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   Gyermekek, tiszta lap és raj-
tunk múlik, hogy gyöngybetők-
kel vagy „macskakaparása” 
írnak-e erre a lapra. Pezsgett a 
Reibel Mihály Mővelıdési 
Központ ahová Lökösházáról, 

Kétegyházáról és Elekrıl érkez-
tek a gyermekek, hogy verseny-
be szálljanak: kimondja leg-
szebben a veret vagy prózát, ki 
énekel jobban, esetleg játszik 
va l ami l yen  hangs ze r en . 
Árgyelán György a mővelıdési 
központ igazgatója boldog új 
évet kívánva köszöntötte a kis-
térség „kis” résztvevıit, egyben 
a Magyar Kultúra Napját, janu-
ár 22-ét. A szomorúság is belo-
pakodott a terembe. A közel-
múltban hunyt el Germán Géza 
Lökösháza polgármestere. Elıt-
tem egy kép lebeg a hagyo-
mányırzı énekkarok találkozó-
járól októberben, ahogy büsz-
kén mosolyogva ül az övéi kö-
zött. Az „övéi” közt fog marad-
ni most már mindig…Az élet a 
versenyrıl szólt és Árgyelán 
György megnyugtatott minden 
gyermeket, hogy 
csokoládé nélkül 
biztosan nem fog 
távozni senki, hiszen 
errıl gondoskodott 
Pluhár László pol-
gármester úr és 
Kalcsó Istvánné 
kétegyházi polgár-
mester asszony, aki-
ket szintén nagy szeretettel kö-
szöntött . Üdvözölte még 
Árgyelán Erzsébetet a mővelı-
dési központ igazgató helyette-

sét, a megjelent pedagógusokat, 
a szülıket és minden érdeklı-
dıt, no meg a „szigorú” zsőri 
tagjait. Az alsó tagozatosok 
versenyét hivatott elbírálni: 
G u l y á s  S z a b ó  G é z a 

(nyugalmazott igaz-
gató Lökösháza), 
Rapaj kó  Ti bor 
(magyar-történelem 
tanár Elek), Aradi 
Zsolt (ének tanár 
Elek). A felsı tago-
zatosok zsőrijét 
alko t ták Telek 

Mihályné (nyugalmazott igaz-
gató Kétegyháza), Kovács 
Józsefné (nyugalmazott igazga-
tó Kétegyháza), Fenyvesi 
Tivadarné (nyugalmazott tanár 
Lökösháza), Szabó Tibor 
(Könyvtárvezetı Elek). A ki-
csik versenyét Emenet Katalin 
vezette le. A nagynak tőnı 
színpadon eltörpültek az apró 
emberkék: törékeny kislány, 
erıs legényke és szólt a líra, 
„elmosolyodott” a humor, 
„dalolt” a dal és szólt a furulya. 
Még a lámpalázuk is megkapó 
volt, mint a kis ijedt katicabo-
gár, aki attól fél el ne hagyja a 
pöttyeit. Ennek ellenére a 
„Bóbita, bóbita” szólt talán 
„ A r a n y  L a c i n a k ” ,  é s 
„Macskaindulóra” menetelt a 
„Cinege cipıje”. Talán a felhık 
fölött Fekete István összeka-

csintott Móra Ferenccel: „Mi is 
szereplünk!”. E közben a na-
gyoknál, a  

Folytatás a(z)2 .oldalon 

Iskolás gyermekek a kultúráért 
Kistérségi Szavalóverseny Eleken a  

Magyar Kultúra Napján 
- Tulajdonképpen Hajdú-Bihar 
Megyébıl, Kabáról jöttem ide. 
Pályázati úton jutottam az itteni 
ırsparancsnoki kinevezéshez. 
Kiss Tibor alezredes úr ugyanis 
nyugdíjba vonult. Így most már 
e l m o n d h a t o m 
magamról, hogy 
az „osztrák határ-
tól a román hatá-
rig”, mert Vas 
megyében is dol-
goztam.- moso-
lyodik el. Kérdez-
nem sem kell, 
kitalálja a gondo-
lataimat. 
- A jelenlegi rend-
ırségi állományban „idısnek” 
számítok, 1965-ben születtem. 
Sajnos sokan mentek nyugdíjba 
mostanában, az ı tapasztalatuk, 
életbölcsességük hiányzik. 
- Mióta végez rendıri munkát? 
- 1985-ben kezdtem „utcai 
rendırként”, azaz a közrendvé-
delem területén. Dolgoztam 

bőnügyi rendırként, most ismét 
a közrendvédelembe kerültem. 
Végig jártam a ranglétrát. Mun-
kám során voltam már Buda-
pesten, Kıszegen, Debrecen-
ben. Családos ember vagyok. A 

lányom 14 éves 
a fiam pedig 12 
- csillan fel a 
szeme, mint 
minden büszke 
apának. – A 
feleségem talán 
a legnagyobb 
segítség szá-
momra, mert 
kiegyensú l yo-
zott családi élet 

nélkül a rendıri feladatokat 
nem lehet jól ellátni. Hátország 
nélkül nincs front. 
- Ezt ki mondta?- kérdezem. 
Próbálva hiányos mőveltségem 
pótolni. 
- Én. /Jelenleg/ 
 

Folytatás a(z)2 .oldalon 

Balázs Zsolt, az új rendırırsparancsnok 
(Elek, Kétegyháza, Lökösháza) 

   A 2007-es év eleki történései-
rıl kérdeztük a város polgár-
mesterét, Pluhár Lászlót. Az 
általa elmondottakat a követke-
zıképpen foglaltuk 
össze: Az elmúlt év-
ben több fontos beru-
házás volt Eleken. 
B e f e j e zı dö t t  a 
s z ennyv í zhá ló za t 
ötödik üteme. To-
vább folytatódott az 
útépítés. Szeptember 
elsejére megtörtént a 
régi gimnáziumi épü-
let teljes felújítása is. Kényszer-
bıl több szervezeti átalakítást 
kellett végrehajtani. /Pl. a Gyu-
lai úti idısek otthonában./     
   Ugyanakkor 14 fıvel bıvült a 
foglalkoztatottak köre is a több-
letmunkák miatt! A gyulai kis-

térségbıl Újkígyós és Szabad-
kígyós kilépett és a csabaihoz 
csatlakozott, így már csak Gyu-
la, Elek, Kétegyháza és 

Lökösháza mőködik 
együtt. Ennek a kistér-
ségnek az élén a tele-
pülések polgármestere-
inek szavazatai alapján 
Pluhár László áll! Bé-
kés megyében nyolc 
ilyen többcélú társulás 
létezik, melyeknek a 
feladatai közé tartozik 
pl. a családsegítés, 

házi segítségnyújtás, rehabilitá-
ció, szenvedélybetegek ellátása.    
   Elek tagja még egy Leader-
csoportnak is, mely újabb pá-
lyázati lehetıségeket je-
lent.Eleken is ,komoly  

 
Folytatás a(z)2 .oldalon 

Az elmúlt évrıl 



KÖZÉLET-KULTÚRA 

2 2008. január 30. 

Meghívó 
 

A Reibel Mihály Mővelıdési Központ  
szerettel meghívja Elek város lakosságát a  

2008. március 15-én 
19 órakor  

megrendezésre kerülı  
Hagyományos Magyar Bálra. 

Belépı:1000 Ft 
Zene: Dominó Zenekar (Budapest) 

www.dominozenekar.hu 

Éjfélkor tombola 

Folytatás a(z)1 .oldalról /Iskolás gyer-
mekek…/ 
felsısöknél is folyt  a verseny.  
Az o t tani  eseményekrı l 
Árgyelán Erzsébet elmondta a 
felsısök versenye kellemes 
hangulatban folyt. A szavalatok 
voltak többségben, de itt is el-
hangzott néhány népdal és me-
se. A zsőri észrevételként el-
mondta, hogy egy-egy szavalat 
minıségét az is nagyban befo-
lyásolja, hogy megfelelı-e a 
mőválasztás. Amíg a zsőri visz-
szavonult, hogy meghozza dön-
tését, a közönség és a verseny-
zı k  megt eki nt het ték  a 
kétegyházi Román Nemzetiségi 
Általános Iskola énekkarának 
elıadását, valamint az Energy 
Dance Cool tánciskola eleki és 
gyulai csoportjainak hip-hop 
bemutatóját. A versenyen az 
alábbi eredmények születtek. 
1. osztály 
Vers: 1. Halasi Tímea, 2. Bor-
sós Bianka, 3. Kis Henrietta 
Próza különdíj: Szelezsán Bog-
lárka 
2. osztály 
Vers: 1. Szívós Kitti, 2. Hege-
dős Liza, 3. Szentiványi  
Izabella 
Próza: 1. Bandula Kornél, 2. 
Péntek Vivien, 3. Hoczopán 
Daniella 
Furulya: 1. Bandula Kornél, 2. 
Péntek Vivien, 3. Hoczopán 
Daniella 
Ének: 1. Faragó Izabella, 2. 
Lakatos Edit 
3. osztály 
Vers: 1. Mikló Tímea, 2. 
Magony Izabella, 3. Kovács 
Fatime 
Próza: 1. Veres Fruzsina, 2. 

Laurinyec Nóra, 3. Popucza 
Titanilla 
4. osztály 
Vers: 1. Tóth Zsanett, 2. Mózes 
Nadin, 3. Horváth István 
Próza: 1. Major Dóra, 2. Rádai 
Márton, 3. Kovács Dorina 
Ének különdíj: Szecskó Anita 
Csoportos próza különdíj: 
Lökösházi Általános Iskola 4. 
osztálya 
5. osztály 
Vers: 1. Ádám Alexa, 2. Gulyás 
Gergı, 3. Krisán Réka,  
Külödíj: Bana Zoltán 
Próza: Gulyás Hanna, 2. Péntek 
Bernadett, 3. Faragó Anett 
Ének: 2. Sztojka Ildikó, 3. Fara-
gó Liliána 
6. osztály 
Vers: 1. Kotroczó Gergı, 2. 
Botás Leila, 3. Hegyi Barbara 
Próza: 2. Erdei Eliza, 3. Igricz 
Nikolett 
7. osztály 
Vers: 1. Dávid Csenge, 2. 
Miczura-Varga Mónika, 3. 
Sztezsán Dorina 
Próza különdíj: Cinanó Brigitta 
8. osztály 
Vers: 1. Csáki Ágnes, 2. Kis 
Sándor, 3. Sebık Barbara 
Ének különdíj: Sztojka Mária 
Csoportos ének különdíj: 
Kétegyházi Román Nemzetisé-
gi Általános Iskola énekkara 
Este a TV-ben a még fiatal 
Sztankai István mondott egy 
Csokonai verset Lillához, le-
nyőgözıen szép volt. Arra gon-
doltam, hogy egyszer majd 
meglátok a mi kistérségünkbıl 
is egy ismerıs arcot a képer-
nyın és alatta fut a szalagfel-
irat: „Önök kérték”. 

Huszár Gabriella  

Folytatás a(z)1 .oldalról /Balázs 
Zsolt.../ 
Megnyugodva konstatálom, 
hogy humorérzéke is van. 
- Hogyan fogadták itt nálunk? 
- Az önkormányzatnál is szere-
tettel fogadtak, és a munkatár-
saim szintén nagyon kedvesek. 
- Jelenleg hány rendır dolgozik 
az örsön? 
-  Tizenket tı , januárban 
„töltötték fel” az állományt. A 
rendıri munka hivatás - folytat-
ja – nem csupán munkalehetı-
ség. A közrend társadalmi gond 
is. Akár már az óvoda, de külö-
nösen az iskola nevelı hatásai, 
no és természetesen a családé 
nagyon fontosak a tekintetben, 
hogy milyen rendben, bizton-
ságban élünk. Az emberek ma-
guk is tehetnek biztonságuk 
érdekében, elızzék meg a bajt, 
ha lehet. Zárják be lakásukat és 
kocsijukat, lakatolják le a bicik-
lit, és más aprónak tőnı, de 
fontos dolog. 
- Minden emberhez nem mehet-
nek oda, hogy bezárta-e az aj-
tót? 
- Ezért kérem, és örömmel fo-
gadom a civil szervezetek tá-
mogatását ! Támogatom a 
„Szomszédok Egymásért” moz-
galom elindítását, amely már 
másutt is hozott eredményeket. 
Elsısorban figyeljenek egymás-
ra a szomszédok: „Már két nap-
ja nem láttam……nénit. Nincs-
e valami baja?...Idegen ember 
beszélget …..bácsival, nénivel. 
Odamegyek, ha rossz szándékú 

az illetı már ketten vagyunk 
stb.” A legveszélyeztetettebb 
ko ro s z t ál y a z  i dı s eké 
(hiszékenyek, jóhiszemőek) és 
a gyerekeké. A lakosság részé-
rıl érkezı jelzések segítik mun-
kánkat. – az új ırsparancsnok 
szavai nyugodtak, hangvétele 
kiegyensúlyozott, én úgy érzem 
tenni akar közbiztonságunk 
érdekében. Mindenesetre sze-
retne felvilágosító elıadásokat 
szervezni a nyugdíjasok köré-
ben. 
- Közlekedési morál?  
- Sajnos rossz. A média napon-
ta közli a szigorító intézkedése-
ket. 
- Fiatalkorú bőnözés? 
Decemberben, januárban került 
felderítésre egy fiatalkorú /14-
18 év közöttiek/ csoport, betö-
résekért, lopásért, rongálásért. 
Az idén szerencsére csak egy 
bőncselekmény történt egy ven-
déglátó-ipari egység területére 
törtek be, de megszólalt a riasz-
tó, a kár csekély, egy kerékpárt 
loptak és italmérı helyen garáz-
dálkodtak. 
A beszélgetés befejeztével arra 
gondolok, hogy milyen jó len-
ne, ha „csekély károkról” sem 
kellene beszámolni, de ez csak 
álom. Mindenesetre úgy gondo-
lom, azt kívánhatjuk Balázs 
Zsolt ırsparancsnoknak és 
munkatársainak, hogy hivatásu-
kat a lakosság segítségével gya-
korolhassák. 

Huszár Gabriella 

Folytatás a(z)1 .oldalról /Az elmúlt…/ 
problémát jelent a népesség 
csökkenése, hisz így az állami 
támogatások is csökkennek. A 
2008-as év legfontosabb felada-
ta a hatékonyabb intézményhá-
lózat mőködtetése. A város 
szeretné, ha állandó határátlé-
pés lenne Elek és Ottlaka kö-
zött, de a probléma abból adó-
dik, hogy nemsokára schengeni 
határok lesznek itt is, így senki 
sem ad szívesen pénzt erre a 
rövid idıre. 2008. május 18-án 
Gerolzhofenben írják alá az 
elekiek a testvérvárosi szerzı-
dést, amely valójában már húsz 
éve létezik! Az augusztusi vi-
l ág t a l á l ko zó n  ped i g  a 
gerolzhofeniek teszik meg 
ugyanezt Eleken. /A világtalál-

kozó szervezése rövidesen 
megkezdıdik./ 2008. január 21-
én önkormányzati ülést is tar-
tottak, az ott történtekrıl a pol-
gármester azt emelte ki, hogy a 
testület döntött a részben önálló 
intézményekrıl, pl. a városi 
könyvtárról is. /Ezek az intéz-
mények szakmailag továbbra is 
önállóak maradnak, de pénz-
ügyileg azonban nem teljesen. 
A képviselık támogatták a vá-
rosháza akadálymentesítésére 
vonatkozó terveket is. Arról is 
döntés született, hogy ezentúl 
az eleki állati hullákat Gyulára 
fogják szállítani. Most szavaz-
tak arról is, hogy új rendırpa-
rancsnoka lesz Eleknek. 

Rapajkó Tibor 
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    Az idén Eleken december 
21-én rendezték meg a kisebb-
ségek  napját. A 
hagyományo k-
nak megfelelın a 
helyszín most is 
a Reibel Mihály 
Mővelıdési Köz-
pont volt.  
   A jelenlévı 
kisebbségieket , 
illetve önkor-
mányzati képvi-
selıket elsıként 
az intézmény ve-
zetıje, Árgyelán 
György köszöntöt-
te, majd pedig 
Pluhár László, a 
város polgármeste-
re mondta el ünne-
pi gondolatait, 
melyben kiemelte 
Elek kulturális 
sokszínőségét, de 
utalt a tragikus 
történelmi elızmé-
nyekre is. Ezt követte az elis-
merı oklevelek átadása. 2007-
ben a következı személyek 
munkáját ismerték el: Nádor 
Mária, Wittmann György /

német kisebbségi önkormány-
zat/, Drágos József /cigány ki-

sebbségi önkor-
mányzat/. Majd 
ezt követıen a 
német kisebbségi 
ö n ko r m á n yz a t 
ajándékot adott át 
Szabó Pálnénak, a 
német kisebbbségi 
képviselıi munká-
jának elismerésé-
ért. A program 
ezek után az Elek 
Néptánc együttes 
fellépésével foly-
tatódott. A kisebb-
ségek, illetve a 
magyar táncaikkal 
most is nagy sikert 
arattak. /Utána a 
város szerény 
ajándékát is átve-
hették./ Legvégül 
egy pohár pezsgı-
vel mindenki koc-
cintott a jövendı 

évre, vagyis 2008-ra! 
 

Rapajkó Tibor 
  
  

Kisebbségek napja 

   A Dr.Mester György Általá-
nos Iskola felsı tagozatosai 
minden tanévben részt vesznek 
városunkon kívüli versenyeken 
is. Megyei versenyeredménye-
ik, az elsı félévben, az alábbiak 
szerint alakultak: 
A Rózsa Ferenc Gimnázium /
Békéscsaba/ által szervezett 
Horváth János Tehetségkutató 
Verseny eredményei: 
Német :   16. Taután Mária  8.a, 
18. Nán Éva 8.a Felkészítı ta-
nárnı: Lukácsné Kohut Anna 
Angol:     2.   Bellon Bence  8.c 
Felkészítı tanár: Becsey Gábor 
Matematika: 8.   Bellon Bence   
8.c Felkészítı tanárnı: Brindás 
Györgyné 
A Széchenyi István Kéttanítási 
Nyelvő Közgazdasági Szakkö-
zépiskola /Békéscsaba/ által 
szervezett Szóbeli Angol Ver-
seny eredménye: 1. Bellon Ben-
ce   8.c Felkészítı tanár: 
Becsey Gábor 
A TIT által szervezett TELC 
Megyei Angol Verseny eredmé-
nyei: 1.Bellon Bence  8.c, 10.  
Keller Zsolt 8.c Felkészítı ta-
nár: Becsey Gábor 
Az Oktatási Minisztérium által 
kiírt versenyeken a 2. félévben 
vesznek részt a tanulók. 
A Simonyi Zsigmond Helyes-

írási Verseny iskolai fordulóján 
már túl vannak a diákok. A 
területi versenyre, amely Gyu-
lán lesz, minden évfolyamból a 
gyıztesek mehetnek: Antal 
András  5.c Felkészítı tanárnı: 
Lénárt Istvánné, Hegyi Barbara 
6.a Felkészítı tanárnı: Dézsiné 
Németh Ilona, Dávid Csenge  
7.b Felkészítı tanárnı: Tóth 
Gáborné, Pluhár Dóra     8.c 
Felkészítı tanárnı: Lénárt 
Istvánné 
A Közlekedési Ismeretek Ver-
seny iskolai fordulója is lezaj-
lott. Itt is az elsı helyezettek 
jutottak tovább. 
Szegedi Mariann 4.b Felkészí-
tıje: Sebık Ferencné, Papp 
Szabolcs 8.c Felkészítıje: Zsi-
dó Ferenc. 
Az Öveges József Fizika Ver-
seny iskolai fordulója is lezá-
rult. Itt a megyei fordulón 
Bellon Bence 8.c fogja képvi-
selni az iskola nyolcadikosait. 
Felkészítı tanára: Brindás 
Györgyné. 
Az Eleki Krónika szerkesztı 
bizottsága nevében szívbıl gra-
tulálunk a versenyeken résztve-
vı felsıs tanulók jó eredménye-
ihez, és az ıket felkészítı taná-
rok munkájához is. 

Nádor Mária  

- Nem is szoktam olvasni. - 
csicsergi tovább a kellemes nıi 
hang a telefonba. 
- Hogy, hogy semmit sem ér? - 
kérdezem. 
- Mindenki azt mondja. És, 
hogy cenzúrázzák. 
- Ki az a mindenki? 
Természetesen erre nincs vá-
lasz. 
- De valamit csak hallottál a 
„mindenkitıl”, ha Te nem tudsz 
vagy nem akarod elolvasni, 
hogy mi van benne. 
- Hát az iskolásokról, meg 
nyugdíjasokról…. 
- És ık téged nem érdekelnek? 
- Nem érdekelnek. 
- Neked is lehet iskolás gyere-
ked. 
- Nekem már nincs. - kacará-
szik. 
- Akkor unokád, és egyáltalán, 

hogyan lehetsz egy bizonyos 
szervezet munkatársa, ha nem 
érdekelnek az iskolások és a 
nyugdíjasok? /Ha még kijelenti, 
hogy az egészségügy sem ér-
dekli döbbenetem a plafonig 
ér./ 
- Vegyél elı egy régebbi újsá-
got - vált témát – és nézd meg 
akkor miket írtak, amikor még 
a..….volt. 
Elgondolkozom azon, hogy én 
nem merném állítani, hogy a 
Békés Megyei jobb volt, ami-
kor az apám még minden nap 
írt benne. Bár valószínő, ha az 
ısember ma élne jobban tetsze-
ne neki a saját barlangrajza, 
mint Munkácsy „Ásító inasa”. 
És igen ,késıbb elıvettem egy 
2005. áprilisi számot: címlapon 
„Készül a 21. század iskolája”, 
beljebb egy franciaországi ta-

A felsı tagozatosok diákok tanulmányi  
versenyeken elért eredményei 

nulmányi kirándulás, és egy 
országos verseny a szakma leg-
jobb tanulójáról. Errıl ennyit. 
- Miért akarsz egy cikket ebben 
az újságban, ha nem olvasod 
el? 
Mintha valaki azt mondaná 
rossz a Mari néni süteménye, ı 
ugyan meg nem kóstolja. De 
mivel vendégek jönnek hozzá, 
rendel egy tortát a Mari nénitıl. 
Hát én ezt a tortát biztosan, 
valószínőleg ezért, nem sütöm 
meg, mert a szavaiból úgy ve-
szem ki, hogy az elızı cikk 
írója sem felelt meg olvasás 
nélküli igényeinek.  
A „mindenkiaztbeszéli” embe-
rek pedig egyre több fájdalmat 
és bajt okoznak amúgy is gon-
dokkal küszködı embereknek. 
Kerek 35 percet beszélgettem 
vele, a számlát én fizettem. 
Ennyi idı alatt egy szép kis 

riportot lehetett volna készíteni 
egy iskolással, aki országosan, 
vagy azon túl eredményeket 
hoz, Elek város nevét fémjelez-
ve. Vagy talán egy nyugdíjas-
sal, aki kétkezi munkájával 
vagy szellemi tevékenységével 
letette már Elek város asztalára 
a magáét és lehet, hogy még 
most is serénykedik. 
Az Eleki Krónika nevében és 
személy szerint én, várom Elek 
város lakosainak kritikus /még 
a „mindenkiaztbeszéli”-tıl is/ 
véleményét, jó ötleteit, mi az 
ami Önöket érdekli. Egyetlen 
szerény kérésem lenne: írják alá 
azt a levelet, vállalják a véle-
ményüket arccal és névvel, úgy 
ahogy most én is az egész hosz-
szú hivatalos nevemmel te-
szem. 
 
Oláhné Huszár Gabriella Ágnes 

 

„Az eleki újság semmit sem ér” 
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   Komolyan gondolta, hogy 
kéményseprı szeretne lenni 
már gyerekkorában, esetleg 
szobafestı . Eleken, sem 
Kétegyházán nem 
kel l  bemutatni 
Betle Sándort hi-
szen „egy csak egy 
legény van talpon a 
vidéken” /írta a 
„ T o l d i ” - b a n 
Arany/, és utánpót-
lás hiányában lehet, 
hogy marad is. A 
l e g é n y k o r b ó l 
ugyan kinıtt, hi-
szen l953-ban szü-
letett Szeghalmon és így boldog 
nagypapa is. Mindenesetre elé-
gedett ember, mert azt a mun-
kát végzi, amit megálmodott /
hát azért nem mindent álmodott 
meg , mint például a több órás 
papírmunkákat. Vésztın nıtt 
fel. Elvégezte a szakmunkás-
képzıt, és így 1968. óta dolgo-
zik kéményseprıként, elıször 
Gyulán, majd Békéscsabán és 

akkor történt, hogy az elekiek 
kéményseprıt  kerestek /
hivatalos úton/, így került hoz-
zánk. Egy év múlva megnısült 

és letelepedett. 
Felesége 30 éve 
dolgozik a gyu-
lai Fafém-nél, 
pont ennyi idıs 
a lányuk is, a fia 
21 éves és Szé-
kesfehérváron 
tanul. İ maga 
rendszeretı em-
ber, így élete is 
az. Szép, kerek 
történet. Eleken 

2000-2500 lakás és ugyanennyi 
Kétegyházán. Mindez, egy em-
ber „vállán nyugszik”. Ez már 
nem történet, hanem számok. 
Ezeket kell átnézni, évente egy-
szer a gázfőtésest, és kétszer a 
vegyes tüzelésőt /tavasszal, 
ısszel/. Természetesen akkor is 
mennie kell, ha valamilyen hiba 
merül fel a főtéssel kapcsolat-
ban. 

- Mi történik olyankor, ha nem 
tud menni? 
- Általában mindenféleképpen 
menni kell, de ha minden kötél 
szakad, akkor Gyuláról külde-
nek szakembert a Békés megyei 
Tüzeléstechnikai Kft-tıl. 
- Az utánpótlás? -kérdezem 
- Tizenöt éve nincs tanuló, nem 
találnak jelentkezıket, képzést, 
pedig indítanának. Legalább 
érettségivel rendelkezı ember 
kell most már ehhez a munká-
hoz 
- Gondolom veszélyes, akár 
életveszélyes is lehet, ha az 
emberek elhanyagolják a főté-
sük átvizsgáltatását. 
- Volt is már halálos baleset 
emiatt, és mégsem veszik ko-
molyan! A gázfőtéseket l0-l5 
éve kezdték bevezetni és most 
jönnek elı a problémák. Nekem 
kötelességem jelenteni, ha hibát 
észlelek, azonban a munkát /
javítás, stb./ nem erıltethetem 
rá a tulajdonosra, lakóra. A 
vegyes tüzelésőnél a füst jelzi a 
bajt, de a gáznál ez nincs. Van 
olyan hely, ahova évek óta nem 
tudok bejutni, más lakásoknál 

ötször, hatszor kell próbálkoz-
nom. Az éves „kéményseprı-
számla” 1500-3000 forint közt 
van. 
- Ez nem olyan egetverı /
gondolok bele a többi számlá-
ba/, ha biztonságban akarunk 
lenni, már ami a főtést illeti. 
Elgondolkozva mondja: 
- Én mindenkinek segítenék, de 
ha nem engedik, nem tudok. 
Régen a kéményseprı a család 
barátja volt, most nem kívána-
tos személy - foglalja össze 
frappánsan 40 év tapasztalatát- 
azért az emberek elfogadtak itt, 
és örülök, hogy köztük élhetek. 
-teszi hozzá szerényen.  
- Akkor vajon mit üzen Elek és 
Kétegyháza minden lakosának 
a  Kéményseprı, Betle Sándor 
januárban? 
- Nagyon boldog újesztendıt 
kívánok! 
/Biztos, ami biztos, azért meg-
fogtam a kabát gombomat. 
Most már csak egy vakablakot 
és egy egyenruhást kell lát-
nom./  

Huszár Gabriella 
 

A kéményseprı 

   Változik a garantált bérmini-
mum, az öregségi nyugdíj, a 
szociális járadék, az anyasági 
támogatás, a rehabilitációs jára-
dék és a családi pótlék mértéke 
is. Szinte az összes ellátási ösz-
szeg kisebb vagy nagyobb mér-
tékben módosul. A legfonto-
sabb és legkeresettebb tételek 
az alábbiak szerint változnak: 
- Bérrel kapcsolatos ellátási 
összegek: 2008-ban 69 ezer 
forintra emelkedik a kötelezı 
legkisebb munkabér összege. 
Ezzel párhuzamosan növekszik 
a garantált bérminimum, amely 
két év gyakorlati idı esetén 
86.300 forintra, két év gyakor-
lati idı hiányában pedig 82.800 
f o r i n t r a  v á l t o z i k . 
A nyugdíj-tételek korrekciós 
módosulása: Idén százalékos 
korrekció formájában emelik 
azon nyugdíjtételek összegét, 
amelyeket 1991. január 1.- illet-
ve 1996. december 31. között 
állapítottak meg. Esetükben az 
emelés mértéke négytıl tíz szá-
zalékig terjedhet az idei évre 
v o n a t k o z ó a n . 

Házastársi pótlék, házastárs 
ut á ni  jöve de lempó t lé k 
Az idei ellátási összegek módo-
sítása során a házastársi pótlék 
mértéke 19.970 forintban lett 
megállapítva. Ezzel párhuza-
mosan a házastárs utáni jövede-
lempótlék összegét havi 13.860 
forintban határozták meg. 
Gyermekekkel kapcsolatos 
ellátási összegek: Az anyasági 
támogatás idei összege havonta 
64.125 forint lesz, míg ugyanez 
a tétel ikergyermekek esetén 
gyermekenként 85.500 forintra 
növekszik. A gyermekgondozá-
si segélyt havi 28.500 forintban 
határozták meg, ami megfelel a 
gyermeknevelési támogatás 
módosult havi összegének is. 
Az árvaellátás idei legkisebb 
mértéke 24.250 forint.  
Családi pótlék: A családi pót-
lék mértéke január elsejétıl 
egygyermekes család esetén 
12.200, egy gyermekes egye-
dülálló szülı esetén 13.700 
forintra módosul. Kétgyerme-
kes, egyedülálló szülı 14.800 
forintot kap, míg két gyermek 

esetén egy család 13.300 forint 
pótlékra jogosult. Három és 
több gyermek esetén a család 
16 ezer, egyedülálló szülı pe-
dig 17 ezer forintot kaphat csa-
ládi pótlék címén. Fogyatékos 
gyermeket nevelı család 
23.300 forintos családi pótlékra 
jogosult, míg fogyatékos gyer-
meket egyedül nevelı szülı 
esetében 25.900 forintban álla-
pították meg a pótlék összegét. 
Nagykorú fogyatékos személy 
gondozására 20300 forintos 
pótlékot határoztak meg, míg 
nevelıszülınél élı gyermekek 
után, illetve az intézményben 
elhelyezett gyerekek esetén 
14.800 forint jár családi pótlék 
címén havonta, gyermekenként. 
Rokkantsági és szociális jára-
dék módosulása: A rokkantsá-
gi járadék új összegét 2008-ban 
havi 32.610 forintban állapítot-
t á k  m e g . 
A 62. életévüket be nem töltött 
személyek esetében idén a 
rendszeres szociális járadék 
mértéke havonta 26.420 forint-
ra módosul, míg a 62. életévü-

ket betöltött személyeknél a 
járadék összege 26.620-tól 
30.680 forintig terjedı összeg-
be n  á l l a p í t h a t ó  m eg . 
Vakok, fogyatékosok, ápolási 
díj, rehabilitációs járadék 
Idén a vakok személyi járadéka 
is növekszik: ennek mértékét 
havi 15.020 forintban határoz-
ták meg.  A fogyatékossági 
támogatás összege a 65 százalé-
kos csoport esetén 18.525 fo-
rintra változik, míg a nyolcvan 
százalékos csoportnál 22.800 
forintra. Az ápolási díjat 2008-
ban általánosan 28.500 forintra 
módosították, míg a 130 száza-
lékos csoportnál 37.050 forint-
ra, a 80százalékos csoportnál 
pedig 22.800 forintra emelték.  
A rehabilitációs járadékra jogo-
sultak 2008-ban havonta 34.200 
forintos ellátásban fognak ré-
szesülni. 
Ezek a konkrét számok, de 
hogy mindez mire és meddig 
elég, valóban számolás kérdése. 
Osztunk, szorzunk és várjuk az 
a bizonyos borítékot, amiben a 
fentiek szerint mégiscsak több 
lesz valamennyivel. 

közreadta:  arlan 

Bér, családi pótlék, nyugdíj, és egyéb szociális járadékok változása 2008-ban 
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   Ötszázötven éve, 1458. janu-
ár 24-én választották királlyá a 
Duna jegén Hunyadi Mátyást, 
aki 32 éven át, 1490-ig állt az 
ország élén. A mindössze 15 
éves uralkodó útja a legerısebb 
magyar családok vérzivataros 
összecsapásain, külhoni rabos-
kodáson, pestisben elhunyt 
uralkodókon és házassági ígére-
teken át vezetett a hosszas dip-
lomáciai manıvereket követıen 
elnyert trónig. Apja, Hunyadi 
János az ország 
fıkapitánya és a 
királyi jövedelmek 
kezelıje, Nándorfe-
hérvárnál halt meg 
pestisjárványban. V. 
László király Cillei 
Ulrikot nevezte ki 
helyére, ezt azonban 
a Hunyadi család 
familiárisai nem 
nézték tétlenül, vé-
geztek Cilleivel. A 
tisztség Hunyadi 
Lászlóra szállt, de csak pár röp-
ke pillanat erejéig élvezhette a 
király által ígért büntetlenséget. 
A bosszúra éhes Garai-Cillei 
liga a fejét vetette, öccsét, Má-
tyást pedig foglyul ejtették. A 
fegyvert ragadó Hunyadi hívek 
elıl a tehetetlen király Prágába 
menekült, s Mátyást is magával 
vitte. V. László 1457-ben várat-
lanul meghalt, ezzel elérkezett a 
diplomáciai játszmák ideje. 
Vitéz János, Újlaki Miklós és 
Szilágyi Mihály megállapodtak, 
hogy Mátyás Podjebrád György 
cseh király lányát, Katalint fog-
ja feleségül venni, majd 1458 
januárjában megkötötték a sze-
gedi egyezményt Hunyadi Má-
tyás kiszabadításáról és királlyá 
választásáról. Szilágyi Mihály 
és Erzsébet megígérték, hogy 
nem állnak bosszút László 
meggyilkolásáért, a Garaiak 
megtarthatták javaikat, Mátyás 
nagybátyját, Szilágyi Mihályt 
pedig öt évre kormányzóvá 
választották. Újabb házassági 
ötletet felvetve végül a paktum 
biztosítékaként megállapodtak 
abban, hogy Mátyás feleségül 
veszi Garai lányát, Annát. Az 

ifjú Hunyadit azonban csak 
intronizálták, vagyis ünnepé-
lyesen trónra ültették, a koroná-
zásra mindaddig nem kerülhe-
tett sor, míg a Szent Korona III. 
Frigyes császár birtokában volt. 
Mátyás uralkodásának elsı 
szakasza a királyi hatalom meg-
szilárdításáért vívott küzdelem-
mel telt, majd 1463-ban kiegye-
zett III. Frigyessel (a korona 
visszavásárlásáról, a török elle-
ni küzdelemrıl és a trónutód-

lásról, amennyiben 
Mátyás fiú örökös 
nélkül halna meg). 
Miután nem kellett 
tartania Frigyestıl, 
megfékezte a báró-
kat, a fontosabb 
tisztségekbe saját 
híveit - köznemese-
ket és polgárokat - 
ültette. Erıs királyi 
hatalom megterem-
tésére törekedett, 
megreformálta az 

államháztartást, tovább fejlesz-
tette az államszervezetet, a ha-
talmas adóbevételekbıl zsoldos 
hadsereget verbuvált. Külpoliti-
kai téren megosztotta figyelmét 
a török veszély és nyugati tö-
rekvései között. Uralkodása 
alatt élte a középkori magyar 
állam fénykorát, vált európai 
nagyhatalommá. A központosí-
tás eredményei azonban csak 
átmenetiek lehettek, mert az 
ország gazdaságilag nem volt 
elég fejlett.  

 
Forrás: MTI 

közreadta:  arlan 

2008 - a reneszánsz éve 
550 éve választották királlyá Mátyást 

Kívánság és óhaj  
2008. évre 

 

Békét, nyugalmat, türelmet  
egészséget gazdag ÚJ-ÉVET 

Az eleki embereknek. 
Politika mentességet. 

Bal és Jobbnak egyezséget. 
Kisseb számú képviseletet. 

Igazságos törvényeket. 
Érthetı rendeleteket. 

Csökkentett közterheket. 
Félelem nélküli életet. 
Büntethetı tetteket. 
Érvényes ítéleteket. 

Szenvedély mentességet. 
Mindenkinek fedelet. 

Felejthetı szegénységet. 
Biztonságos munkahelyet. 

Jó pénzt, jó béreket. 
Megfizethetı élelmet. 

Olcsó FÉNYT és MELEGET. 
Hála nélkül kezelt beteget. 
Nem drága gyógyszereket. 

Több mosolygó gyermekeket. 
Okos, erıs, fiatal-embereket. 

Munkát vállalható ötveneseket. 
Higgadt, ápolt, öregeket. 

Hivı szándékú emberséget. 
Megbecsülést, szeretetett. 

Alacsony temetés költségeket. 
Elérhetı nyolcvan évet. 

Kíván mindenkinek: 
/„ANONYM”/ 

Egy eleki lakos aki elmúlt 
nyolcvan éves     

Gálik Margit 
Miért? 

 
Miért nem jó az életed? 

Miért kell várnod éveket? 
Miért nem jön el  

az igazi szerelem? 
Miért nincs olyan ember, ki 

veled élné le az életét? 
 

Miért múlik el az idı  
ily üresen? 

Miért nem érti meg senki  
az Én énemet? 

Miért olyan bonyolult minden, 
mi szép lehet? 

Miért ez a sok miért—
kérdezem? 

 
Miért nem érdemlem meg  

az életet? 
 

Hát nem!! 
Nem hagyom, hogy így legyen! 
Elfelejtem a marcangoló miér-

teket! 
Keresem a társam -, míg élek. 

Kell, hogy legyen Valaki, 
Aki csak nekem született! 

 
 

Gálik Margit 
Félelem 

 
Tele vagyok félelemmel, 

Küzdelmes, vad életemmel. 
Ki akarok szállni—elmegyek, 

De mindenki azt mondja:  
nem lehet. 

 
İrült vagyok! 

Két énemmel harcolok. 
Az egyik - perverz, gonosz, 
A másik széplelkő és okos. 

 
Mit tegyek hát? 

Mindkettı vonz és vár rám. 
Egyikbıl másikba utazom  

évek óta már, 
S ezzel elveszítek mindent, mit 

az élet felajánl. 
 

Tele vagyok félelemmel. 
Én és Én: egy vagyok!  

Fogadjatok el! 
Megküzdök veletek,  

mert élnem kell! 
Így hát maradok,  
nem megyek el... 

 

 
 
 

INTERNETEZZEN A 
 VÁROSI  

MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

 
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 
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Mottónk: „A baktériumok alap-
vetıen jók! De akadnak közöt-
tük rosszak is, kórokozók, ez az 
ı alviláguk.” 
   „Biológiai fegyver”, de sok 
embert ültet le híradót, filmeket 
nézni, és talán még könyvet 
olvasni is ez a két szó. Egyálta-
lán nem a mai kor öldöklési 
módszere, hiszen az emberek 
harci kedve ısi. Lehet, hogy az 
elsı csúzlitól datálódik, amikor 
Dávid egy kıdarabbal leparity-
tyázta Góliátot. A rossz bacik, 
pedig voltak, vannak és való-
színőleg lesznek is. Tehát bio-
lógiai fegyverként rendszerint 
kórokozókat használnak.  
   Most Önökön van a sor, hogy 
eldöntsék, hogy a két rémség 
közül, melyik a rémesebb, a 
hagyományos fegyverek /
beleszámítva a nukleáris eszkö-
zöket/, vagy a biológiaiak? A 
Világ szíve egy pillanatra meg-
állt, amikor néhány évvel ez-
elıtt az USA-ban anthraxos 
leveleket juttattak el bizonyos 
emberekhez és azóta is 
„szívritmuszavarokat” okoznak 
a „fehér poros” levelek, amit a 
közelmúltban is kapott huszon-
valahány képviselı. A Bacillus 
anthracis pálcika alakú baktéri-
um és melegvérő állatokban, 
általában patásokban okoz 
megbetegedést. Állatról ember-
re terjed /zoonózis/. A beteg 
állat húsának, tejének fogyasz-
tása, illetve a köztük dolgozó 
emberek kaphatják meg. /
Nálunk ritkán fordul elı egy-
ké t  e s e t ,  há l a  o l t á s -
rendszerünknek. Mi köze 
mindennek a levelekhez? Az, 

hogy a baktérium a levegın, 
spórává tud alakulni. Spóra-
állapotban hosszú évekig is 
életképes marad, „takarékra 
áll”. Nem hat rá hıség, hideg. 
Ha kedvezıek a viszonyok élet-
re kell. Így tudják a spóra for-
máját  porhoz adva levélben 
elküldeni és a tü-
dıt megcélozni. 
Ugyanis van a bél-
anthrax, szájon áti 
fer tızés, bı r-
anthrax /ez a leg-
gyakoribb/ , az 
állatok szırérıl, 
bırérıl jut be a 
spó r a,  és  a 
„levelezı tagozatot 
végzı ”  tü dı -
anthrax, ebben a 
formájában egy-
két napon belül 
halálhoz vezet, ha nem ismerik 
fel a betegséget és nem kezelik 
idıben. Nálunk ismert neve a 
lépfene, ezt az elnevezést az 
elhullott állatokban található 
megnagyobbodott és égettnek 
tőnı léprıl kapta. Menjünk 
tovább! „Vesztegzár a Grand-
hotelban”, sokan látták filmen, 
az én korosztályom valószínő-
leg olvasta is /a könyv jobb (ott 
a bubó, ha nem is mint Dr. In-
kább mint pestis okozott karan-
tént). Bár a Rejtı-könyv köny-
nyesre nevettette az embert a 
Yersínia pestis nevő baktérium 
egyenlı volt a „dögvésszel” , 
másik neve a „Fekete Halál”! A 
bubópestis nevét a nyirokcso-
mók megnagyobbodásából /
bubók/ kapta, a Feketét pedig a 
bır elszínezıdésérıl. A baktéri-

um fertızött patkánybolháról 
terjedhet át emberre, de csepp-
fertızés út ján emberrı l-
emberre is juthat, ez a tüdıpes-
tis. 
    A pestist már a középkorban 
használta az ember biológiai 
fegyverként, csupán ezt a kife-

jezést nem ismer-
te. A l4. században 
tört ki a legna-
gyobb pe st is-
j á r v á n y ,  a z 
„u t ó hu l l ámo k” 
még a tizenhetedik 
században /!/ is 
pusztítottak. A 
háborúzó ember 
még segített is a 
kórokozónak. A 
Krím félszigeten a 
kaffák erıdjébe 
pestises hullákat 

katapultáltak be az ostromlók /
itt a biológiai fegyver/, az erıd-
bıl elmenekülök hajókra száll-
tak így a kór Afrikáig eljutott. 
Közép-Ázsiából a vadon élı 
rágcsálókból indult el a fertı-
zés, egy földrengés miatt, elı-
ször Kínába, majd a kereske-
delmi utak mentén Indiába stb. 
Nyolc év múlva ért el a Krím 
félszigetre, ahonnan „tovább 
katapultálták”. A repülık, gép-
kocsik világában, mennyi idıre 
lenne szüksége? Akár egy jég-
kocka is átviheti a kolerát, Dr. 
Koch másik nagy „szerelmét”, 
amit a TBC mellett szintén si-
került „fülön csípnie”, felfedez-
ni. Vízzel terjedı betegség. Két 
fajtáját az európai /cholera 
nostras/ a nyár második felé-
ben, az ázsiai /cholera asistica/ 

egész évben észlelhetı. Súlyos 
hasmenés, hányás, kiszáradás. 
A beteg ember széklete, hánya-
déka fertızı. Szigorú karantén, 
megfelelı tisztálkodás és táp-
lálkozás, ezzel elızhetı meg.     
    Bár Kr. e. 400-ban is volt 
kolera járvány, azonban figyel-
jék meg Koch „világjáróját”: 
l829-ben Indiából indult, l830 
Moszkva, 31-ben egész Orosz-
ország, Svédország, majd au-
gusztusban Bécs, Berlin és Ma-
gyarország /az országunk terü-
letén sok helyen vannak „kolera 
dombok”/. 1932-ben Anglia, 
Franciaország sem ússza meg, 
majd áthurcolják Amerikába és 
vissza Ázsiába. 1852-ben egy 
karavánnal visszakerül Európá-
ba és az ördögi kör kezdıdik 
elölrıl. A Föld összes civilizált 
országát bejárta! Ezért ábrázol-
ták már mozifilmen, mint bio-
lógiai fegyvert. Lehet választa-
ni kalasnyikov, bubópestis, 
kolera, atombomba vagy 
anthrax. 
   Sajnos megérkezett az influ-
enzajárvány az idén is, amely-
nek lehetnek bakteriális szö-
vıdményei is. Ezért lehetıleg 
azon kívül, hogy a zsebkendıbe 
köhögnek és tüszkölnek és nem 
egymásra, vegyék figyelembe, 
hogy az antibiotikum továbbra 
i s  „ m u n k a r u h a ”  é s 
nem”alkalmi”, ezért mostaná-
ban fokozottabban figyeljen 
orvosa utasításaira és gyógy-
szerésze tanácsaira, MIND-
ANNYIUNK érdekében. 

 
Huszár Gabriella 

A „fehér poros” levelek, „Dr. Bubó”, és Koch „világjárója” /anthrax , pestis, kolera/  
avagy a baktériumok alvilága 4. rész 

 HIRDETÉS Eleken a  Táncsics u.-ban épülı 12 lakásos társasházban 
lakások kulcsrakész vagy szerkezetkész állapotban korlátozott 
számban még leköthetık. 
Hasznos alapterületek: 
- fsz. és emelet 37-56-56-57 nm, 
- tetıtér 33-43-48-48 nm. 
A lakások nm ára: 
- Kulcsrakész: fsz – 185 eFt/nm, emelet – 190 eFt/nm, tetıtér – 175 
eFt/nm 
- Szerkezetkész: minden szinten 110 eFt/nm 
Érdeklıdni:  
Körös House Kft., 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 2.em. 223.Tel: 
(30) 99-53-889, 
 E-mail: info@koroshouse.hu 
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KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 

   Az országos rendıri vezetés 
által meghatározott tendenciák 
szerint a közlekedési szabály-
sértıkkel kapcsolatban a türel-
mi idı befejezıdött, meghirdet-
ték a zéró tolerancia elvét. 
Ennek kapcsán a lakosság fi-
gyelmét felhívnánk a területün-
kön észlelt leggyakoribb prob-
lémákra, és a helyes közlekedé-
si magatartásra. 
Kerékpár  
A kerékpárt fel kell szerelni! 
Nappal is !!!!!! 
- elsı-, hátsó fék 
- csengı 
- elsı-, hátsó lámpa 
- hátsó fényvisszaverı prizma 
- elsı kerékre küllı prizma 
Közlekedés kerékpárral  
- szorosan az úttest jobb szélén 
(nem a járdán) 
- csak egy sorban (nem egymás 
mellett) 
- 18. életévét betöltött egy, tíz 
éven aluli gyermeket szállíthat 
- elengedett kormánnyal tilos 
kerékpározni 
- kerékpárral tilos állatot vezet-
ni 
- tilos úgy kerékpározni, hogy 
szervezetében szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol 
van (akár egy sör is) 
- kötelezı éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között a kerék-
párt kivilágítani, és lakott terü-
leten kívül fényvisszaverı mel-
lényt viselni. 
 Szankciók:  
- helyszíni bírság 20.000 Ft-ig 
- szabálysértési feljelentés  
esetén:  
a.) közlekedési szabályok ki-
sebb fokú megsértése 30.000 
Ft-ig terjedı pénzbírság 

b.) ittas vezetés 100.000. Ft-ig 
terjedı pénzbírság  
Gépkocsi  
Közlekedés feltételei: 
- érvényes vezetıi engedély 
(orvosi és kategória érvényes-
ség) 
- érvényes hatósági engedély, 
jelzés (mőszaki vizsga, forgal-
mi rendszám)  
- érvényes kötelezı felelısség-
biztosítás   
- érvényes környezetvédelmi 
igazolás (zöldkártya) 
- a fenti iratokat kötelezı magá-
nál tartani 
- szervezetében ne legyen sze-
szes ital fogyasztásából szárma-
zó alkohol (0,8 ezrelék/mg fö-
lött bőncselekmény) 
Leggyakoribb közlekedési hiá-
nyosságok, szabálytalanságok: 
- lejárt érvényességő engedé-
lyekkel való közlekedés 
- biztonsági öv nem használata 
- menet közben mobil telefon 
használata 
- megállni tilos tábla, kiegészítı 
tábla tilalmának ellenére törté-
nı megállás, várakozás 
- forgalommal szemben történı 
haladás, megállás, várakozás 
- állj, elsıbbségadás kötelezı 
tábla figyelmen kívül hagyása 
(stoptábla) 
Szankciók:  
- helyszíni bírság 20.000 Ft-ig 
- szabálysértési feljelentés ese-
tén akár 100.000. Ft-ig terjedı 
pénzbírság 
- ittas vezetés esetén 0,8 ezre-
lék/mg fölötti befolyásoltság 
fölött büntetıeljárás 
- ittas vezetés esetén a vezetıi 
engedély helyszínen történı 
azonnali elvétele. 

Rendırségi tájékoztató  

Vizitdíj értéke: 
- Háziorvosi ellátás és járóbeteg-
szakellátás esetén alkalmanként, 
illetve fekvıbeteg-szakellátásban 
naponta 300 forint.  
- Annak, aki háziorvosi ellátást 
saját kezdeményezésre nem a 
rendelıben vesz igénybe, annak, 
aki az ellátást nem annál a házior-
vosnál veszi igénybe, amely a 
bejelentett tartózkodási helye 
szerint területi ellátásra kötelezett, 
vagy amelyikhez be van jelent-
kezve 600 forint 
- Annak aki ügyeleti ellátást vesz 
igénybe, de az igénybevételét nem 
indokolja sürgıs szükség. Annak, 
aki járóbeteg-szakellátást más 
egészségügyi szolgáltatónál veszi 
igénybe, mint amelynél a beutaló 
orvosa azt kezdeményezte. An-
nak, aki a beutaló köteles 
járóbeteg-szakellátást beutaló 
nélkül veszi igénybe (a 18. életév-
ét még be nem töltött biztosítot-
taknak, a rendvédelmi szervek 
dolgozóinak, a tartós kezelésben 
részesülıknek, a hajléktalanok-
nak, és a véradóknak is) - 1000 
forint 
Nem kell fizetni vizitdíjat és 
napidíjat: 
- a 18. életévét még be nem töltött 
biztosított ellátása után, (még 
akkor sem, ha a beteg ügyeleten 
történı ellátása indokolatlan.) 
Kivétel: ha a járóbeteg-
szakellátást beutaló nélkül, vagy 
nem a beutalón megnevezett szol-
gáltatónál veszi igénybe. 
- a terhes gondozás , a szülés, a 
gyermekágyas anya gondozása 
után. 
- olyan, az egészségügyi miniszter 
rendelete által meghatározott ellá-
tások után, amelyeket életet ve-
szélyeztetı állapotok és betegsé-
gek ellátása, valamint azok mara-
dandó egészségkárosító hatásának 
megelızése érdekében - a beteg 
állapotának stabilizálásáig – vé-
geznek. 
-onkológiai méhnyak szőrés , 
emlıszőrés (mammográfia), 
prosztataszőrés, gyomor-
bélrendszeri eredető vérzés szőré-
se után, valamint a jogszabályban 
elıírt, háziorvosnál végzett köte-
lezı szőrések esetében.  
- a fertızı betegségek és járvá-
nyok megelızése céljából végzett 
tüdıszőrésért 2007. július 1-tıl 
abban az esetben sem kell vizitdí-
jat fizetni, ha azon nem kötelezı 
megjelenni. 

- a pszichiátriai betegek azonnali 
intézeti gyógykezelést szükséges-
sé tevı közvetlen veszélyeztetı 
magatartása esetén. 
Nem kell fizetni a 300 forintos 
díjat: 
- a rosszindulatú daganatos meg-
betegedésekben szenvedı betegek 
oki és tüneti kezelése esetén, ve-
sebetegek dialízis kezelése és az 
azzal összefüggı vizsgálatok ese-
tén , a véralvadás rendszerének 
veleszületett betegségeiben szen-
vedık ellátása esetén , véradással 
összefüggı vizsgálatok esetén , 
cukorbetegség kezelése esetén 
szerv- és szövetátültetésre várók, 
valamint szerv- és szövetátülteté-
sen átesettek gondozása esetén , 
HIV fertızés és AIDS betegség 
kezelése esetén , szkizofrénia, 
szkizoaffektív pszichózis, súlyos 
depresszió, súlyos bipoláris 
szindróma kórképek kezelése 
esetén , vérzékenység esetén , 
Porphyria esetén ,kábítószer vagy 
alkohol függıségben szenvedık 
gyógyító kezelésekor , dokumen-
tált autoimmun megbetegedések 
esetén. 
- a védıoltások, járványügyi ér-
dekbıl végzett szőrıvizsgálatok, 
kötelezı orvosi vizsgálat, járvány-
ügyi elkülönítés, megfigyelés, 
zárlat, ellenırzés, stb. esetén. 
- a hajléktalanok ellátására létre-
hozott és finanszírozott háziorvos-
nál, valamint az általa kiállított 
beutaló alapján bármely más 
egészségügyi szolgáltatónál 
igénybevett ellátások esetén. 
- azoknak akik, legalább 30 alka-
lommal adtak vért, és ezt igazol-
ják.  
- azon nappali tagozatos hallga-
tóknak, aki az ellátást az iskola-, 
és ifjúság-egészségügyi szolgálta-
tás keretében veszik igénybe 
Fekvıbeteg-gyógyintézetben 20 
ellátási nap után kórházi napidí-
jat nem kell fizetni adott naptári 
évben. Ugyanazon egészségügyi 
szolgáltatónál egy nap több 
járóbeteg-szakellátás igénybevéte-
le esetén a vizitdíjat csak egyszer 
kell megfizetni. 
Ha a biztosított külön az alapellá-
tásért, illetve külön a járóbeteg-
szakellátásért vizitdíjat már 20-20 
alkalommal fizetett, a 20 alkalom 
feletti vizitdíjak összegét az illeté-
kes jegyzıtıl visszaigényelheti. 
Forrás : Egészségügyi Miniszté-
rium               közreadta:  arlan 

Néhány tudnivaló a vizitdíjról 

Meghívó 
Az eleki Román Kisebbségi Önkormányzat és az   

Eleki Románokért Egyesület  
szerettel meghívja Elek város lakosságát a  

2008. február 9-én 
19 órakor  

megrendezésre kerülı  
Hagyományos Román Bálra. 

Zene: Mácsai Zenakar (Románia) 
Helye: Mővelıdési Központ Elek 

Belépıdíj: 1000 Ft 
Jegyek a Könyvtárban és a Román Általános Iskolában kaphatók 
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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 ebbe a hónap-
ba esik. Nevezték Halak havá-
nak is, mivel február 21 – és 
március 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 
épü l t  a hí re s Ki l dar e 
„Tölgyfahajlék” kolostor. 
Február 2. --  Gyertyaszentelı 

Boldogasszony napja 
Egyben Mária megtisztulásá-
nak ünnepe. Már a 7. század-
ban a keresztények gyertyákkal 
a kezükben dicsıítı énekeket 
és zsoltárokat énekelve, a 
templomok és a szent helyek 
körül körmeneteket tartottak. A 
keresztények a gyermek Jézus 
bemutatását a templomban, is e 
napon ünneplik. Közismert 
hiedelem szerint, ha a medve 
Gyertyaszentelıkor meglátja az 
árnyékát, elnyúlik a tél, de ha 
nem, korai tavaszra számítha-
tunk. 
Február 3. --  Balázs napja 

A legendás Szent Balázs napja. 
A hagyomány szerint örmény 
volt, a kis-ázsiai Szehaszté püs-
pöke. Számos csodája ismere-
tes, pl.: egy nap egy rémült 
anya kereste fel, mert fia ful-
doklott, a torkán akadt halszál-
kától. A szent megáldotta a 
fiút, és eltávolította torkából a 
szálkát. Szent Balázs elsısor-
ban a torok, az énekesek védı-
szentje. A torkossághoz is köze 
van. E napon a szegény diákok 
végigjárták a házakat. Vasnyár-
sat tőztek a szoba közepére, 
énekelve körbetáncolták és 
kérték a ház asszonyát, hogy a 
„disznóság” maradékából tőz-
zön nekik a nyársra. Ezt a szo-
kást „balázsjárásnak” nevezték. 
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. 
Ebben az évben ezen a napon 
van a „húshagyó kedd”. Ekkor 
vonulnak fel a maszkák Eleken. 
Február 6. --  Dorottya napja 

Ókeresztény szőz vértanú. Em-
lítésre érdemesek az egykori 
Dorottya-napi szokások. A 
középkor végétıl diákok, céhek 
adták elı Dorottya vértanú dra-
matizált történetét. 
Ha Dorottya napkor fagy van, 
akkor Julianna napjára meg-
enyhül az idı. 
Ebben az évben e napra esik 
„hamvazó szerda”. 
Február 9. --  Apollónia napja 
„Apollónak szentelt nı”. A 
többségében görög lakosságú 
Alexandria egykori szentje, a 
Nap és a költészet pogány iste-
nének papnıje volt. 
Február 14. --  Bálint napja 

A Bálint-napi idıjárásból a 
várható termésre jósoltak. Hi-
deg, száraz idı esetén jó ter-
mést reméltek. Egyes vidéke-
ken úgy vélték, hogyha a vad-
galambok ezen a napon vissza-
térnek, 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. Íme 
egy névnapi köszöntı: 
„A szívemnek óhajtása, név-
napodra azt kívánja, 
Életedet Julianna, az Isten ol-
talmazza!” 
Február 19. --  Zsuzsanna  

napja 
Ótestamentumi nıalak volt, 
akit hamis vád alapján házas-
ságtöréssel gyanúsítottak. Ezt 
az eseményt dolgozta fel a 
„Zsuzsanna-játék”, mely bibliai 
tárgyú volt. Ezen a napon azt 
várták, hogy megszólaljon a 

pacsirta, amely már a tavasz 
közeledtét jelzi. Azt tartották, 
hogyha alacsonyan repül a pa-
csirta, akkor még hideg idı 
várható, de ha magasan száll, 
akkor közel a jó idı. 
Február 22. --  Üszögös Szent 

Péter napja 
Különös nevét egy elhallásból 
nyerte: „Szent Pétör ü 
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. Azt is mondják, hogy 
amilyen az idı ezen a napon, 
olyan lesz József-napkor is. 
Február 24. --  Mátyás napja 

Idıjárási regulák főzıdnek nap-
jához. Mátyás a „tél hatalmát 
megtörı”. İ osztja a sípokat a 
madaraknak, hogy kedvükre 
fújhassák nótáikat. 
„Ha Mátyásnak könnye csor-
dul, könnyen ecet lesz a 
borbul.” 

Nádor Mária  

Jeles napok februárban 

Elızetes a sváb  
bálról 

 
   Az Eleki Német Kisebbségi 
Önkormányzat és az Eleki Né-
metek Egyesülete meghívja 
Önöket a 2008. február 2-án /
szombaton/ 19.00 órától meg-
rendezésre kerülı hagyomá-
nyos mősoros téli BATYUS 
SVÁB BÁLRA. Helye: Reibel 
Mihály Mővelıdési Központ,  
E l e k. Zenél: a „Baranya 
Sramli” zenekar Véméndrıl.  
 

Belépıdíj: 1.000 Ft 
 
Jegyek a Leimen Közösségi 
Házban /Kétegyházi út 2./ hét-
fıtıl -  szombatig 14-18 óráig 
kaphatók, vagy rendelhetık a 
66/240-504-es telefonon /
Leimen Közösségi Ház/ és Ná-
dor Máriától a 66/240-645-ös 
telefonon. Tombola éjfélkor! 
Szeretettel várjuk a szórakozni 
vágyókat!  

Szervezık  

   Az idıs emberek vers-szeretete 
kezdeményezte azt a találkozót, 
melyet Nedreu Dávidné, az Idısek 
Klubjának vezetıje szervezett, 
Hetényi György költıvel, 2007. 
november 22-én délután. A népi 
írók érzésvilágával verselı költı itt 
é l  a  s z o m s z é d u n k b a n , 
Mezıkovácsházán. Eleken több 
alkalommal találkoztunk már Vele, 
iskolákban, a városi könyvtárban 
és az idısek körében. A mostani 
találkozóra az új kötetét hozta, 
„Magyarok Európa közepén” cím-
mel. A hat ciklusban összegyőjtött 
versek a magyar hazát, a magyar 
nemzetet mutatják be, de olvasha-
tunk verseket az országban meg-
rendezett irodalmi estékrıl is. Az 
„emlékek szárnyán” ciklusban a 
gyermekkortól kísérik ıt a versek 
napjainkig, ahol helyet kap a gyer-
mekkori szerelem és a kedves hites 
asszony is. A találkozóra össze-
győlt hallgatóság egy-egy szép 
verssel készült, melyeket a beszél-
getés megszakításaként elmondtak, 
felolvastak, a régi köteteibıl. 
Hetényi György közben elmondta, 
hogy sokfelé hívják író-olvasó 
találkozókra, többek között a Fel-
vidékrıl és Erdélybıl is számíthat 
egy-egy meghívásra. Legutóbb 
békéscsabai irodalmi esten, a sze-
gedi kávéházban és Hódmezıvá-
sárhelyen mutatkozott be. Költıi 
világában érzi az Alföld vidékének 
lüktetését. Verseiben szép költıi 
rajzokban írja le a tájat. A találko-
zó alatt elolvasta az Elekrıl írt 
versét is, mely „Békésnek csodás 
tája” címmel jelent meg az elızı 
kötetében. Jövıre szeretne egy 
gyermek-kötetet kiadni, ezt kíván-
csian várjuk. A találkozó  végén az 
Idısek Klubjának vezetıje megkö-
szönte, hogy ismét ellátogatott 
Elekre. İ pedig több érdeklıdınek 
dedikálta új kötetét. Szeretnék 
idehozni egy elızı kötetében meg-
jelent szép versének „ Békességet” 
címőnek egy részletét, mely most 
éppen aktuális. Fogadják Tıle 
szeretettel : 
 

„Mint az éj a karácsonyi erdıt, 
  mint a nap a szürkére font felhıt 
  mint csillagok égre borult kendıt. 
  Mint emberre mért káini vesszıt. 

 
  Megnyugtató békességet adjál, 
  ördögtőzre hős vizet bocsássál, 
  Őr-lelkekbe kénkövet dobáljál, 

  S békességet szent földünkre hoz-
zál!” 

Nádor Mária 

Író-olvasó találkozó 


