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Elek Város közéleti lapja

Kedves Eleki polgárok, városlakók!

Mindenki Karácsonya

Lassan de visszafordíthatatlanul véget
ér a 2010-es esztendı, amikor elérkezik
mindenki számára a számvetés ideje. Ez az
év, amit magunk mögött hagyunk sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból
eredményes évet tudhat maga mögött. Jelentıs beruházások valósultak meg városunkban és a már megkezdett fejlesztések
folytatódtak. Kiemelten említeném a kö zmunkások foglalko ztatását célzó program megvalósítását, amely elısegítette a
munkáho z jutást a rászorulók,
nehéz helyzetben élık számára, nagyon sok család esetében
akár a napi megélhetést is jelentette a részvétel ebben a
programban.
Nagyon fontos cél volt ebben az évben
is – mint eddig minden alkalo mmal – az
elesettek támogatása. Ez azonban nem
jelentett pénzszórást, meggondolatlan segélyek osztását. Folytathatnám még a sort
a X. Világtalálkozó eseményeivel, történéseivel, valamint azzal a sok rendezvénynyel, amit sikerült megrendezni városunkban.
Ennek az évnek a legfontosabb üzenete
az volt, hogy mindenki tegye a dolgát saját
munkaterü letén, saját tudása szerint, közösségi összefogással. Akik még nem látják ered ményein ket, a város fejlıdését,

azokat arra kérem, segítsenek ık is, hogy
közös céljain kat, kö zösségi összefogással
elérjük. „Jót s jól – ebben áll a nagy titok”
lehetne a 2010. év mottója. Szeretnék köszönetet mondani Elek város minden lakosának, az intézmények dolgozóinak, és
mindenkinek, aki hozzájáru lt munkájával
ebben az évben városunk fejlıdéséhez,
szebbé és élhetıbbé tételéhez. Az egész
évi rohanás után nemsokára
elcsendesedik minden, bezárnak az ü zletek, leáll a forgalo m,
és mindenki igyeks zik családi
körben tölteni a karácsony
szent ünnepét.
A karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. A karácsony olyan ünnep, aminek a
hatása alól szinte senki sem
tudja kivonni magát. És ebben a meghitt
pillanatban gondoljuk azo kra a városlakókra is – hiszen ezek az emlékezés percei
is – akik már nem lehetnek kö zöttünk a
2011-es esztendıben.
Végezetül Békés, Bo ldog Szeretetteljes
Karácsonyt kívánok Elek város minden
lakó jának, és kíváno m, hogy a 2011-es év
jó egészséget, sikereket hozzon mindanynyiunk számára. Bo ldog új esztendıt kívánok!

Betlehemi csillag

mi a céljuk. M egtették, mert úgy vélték megéri. M i napkeleti bölcs ek, józan pásztorok
tudunk lenni? Vagy olyanok, akiket elszédítenek az üzletek kirakatából áradó hívogató
fények, a mesterséges világítás csillogása, a
hitelre kapható lapos TV-k múló dicsısége?
M egijedünk-e attól, hogy mi minden történhet
az úton?
Visszafordulunk-e azért, mert nem ott találjuk, amit keresünk, ott ahol "lennie kéne"
vagy követjük tovább a cs illagunkat?O da
tudjuk-e adni az életünkbıl azt a szeletet, amit
erre szántunk?A bölcsek hárman voltak és
elég bölcs ek, ahhoz, hogy elıre tekintsenek,
bíztak egymásban, a sikerben és a szerencsecsillagban, hogy elvezeti İket ahhoz, akit/
amit keres nek...

Közeleg az a nap, amirıl évszázadok óta
úgy emlékezünk meg, hogy "megszületett a
világ világossága".
Ez idı tájt tőnt fel az égen a betlehemi csillag,
hogy utat mutasson a napkeletrıl üdvözlésére
s iet ı "király oknak". Valójában nem
"királyok" voltak. Bölcsek! Is mertek egy
jövendölést, hogy egy bizonyos csillagállás
alatt születni fog egy gyermek, aki megváltja
a világot, helyreállítja eszméivel és cs elekedeteivel az emberi lélek egyensúlyát, a világ
békéjét.
Elindultak hát, hogy megkeressék ... Amikor
megtalálták akit kerestek, néhány szegény
pásztor társaságában, egy állatok etetésére
szolgáló "bölcsıben" meghajoltak elıtte és
ajándékul adtak neki dolgokat, amelyek sokak
szemében akkor a legértékesebbnek számítottak. M ielıtt a bölcs ek elindultak, kémlelték az
eget, amikor pedig feltőnt, elindultak a hosszú
úton nem törıdve azzal, hogy mi vár rájuk út
közben, vagy akkor amikor odaérnek. Tudták

2010. december 22.

Pluhár László
polgármester

Az eleki krónika szerkesztısége nevében
Kellemes Karácson yi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendıt Kívánok :
Árgyelán György fıszerkesztı!

KAR ÁCS ON Y

2010.december 17.-én délután 16 órától
már hangos volt a Mővelıdési központ a
fellépı csoportok elıkészületeitıl. M indenki nagy izgalo mmal készült, ö ltözött, gyakorolt az esti fellépésre. A z ajtóban egy
angyalka szaloncukorral várta a belépı
vendégeket.17 ó rára megtelt a nagyterem,
egy gombostőt sem lehetett volna leejteni
annyian várták a kezdést. Pontban öt órakor
kihunytak a fények a nézıtéren és a reflektorok a színpadra irányították a figyelmet.
A Reibel M ihály Városi Mővelıdési
Központ és Könyvtár nevében Árgyelánné
Tóth Erzsébet igazgató köszöntötte a megjelent nézı ket a "Mindenki Karácsonya
"címő városi kulturális rendezvényen. Örömét fejezte ki hogy minden intézmény készült valamilyen összeállítással a sikeres
közös karácsonyváráshoz.
Elsıként a Napsugár Nyugdíjas Egyesület Énekkara énekelt karácsonyi énekeket,
ıket követték a város legkisebbjei, azaz a
három óvoda mősora. Ezután a Pacsirta
Tánccsoport immár kibıvült létszámmal
egy jellegzetes ro mán táncot a Sirbat mutatta be. A Ro mán Tanítási Nyelvő Á ltalános Iskola teljes létszámban a színpadra
lépett és román, magyar nyelven egyaránt
megható mősorszámot adott elı. A Pszichiátriai Betegek Otthona elıször képviselte
az intézményt a város elıtt egy játékos kis
jelenettel, amelybe a nézıtéren ülı gyerekeket is bevonták. Csodálatos volt látni az
izgalmat az intézet lakóinak s zemében,
hogy vajon jól teljesítették-e a feladatukat.
Ezt misem b izonyította jobban, mint a hatalmas taps. A dr. Mester György Á ltalános
Iskola alsó tagozatosainak mősora a komo ly betlehemes színpadi jelenettıl a bohókás modern zenéig és táncig s zinte mindent felvonultatott. Hatalmas taps fogadta a
fellépıket vaku k v illantak, kamerák mőködtek és a hozzátartozók /anyukák,
Folytatás a 6. oldalon

T ES T ÜL E T-D IÁ KÉ L ET
Képviselı Testületi ülés novemberben
A képviselı testület november 29- ei ülése közmeghallgatással kezdıdött. Délután 3
órától tehették fel kérdéseiket,
illetve mondhatták el javaslataikat a testület és a nyilvánosság
elıtt Elek lakosai. M indezek
elıtt Pluhár László polgármester Úr jelentése „a lejárt határidejő határo zatok végrehajtásáról” szerepelt az elıterjesztések
között. Többek kö zött tartalmazta, hogy a képviselı testület
Seeberger Kittit aljegy zıvé
nevezik ki január 1-tıl határozatlan idıre. Továbbá Elek Város Önkormány zatának Képviselı Testülete a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi társulás képv iseletére Pluh ár
László polgármester akadályoztatása esetén Sípos Sándor képviselıt bízza meg.
A sokakat érintı foglalkoztatás, munkavállalás kérdésében a
polgármester Úr elmondta,
hogy amíg nem jelenik, meg a
szabályozás addig nem lehet
tudni hogyan foglakoztatnak.
Mindez az Államt itkársági Tájéko ztatástól függ. Mivel költségvetési koncepció készü l,
ezért is rendkívül fontos, ennek
mihamarabbi megis merése. A
közmeghallgatáson elhangzottak: Sajben András vállalko zó
elmondta, hogy a kerékpár utak
egyrészt változatlanul baleset
veszélyesek a felhordott sár és
a víztócsák miatt. Kihangsú-

lyozta, hogy milyen fontos lenne egy zebra felfestése a
kétegyházi úton ( bolt, óvoda,
nagyforgalom).Hasonló horderejő lenne a Dózsa utca egy
irányúsítása ( szintén boltok,
iskolák) , mert beláthatatlan a
kihajtásnál az út. Felvetette
még a súlyellenırzést a nagy
forgalmú utakon. Továbbá úgy
vélte, hogy a többi képviselı is
tarthatna fogadóórát, hiszen
probléma van bıven.
Kovács János arról szólt,
hogy változatlanul szinte használhatatlan a garázssor elıtti
terület. Kifejtette aggodalmát,
hogy a ro ma lakosság a gazdasági helyzet miatt nem tudja
fizetni a csatornázással járó
költségeket. Czinanó János a
cigány kisebbségi önkormányzat elnöke meg köszönte, hogy a
roma integrációs programban
nyert pályázaton milyen hasznos beruházásokat végeztek a
roma lakosság számára. İ úgy
gondolja, hogy valahogyan
csak tudnak fizetni az emberek.
Kovács Gyula is köszönetet
mondott az új utakért és járdákért. Válaszaiban Pluhár László
polgármester Úr elmondta témakörönként , hogy mi az és
milyen mértékben ahol az önkormányzat segíteni tud ahol
más szervezetek együttmőködése szükséges(pl. KPM) ott
egyeztetni fognak. Fogadóórákkal kapcsolatban Turóczy And-

Az a „mumus” matematika
Valószínőleg a közvélemény
kutatók is alá tudnák támasztani, hogy az isko lai tantárgyak
között, a legrettegettebb a matematika. Így van, annak ellenére, hogy körülvesz min ket, benne élünk /négyzetek, hasábok,
kúpok, körök, trapézok, stb./, és
oly természetességgel használjuk, mint a kanalat a leveshez /
a felét vágjam a kenyérnek,
vagy a negyedét/. Mégis, ha
tanulnunk kell, s zorongunk
tıle. Ennek ellen kezıjét bizonyítja az a két matemat ika verseny, amelyet a dr. Mester
György Általános Iskolában
rendeztek. Az elsı megméretést
november 11.-én délután tartot2

ták. Ez isko lai, úgy mond házi
versenyvolt. Felsı tagozatos
diákok között zajlott, önkéntes
jelentkezés alap ján. A verseny
eredményei:
5. osztál y: I. Pintér Beáta és
Purecse Patrícia, II. Pelle László, III. Oszlács Benjámin
6. osztály: I. Medve Bianka, II.
Popa Melinda, III. Árgyelán
Endre és Zentay Ádám
7. osztály: I. Kása Rebeka, II.
Nagy marcell, III. Szegedi Mariann
8. osztál y: I. Antal András, II.
Gu lyás Hanna, III. Bender Fanni
Gratulálunk a tanulóknak az
elért ered ményekhez. Köszönet

rás képviselı jelezte, hogy
készséggel áll a lehetıség elıtt.
A tulajdonképpeni képviselıi ülésen elsıként „ 2009/
2010” év értékelése illetve „
2010-2011” év indítása” volt
napirenden. Az elıterjesztésben
szerepelt az Elek- Kevermes
Közo ktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és
Óvoda” amelyben Pelle László
igazgató Úr által leírt „a kö zoktatás aktuális helyzete” része,
egészében publicitást kívánna,
mert számos mindenkit érintı
kérdésre ad választ és rávilág ít
az – is ko la- pedag ógus gyermek- s zülı-körforgás, társadalmi szinten is jelenlévı
problémájára és ezek megoldhatóságára. Részletes beszámolót adott a Ro mán Általános
Iskoláról Szelezsán Péter Igazgató Úr, a Napkö zi Otthonos
Ó v o d á k r ó l p ed ig P a p p
Lászlóné Óvodavezetı.
A következı napirendnél,
amely a „képviselı tisztelet
díjáró l valamint Szervezeti és
Mőködési Szabály zat módosításáról” szólt lényeges megemlíteni, hogy a képviselı testület
tagjai lemondanak az október
havi tiszteletdíju kró l laptopok
vásárlása céljából. A testület
tagjainak ingyenes internet elıfizetést biztosítanának. A polgármester hozzátette, napokat
vesz igénybe az elıterjesztések
elkészítése, fénymásolása, több
milliós értékrendő gépek használódnak gyorsan el . Takarékosabb lenne az internetes tájé-

koztatás. Az elıterjesztésben az
Ev i Kft. ü zemeltetı 2011. évi
árkép zése (kábel telev ízió, internet, stúdiótámogatás, szilárd
hulladék szállítása szerepelt)
Dr. Forján Jó zsef ügyvezetı
igazgatónak szóbeli hozzáfő znivalója nem volt. Napirendre
került a „tájékoztató az Ön kormány zat gazdálkodásának háro mnegyed év es hely zet érıl”.Összefoglalva megállapítható, hogy az Önkormány zat
háromnegyed évi gazdálkodása
tervszerően folyik a lehetıségek ez évben esedékes kötelezettségek figyelembe vételével
is reális esély van a pénzügyi
egyensúly megtartására.
A bejelentések következtek.
Itt többek között elhangzott,
hogy a Pénzügyi és Szociális
Bizottság külsıs tagnak Kecskeméti Mihálynét javasolja. Az
Ev i Kft ügyvezetı igazgatója
felvetette, hogy szükséges lenne az intézménynél mosdókra,
kerékpár táro zókra és egyéb
fontos korszerősítésre a kö züzemnél. A mennyiben ennek
keretére pályázati lehetıség
lenne. Az érdekegyeztetık javaslata, hogy mivel a közszférában dolgozók 3 éve nem kaptak semmit ezért a hátralévı
kedvezményes 15 millió forintból meleg utalványokban részesüljenek. Zárt üléssel folytatódott a képviselı testület munkája.
Huszár Gabriella

illeti a versenyt kezdeményezı,
mu n k a k ö zö s s é g v e ze t ı
(matematika, fizika, kémia,
biológia) Brindás Györgynét és
a fe l k és zít ı t an á ro ka t :
Já mb o rn é S i mó M á r iát ,
Lu kács n é Ko h u t A n n át ,
lelkiis mertes munkájukért. A
második a „Varga Tamás országos matemat ika verseny” volt.
Erre az eseményre november
16.-án délután került sor. Az
országban minden általános
iskolában, ugyanabban az idıpontban, ugyanazt a feladatot
írta minden tanuló, aki a versenyre jelentkezett. Bármely ik
7. és 8. osztály jelentkezhetett.
Ezt a versenyt minden évben,
csak ennek a két évfolyamnak
hirdetik meg. A felkészitı ne-

velık és egyben az esemény
lebonyolítói, itt is Brindás
Györgyné, Jámborné Simó Mária, Lu kácsné Kohut Anna voltak. A verseny eredményei::
7. osztály: I. Kása Rebeka, II.
Nagy Marcell, III. Simonka
Mózes és Suhajda Attila
8.osztály: I. Antal András, II.
Gu llyás Hanna és Bender Fanni, III. Szan iszlai Patrícia
Gratulálun k! Elmondható
még, hogy mindkét versenyen
igen szép számmal vettek részt
a tanulók, akt ívak voltak.
Mindez a pedagógusok és a
diákok érdeme egyaránt. A
matemat ika lehet, hogy ellenfél, de nem ellenség!

2010. december 22.

Huszár Gabriella

KÖZ ÉL E T
Az év utolsó képviselı-testületi ülés december 13-án
Nyertes pályázatot jelentett
be Pluhár László polgármester
úr, amely 620 millió forintos
mértékrendő beruházást jelent
és célja a Gyula és Lıkösháza
közötti út teljes felújítása.
Nap irend elıtt került sor a
külsı bizottsági tagok ünnepélyes eskü tételére. Az alaku láskor még bizonytalan volt a jelöltségük. Az esküt letette Bágy
György, Kecskeméti Mihályné,
Málik Jó zsef és Nánási Mihály.
Napirenden elıször „Gyula
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás éves beszámolója” s zerepelt . Jelen vo lt
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató asszony és Andrássy
Károlyné intézményvezetı. A
pénzügy Bizottság elnöke, Zsidó Ferenc szerint jól követhetı,
milyen fejlıdésen ment át a
kistérség, például a házi segítségnyújtás minden településen.
Elfogadása javasolja az elıter-

jesztést. Túróczi András az
Ügyrendi Bizottság nevében
elmondta, hogy soha még ilyen
részletes és kidolgozott anyagot
nem kaptak elfogadásra javasolja. A második napirendi pont
az EVI Kft ivóvíztermelés és
szolgáltatás, szennyvízgyőjtés
és tisztítás 2011. évi árkép zése,
2011-2013. évre vonatko zó
GÖRDÜLİ beruházási terve.
Nagy vitát váltott ki ez a
tervezet Zsidó Ferenc képviselı
szerint az ivóvíz 5 %-os emelése még elfogadható, de a
szennyvíz 55 %- os emelése
kifizethetet lennek tekinthetı.
Mivel ezzel a testület tagjai is
egyetértett ek a mego ldástmikéntjét vitatták meg. A minisztériu m elfogadásra vár december 16- i határidıvel, de
egyúttal kérelmet is nyújtanak
be a befizetések könnyítésének
érdekében. Ezt követıen a képviselıtestület 2011. elsı félévi

munkatervének elfogadása következett. A 2011. évi költségvetési koncepció volt a következı pont, amely szerint a helyzetelemzés: A 2010. évi 3 /4
éves teljesítési adatokból látható, hogy a mőködési kiadások
fedezetére fejlesztési bevétel
nem lett igénybe véve, likv idhitel igénybevételére sem volt
szükség, a mőködési bevétel a
mő ködési kiadásokat elıreláthatólag december 31- ig is fedezni fogja. A z is látható, hogy
az eddigi megvalósult fejlesztések finanszírozásához sem volt
szükség hitel felvételére. és ez
várhatóan év végéig is igaz
lesz. Kö ztudott, hogy Elek lakosságának száma és ezen belül
a gyermekek s záma is csökkent
az elızı évhez képest. Szám
szerint ez azt jelenti, hogy a
lakosság szám 49 fıvel lett
kevesebb és az Oktatási Intézményekben közel 20 fıvel

Régen olvashattak az ú jság
olvasói a Ro mán Általános
Iskoláró l, ezért felkerestem
Szelezsán Péter igazgató urat,
aki az alábbiakról tájékoztatott:
Októberben beindult az OVISULI, erre a programra – kéthetente – mindháro m óvodából
jönnek a gyerekek, azo k, akik
írásos szülıi hozzájáru lás birtokosai. A gyerekeket /22 fı/, a
Polgármesteri Hivatal gépkocsija hozza el az iskolába, minden alkalo mmal.
A p ro g ra mo t B ecs ey
Gáborné elsıosztályos tanítónı
vezeti, aki játékos formában
mutatja be az iskola életét. A z a
tapasztalat és a visszajelzések is
ezt tükrözik, hogy a gyerekek
szeretik és várják a foglalko zásokat. Október 18-án nyílt na-

pot szervezett az isko la, ahová
a Polgármesteri Hivatal képviselıi, az oktatási intézmények
vezetıi, a Ro mán Kisebbségi
Önkormány zat és az érdeklıdı
szülık jöttek el. A z említetteken kívül számos pedagógust,
óvodapedagógust is érdekelt ez
a nap. Ko mp lex tanítás bemutatására került sor, – minden tantárgyból – melyet Becsey
Gáborné tanítónı tartott.
December 7-én délután az
iskolába is megérkezett a várva
várt Mikulás. Jött nagyszakállal, nagy bundában és hatalmas,
csomagokkal tö mött puttonnyal
a hátán. A gyerekek nagy- nagy
örömmel fogadták. Az összegyőlt gyerek-sereg és a pedagógusok az iskola tornatermében
fogadták a messzirı l érkezett

vendéget. Köszöntötték İt versekkel és dalokkal, ro mán és
magyar nyelven. Az „Eleki
Ro mánokért Egyesület” anyagi
támogatását ezúttal is megköszöni igazgató úr. December
17-én délelıtt lesz az isko lai
fenyıünnepély. Most kivételesen a III. sz. Óvodában rendezik meg ezt az eseményt, mert
ebben a hidegben nem akarják
kitenni a kis óvodásokat az
id ı járás v is zont agság ain ak.
Eddig mindig az óvodások jöttek el a Ro mán Székházba, de
most az iskolások keresik fel az
óvodásokat. /Ebben az óvodában folyik a ro mán o ktatás./
A Ro mán Kisebbségi Önkormányzat anyagilag segít az
iskolának, hogy ezt a programot megvalósíthassák. Készü ln ek a ked v es aján d ékangyalkák is a kis óvodások-

Mindenki névnapja

dött meghívó hívta, várta az
egyesületi tagokat. Nagy készülıdés elızte meg ezt a napot:
asztalok és az egész terem feldíszítése. A z asztalokon lévı
gyertyák már a kö zelgı ünnep
hangulatát idézték. Ez volt az
év utolsó összejövetele.
El s ı k é n t S zi l b e r e i s z
Józsefné elnök asszony köszön-

tött mindenit, kü lön üdvözölte,
Kalaman János plébános urat,
valamint Pluhár László polgármester urat és feleségét. Mindenkinek boldog névnapot kívánt. A magnóból halk zene
szólt, ismert dallamok hangzottak a teremben, miközben mindenki végigkínálgatta az általa
sütött finomságokat. Az aszta-

Események a Román Általános Iskolában

Immár hagyomány, hogy az
Eleki Németek Egyesületének
tagjai, minden év végén, megünneplik a „M indenki névnapját”. Erre a rendezvényre az
idén is sor került, december 7én, 17 órai kezdettel, a Leimen
Házban. A z elı zetesen kikü l-
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csökkent a gyermekek létszáma. A 2011. év i költségvetésben több mint 20 millió Ft támogatás kieséssel számolhatunk. Éppen ezért a kiadások
tervezésénél és a gazdálkodás
folyamatában kiemelt szempont
továbbra is és a hatékonyság
érvényesítése. Ab testületi ülés
szinte minden napirendi pontjához kapcsolódott a foglalkoztatás kérdése, amely nem csupán
a munkavállaló kat, hanem az
Int ézmény eket is legalább
nagymértékben érinti. A bejelentésekkel fejezıdött be a testületi ü lés ezt követıen Pluhár
László polgármester Úr Kellemes Karácsonyt és Boldog Új
Esztendıt kívánt mindenkinek
és megköszönte Elek lakosainak a városért tett munkáját
illetve segítségét.
Huszár Gabriella

nak. December 17-én még egy
program vár az iskolára. 17
órától lesz a Reibel Mihály
Városi Mővelıdési Központ és
Kön yvtár s zervezéséb en a
„Mindenki Karácsonya” városi
rendezvény. Ezen az eseményen is szerepelnek a gyerekek,
versekkel és karácsonyi jelenettel.
Mielıtt igazgató úrral beszélgettem, kö rü lnéztem az
iskolában, a folyosókon és az
osztályokban már az ünnep
hangulatát éreztem, a szép d íszítéseket látván. És egy csillogó, szépen feldís zített karácsonyfa is jelezte, kö zeled ik
már az év legszebb ünnepe: a
Karácsony.

lokon üdítı és ásványvíz várta
a vendégeket, de aki kért, finom kávét is fogyaszthatott.
A kellemes melegben, vidám beszélgetéstıl és nevetgéléstıl zsongott a terem. Akik
eljöttek – egy kellemesen eltöltött estével gazdagodva tértek
haza.
Nádor Mária

Nádor Mária
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NEM Z ET IS É G
Városi Kisebbségi Nap – Eleken – 2010.
Városunkban december 17én 15 órára hívta meg a Városi
Önkormány zat, az október 3-i
választások után megalaku lt
kisebbség i ön ko rmány zatok
képviselıit, valamint a városi
képviselıket. Szépen megterített asztal és a díszasztalon egy
csodaszép adventi koszorú, 4
égı gyertyával, az ünnep hangulatát varázsolta már a díszterembe. Elsıként Pluhár László
polgármester ú r köszöntötte a
négy megválasztott kisebbségi
önkormány zat rég i és ú j képviselıit. Elmondta, hogy a kisebbségi csoportok szerves
részei Elek város lakosságának.
Cél: a nyelvi kultúra továbbvitele. A köszöntés után felkérte
Dr. Heim Lajosné alpolgármester asszonyt, hogy mondja el
ünnepi beszédét.
A lpolgármester asszony elmondta, hogy itt Eleken a kisebbségek / cigány, német, román, szlovák / egy más mellett
békességben élnek. Ma már a
vegyes házasságok is bizonyítják ezt a tényt. Minden kisebbség merít a saját kultúrájából,
szokásaibó l. A kisebbségek
olyan hagyományokkal rendelkeznek, amely csak a sajátjuk.
A Világtalálko zó programját is
színesítették a kisebbségi csoportok kulturális fellépései.
Egység mutatkozik a ku lturális rendezvényeken is, a te-

Könyvbemutató

2010. október 28-án érdekes
könyvbemutatóra került sor az
eleki városi könyvtárban, hisz
ekkor mutatták be nagyobb
nyilvánosság elıtt a Mindanynyian Elekiek vagyunk címő
német -magyar nyelvő kötetet,
mely a világtalálkozók
történetét mutatja be. /
Az elsı világtalálkozót 1990-ben, vagyis
húsz évvel ezelıtt
tartották./ A könyvbemutató elején Elek
város polgármestere,
Pluhár László
szólt,
aki kiemelte, hogy ez a mostani
kötet másként dolgozza fel a v ilágtalálkozók történetét, hisz a
központban a visszaemlékezések állnak. A könyv
meg jelenésének az ötlete az
eleki alpolgármester-asszonyé
volt, de aminek a megvalósulása csak Joschi A ment és a német barátaink segítségével volt
lehetséges! Utána Elek város
alpolgármester-asszonya,
dr.
Heim Lajosné mondta el a gond o lat ait ,
mely bı l kid erült, hogy négy világtalálko zó
szervezıje vo lt, és az idén úgy
látszott, hogy pályázaton nyerni tudnak, és meg tudják jelentetni a könyvet, de ez sajnos
Nádor Mária nem így történt. A kiadvány
meg jelenése Joschi, Rita és
"külfö ld i" németek érdeme.
Ezek után Joschi A ment beszélt
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
az elı zményekrıl, a tolmács a
Úgy gondolom, a helyesírás
3. Oszlács Benjamin 5.b.,
felesége, Rita volt.
sem szíve csücske a tanuló ifjú3. Pelle Lás zló 5.b.,
İ is jó ötletnek tartotságnak, de a felnıtteknek se.
3. Poptyilikán Csenge 5.a.
ta, hogy a huszadik évfordulóA tollbamondások rögös
6 .osztál y:
hoz kötıdıen megjelent ez a
útjait már megjárta néhány ge1. Lı rincz Balázs 6.b.,
kötet. Több mint másfél évet
neráció, de még mindig nehéz
2. Árgyelán Endre 6.b .,
töltött el azzal, hogy ez a
feladat hibátlanul „végig menni
3. Tö rök Máté 6.b.,
könyv megjelenjen. Nehéz volt
rajta”. Tetézik mindezt a kü lön3. Zentay Ádám 6.b.
bözı változások is. Bizonyíték
7.osztály:
második helyezettjei februárban
erre az elévült helyesírási köny1. Horváth Csenge 7.b.,
a területi versenyen, Gyulán,
vek sora. Így ko mo ly kihívás2.Nagy Marcell 7.a.,
vesznek részt. A verseny fı
nak tekinthetı a 17- 18- án
3. Kása Rebeka 7.a.,
szervezıje Tóth Gáborné tanármegrendezett iskolai forduló
8.osztály:
nı volt,de a felkészítésért és a
aho l a felsı tago zatosak
1. Bender Fanni 8.b..
két napos esemény lebonyolítá„ragadtak tollat a kezdéskor”.
2. Szaniszlai Patrícia 8.b.,
sáért rajta kívül köszönet illeti
5. osztál y:
3. Antal András 8.c.
Dézsiné Németh Ilonát és
1. Mazán Nikolett 5.b.,
Gratulálunk! A Dr. Mester Lénárt Istvánnét.
2. Kovács Kinga 5.a.,
György Általános iskolában
Szeret n ém meg jeg y ezn i,
3. Házse Anett 5.b.,
lebonyolított forduló elsı és hogy mellesleg egész évben
4

remben ülık kö zül is sokan
vannak, akik személyesen is
részt vesznek a városi programo kban. Elek város nemzetiségi sokszínősége példaértékő. A
városi önkormányzat is arra
töreks zik, hogy seg ítség et
nyújtson a kisebbségi csoportoknak. Azt kérte ünnepi beszéde végén, hogy a teremben ülık
vigyék tovább az értékeiket, a
hagyományaikat. Alpo lgármester asszonytól is mét Pluhár
László polgármester úr vette át
a szót. Tájékoztatta a jelen lévıket arról, hogy a Gyulán megrendezésre kerülı Békés Megyei Kisebbségi Napon, december 10-én, eleki kitüntetett neve
is szerepelt. Szívbıl gratulált
Dr. Kuruczné Czvalinga Juditnak, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonyának,
aki a nevezetes napon a „Békés
Megyei Kisebbségekért” elnevezéső magas kitüntetésben
részesült. Gratulációját virágcsokor és ajándék átadása követte. Majd minden résztvevı
egy-egy pohár pezsgıvel kívánt
társainak áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendıt.
Ezt követıen szerény megvendégelés következett, majd
mindenki útjára indult a zimankós, hideg, csúszós estében.
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1700 km távolságból kö zös
könyvet írni. Itt is a közös történelemrıl van szó, de a középpontban azért mégis a viszszaemlékezések állnak. Büszkék arra, hogy még tengeren
túlról is írtak ebbe a kötetbe! Az is siker, hogy nem csak
Elekiek, hanem az Elekhez
kötıdı barátaink írásai is meg-

találhatók itt. M ivel csak a világtalálko zó után jelent meg ez
a könyv, így a mostani világtalálko zó is szerepelhet benne.
A mostani könyvbemutató
elıtt október elején már volt
egy másik is Németországban!
Joschi Ament is meg köszönte
az adományokat és a segítséget.
Gondolatait azzal zárta, hogy
szeretné, ha ez a kötet a házi
könyvtárakb a is bekerü lne.
Legvégül is mét Pluhár László
s zó l t ,
a k i i s mé t e l ten kiemelte, hogy ez egy
has znos o lvas mány ,
rólunk, Elekiekrıl szó l. Jó szívvel ajánlja mindenki figyelmébe ezt a kötetet, és reméli, hogy minden eleki asztalán
ott lesz!
Forrás:
Elek Tv, ifj. B ágy Györg y.
/A kötetet a januári lapszámunk ban fogjuk részletesen
bemutatni./
Rapajkó Ti bor
„felkészítenek” gyermekeket „
és lebonyolítanak” órákat minden nap, amit az „illemkódex”
szerint pedagógus napon volna
alkalo m megköszönni nekik.

Huszár Gabriella

ÓV OD ÁK- IS K OL ÁK
Ünnep az óvodákban… ez a csoda december 24-én meg gyerekekkel feld íszítették, kö- ka-figura vitte nekik a szalonzösen. Vo lt olyan gyerek, aki
most elıször dís zített fát. M icsoda élményt jelentett számára! Közösen is ünnepeltek a
gyerekek a II. sz. Óvodában.
Az ebédlıben csillogó-villogó
karácsonyfa alatt lapultak az
értékes ajándéko k. Énekkel
köszöntötték a Jézuskát és azután minden csoport elvonult az
új játékokkal a csoportszobákba.
A III. sz. Óvoda fenyıünnepe az idén rendhagyó volt.
Azért, mert a Ro mán Általános
Iskola tanulói és nevelıi ellátogattak az óvodába. Közösen
ünnepeltek az óvodások és a
t an u ló k. A h id eg miat t
Szelezsán Péter igazgató úr úgy
gondolta, hogy ezzel az ötletével megkönnyíti az óvodások
helyzetét. İk ajándékokat is
készítettek a kicsiknek, angyal-

cukrot. Szép, kellemes délelıttöt töltöttek el egy mással.
Mindkét gyerek csoport ünnepi
mősorral készült . Az I. sz.
Óvodában is december 15-én
volt a karácsonyi ünnepség.
A fenyıfát már elızı napokban feldíszítették, hogy a gyerekek érezzék az ünnep hangulatát. Meggyújtották az adventi
gyertyát. Meghitt hangulatot
varázsoltak az óvoda dolgozói
azzal is, hogy feldíszítették a
csoport szobákat és a folyosót.
A gyerekek körü lállták a csodásan feldíszített fát, és énekkel
köszöntötték a Karácsonyt.
Háro m német dal is felcsendült.
A fa ágai alatt megbújt ajándékok is hamar gazdára találtak.

kialakuljon a végsı eredmény. Katolikus Hírmondó
Az áhított gyızelmi kupákat
Ebben az es ztendıben is sor ( amelyet az iskolai DSE és az Megjelent az eleki Katolikus
l e g került a nagy rangadóra, ame- Önkormány zat adományozott) H í r m o n d ó
megnyerte:
újabb,
ıszi
/2010.
IV.
évfolyet természetesen december 6l
y
a
m
2
0
.
/
l
a
p
s
zá
ma ,
án, a M iku lás napján rendeztek
1-2. osztál y
a
hagyományoknak
megfelelımeg Eleken a sportcsarnokban.
I. Kevermes II. Lö kösháza
en most is több szép, tartalMivel hagyo mánnyá, szinte
III: Elek
mas írással. Az elsı oldalon
tradicionális eseménnyé vált a
3-4. osztál y
elo lv ashat ju k Kalaman Jáfutballt kedvelı ifjúság már a
I. Elek
nos, eleki plébános elmélkedétanév kezdete óta készül erre az
II.Lö kösháza
sét a halottak napjáról, melybıl
alkalo mra, hogy meg mutassa
III: Kevermes
egy részlet így szól: "Az élet
mit is tud a pályán. Tizenöt
nagy felelısség. A földön milli5-6
osztály
csapat, összesen 170 tanuló vett
ók éltek már. Vannak, akik
I.
Elek
részt a tornán : Kevermes,
már nem jutottak el oda, hogy
II:
Elek
Ro
mán
Iskola
Kétegyháza, Lökösháza, az
felismerjék az élet értelmét.
III: Kevermes
eleki Ro mán Iskola és a Dr.
M i, akik értelemmel és szaMester György Általános iskola
7-8. osztál y
b
ad
ak ar at t a l ren d e l kefiataljai indultak a versenyen.
I. Kevermes
zünk, akik tudjuk, mi a jó és a
Természetesen korcsoport szeII: Elek
rossz, mi felelısek vagyunk
rint játszották a mérkızéseket:
III: Kétegyháza1.
cselekedeteinkért. A jóhoz és a
elsı második osztályosok, harElek Ro mán Iskola
rosszhoz való hozzáállásunk
mad ik, n egy ed ikesek, ö t Lökösháza
tesz bennünket méltóvá vagy
hatodikosok, hét- nyolcadiko7-8.
osztál
y
lány
méltatlanná arra, hogy jutalmat
sok és a legfelsıbb osztályoI. Lö kösháza
v agy b ün tetés t kap ju n k."
soknál a lányok is összemérték
II:
Kétegyháza
Nagyné
Nádor Gabriella írásáfutballtudásukat. Bár a lelkeseIII:
Elek
ból
megtudhatjuk,
hogy októdést és a gyızni akarást minber 24-én Kiss Rigó László
denki „magával hozta” a legkeGratulálunk a gyızteseknek! püspök úr meghívására az Eleményebb meccseket a 7-8 oszMinden
egyes tanuló megjele- kiek is részt vettek Szegeden
tályos tanulók produkáltak.
nésének örültünk, hogy játéká- azon az ünnepségen, melyen a
A z ebédszünetben megérkezett a Télapó és mindenki ka- val öregbítette ennek a sportág- Dó m t é r av at ás án ak a
80.év fordu ló jára emlékeztek.
pott egy- egy Mikulás csoma- nak a szeretetét.
Singer Ferenc beszámoló jából
got, hiszen a kupa az ı nevét
Huszár
Gabriella
kiderü l, hogy az Elekiek o któviseli. Jó néhány kü zdelmes
ber
2-án Nagyváradra is elzaórának kellett elteln ie, hogy

rándokoltak,
de útközben
Nagys zalon tán is meg álltak,
ahol p l. megnézték a
Csonka-tornyot is, Szent László városában pedig többek között megtekinthették Szent
László király hatalmas aranyozott ezüst ereklyetartóját. Szeptember 24-én családi napot tartottak az eleki p lébánián, az ott
történteket Singer Éva foglalja
össze, többek között így fogalma z:
" C s a k r e mé l ni merem, hogy a felnıttek
számára is egyre fontosabb lesz
a 21. század rohanásában
is, hogy gyermekeik számára a
legdrágábbat és legfontosabbat
biztosítsák, az együtt töltött
idıt, az együttes játékot, tevékenységet! Ehhez próbált az
egyházi családi nap egy kis
motivációt adni."
Elolvashatjuk még a következıket is: Egy kis katekizmus, Anyakönyvi hírek, illetve: Szülı i ház /Wagenhofer
Ede, egykori eleki plébános 1960-91-pozsonyi szülıházáról
is/.
Rapajkó Ti bor

December 7-én mindhárom
óvodába megérkezett a M ikulás. Messzirı l jött nagykabátban, nagy kucsmában, nagy
szakállal, igazi telet hozva magával. Néhány gyermek megilletıdött, amiko r meg látta a nem
mindennapi vendéget, szinte a
nevét is nehezen mondta ki az
izgalo mtól. Sok gyermek kicsit
megszeppent. Azért sok szép
dal és vers is elhangzott a bátrabbak elıadásában. A gyerekek jutalma a M ikulás-csomag
volt, amely elıkerült a nagy
puttonyból. A Karácsony várása, mindig a csodavárás is.
Ilyenkor az emberek kedvesebbek egymáshoz, át melegszik a
szívük és várnak valamit, vagy
Valakit … Várnak valami igazi
csodát, ami megválto ztatja a
hétköznapok egyhangúságát. És

is érkezik, a betlehemi jászo lba…
Ugyanígy várták az ünnepet
a kis óvodások a II. s z. Óvodában, amikor a „Betlehemi úton”
címő kis ünnepi mősorukat
bemutatták, december 15-én.
Singer Éva óvodapedagógus
tanította meg a gyerekekkel a
kis ünnepi mősort. A középsısök és a nagyok adták elı a
darabot. Megszemélyesítették a
szellıt, a felhıt, a csillagot,
amely elvezette a pásztorokat
és a Háromkirályokat ahhoz az
istállóhoz, ahol a Megváltó
megszületett. Mária is megjelent a darabban. Körülállták a
kisdedet, és együtt énekelték a
„Mennybıl az angyalt”. Singer
Éva óvodapedagógus a „Cica”
csoportjában külön kis ünnepet
varázsolt a gyermekeinek. Bevitt egy szép fenyıágat és azt a

A Mikuláskupa
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Nádor Mária

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 200 FT/ÓRA
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J EL ES N AP O K
csillagéneket énekeltek.

Jeles napok januárban
Január régi magyar neve:
BOLDOGASSZONY HAVA.
A csillagászati év megfelelı
hónapneve után VÍZÖNTİ
HAVÁNAK is nevezik. A hónap névadója Janus, a kezdet és
vég istene volt, neki tulajdonítható, hogy a korábbi márciusi,
majd a szeptemberi év kezdés
helyett a rómaiak január l-jén
kezdték az évet. Köszöntsük az
újévet az alábbi verssel:
„Ez újév reggelén,
minden jót kívánok,
amerre csak járok,
nyíljanak virágok,
még a hó felett is
virág nyiladozzon
dalos madár zengjen
minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó,
legyen mindig bıven,
Szálljon Rátok áldás,
ez új esztendıben!
Boldog új évet kívánunk!”

férfit látnak meg elıször, olyan
nevő lesz a férjük. Az ú j esztendei jóslásoknak igen fontos
része volt a táplálko zás. Jól
ismert a baro mfihús evésének
tilalma e napon, úgy tartják a
baromfi, elkaparná a szerencsét. Elınyben részesítik a szemes terményeket / lencse, rizs,
köles /, mert a sok apró mag
pénzbıséget jelent. E napon az
idıjárásra is jósoltak: „Ha új
esztendı napján szép nagyfényes idı van, az jó esztendıt
jelent!”

Január l. – Újév
Január l-je a polgári év kezdınapja. Ez az év kezdet a Gergely-féle naptárreform / 1582/
óta vált általánossá. Újévkor az
elsı nap szerencséjével az
egész esztendı sikerét igyekeztek biztosítani. Úgy tartották,
hogy amit ezen a napon cselekednek, az hatással lesz az
egész esztendıre. Január elsı
napja alkalmas idı a férjjóslásra. Egyesek úgy vélték, hogy
újév reggelén amilyen nevezető

Január 6. - Vízkereszt
Nyugaton a háro mkirályok
imádásának, keleten , ped ig
Krisztusnak a folyóban való
meg keresztelkedésének ünnepe
lett. A római egyház hozzácsatolta Jézus elsı csodájáról / a
víz borrá válto ztatása a kánai
menyegzın / való megemlékezést. E nap az ünnepi keresztelések napja lett. A katolikus
egyház szokása szerint tömjént
és vizet s zenteltek. E kettı
megszentelésébıl keletkezett a
házszentelés szokása, amely
már a háro mkirályok t iszteletéhez kapcsolódik. A királyok
nevei: Gáspár, Menyhért, Bo ldizsár, perzsa, héber, illetve
babiloni eredetőek. Sok kedves
népszokás főzıdik ünnepükhöz.
Ennek része volt a csillagozás,
a díszes papírsüvegben járó
gyermekek csillagot hordoztak,

Folytatás az 1. oldalról
/Mindenki karácsonya/
apukák, nagymamák, nagypapák/ meghatottan nézték az
ügyes kis csemetéiket a s zínpadon. Az Elek Táncegyüttes /
akik az idén kapták meg az
Elekért Érdemérmet/ székelyföldi táncokkal kezdett,majd a
Ro mán Hagyományırzı Tánccsoporttal kiegészítve létszámát
Eleki jocot mutatott be.
Elek város másik büszkesége az Energy Dance Cool táncosai szuper produkcióval remekeltek ismét, de ez nem is
csoda, hiszen két táncosuk az
idén a világbajnokságra is kijutott. Az estét az Elek Táncegyüttes zárta Békési táncokkal.
Bı két és félóra mú lva ú jra

kiv ilágosodott a nézıtér és elcsendesedett a színpad.
Ezen az estén 270 szereplı
fordult meg a színpadon és ekkora tö meg régen töltötte be
már a nézıteret. Köszönet illet
meg mindenkit, aki ebben az
óriási munkában részt vett. Köszönet illet i meg a felkészítı
pedagógusokat, tanárokat, tanítókat, tánccsoport vezetıket, az
intézmények vezetıit és dolgozóit, akik egy emberként álltak
e ke zd e mén y ezés me l lé.
Köszönet a polgármester úrnak
Pluhár Lászlónak és Elek Város
Képv iselıtestü let ének, hogy
hozzájáru ltak egy kis ajándékkal a fellépık mun kájának elismeréséül. Természetesen köszönet minden kedves nézınek,
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Vince-napi idıjárásból: amilyen hosszú jégcsapok lógtak az
ereszen, olyan hosszúak lesznek a kuko ricacsövek. Ezen a
napon a szılıtermelık is figyelték az idıjárást, szép napos
idı esetén jó, ellen kezı esetben
rossz bortermést jósoltak. A
közis mert idıjárási regula így
hangzik:
„Hogyha szépen fénylik Vince,
megtelik borral a pince!”

Far s a ng
A vízkereszttıl – hamvazószerdáig terjedı mulatós, lakodalmas idıszakot tekintjük farsangnak. A húshagyó keddet a
Húsvét idıpontja határo zza
meg. Húsvét vasárnapot a „40
napos böjt” elızi meg, amely
hamvazós zerd ával kezdıd ik.
Mivel a Húsvét mozgó ünnep,
változik a farsang idıtartama is.
A farsang kezdı napja: a vízkeJanuár 25. – Pál napja
reszt utáni hétfı.
Pál apostol megtérése elıtt üldözte a keresztényeket. Pál
Január 17. - Remete Szent
neve ekkor még Saul volt, aki
Antal napja
egy ízben Damaszkuszba ment.
İ szerzetes volt, akit már a Az úton, hirtelen nagy fényesközép korban a háziállatok, kö z- ség vette körül. Leesett a lovátük a disznók védıszentjeként ról és láto másában szózatot
tiszteltek. „Szent Antal tüzé- hallott: „Saul, Saul, miért kernek” nevezik az o rbáncot és az getsz engem?” A z élmény hatáehhez hasonló mérgezést. Ráol- sa alatt megtért és a keresztényvasásokkal, imádságokkal pró- ség nagy térítı apostola lett. A
bálták a betegséget gyógyítani. napot „Pálfordulónak” is nevezik. Idıjárási, csillagászati t ilalJanuár 18. – Piroska napja ma is van az ünnepnek. Túl
Ehhez a naphoz idıjárási regula vagyunk már a tél felén és várfőzıdik:
ható, hogy az idı hamarosan
„Ha Piroska napján fagy, negy- jobbra fordul. A középko ri
ven napig el nem hagy.”
Franciaországban a kötélverık
napja is volt ez a nap. Ekkorra
Január 22. - Vince napja
már fonásra készen állt a len és
Jelen t és e: GYİ Z ELM ES. a kender. A hulladékból nagy
Eg y e s f a l v a k b a n ú n . tüzet raktak a fonókban, s fehér
vincevesszıt metszettek, amit a len vagy kendervászon ruhában
meleg szobában vízbe állítot- körbetáncolták azt.
tak, s abból, hogy mennyire
hajtott ki, a következı év terNádor Mária
mésére jósoltak. A várható kukoricatermésre is jósoltak a
akik tapssal jutalmazták a s zereplıket. Nem feledkezhetünk
meg a hely i Kábel Telev ízióró l,
sem aki megörökítette a mősort
és akinek jóvoltából több száz
lakásba eljut majd. Összetartásból és szeretetbıl jól vizsgázott
Elek!
Kívánom hogy a továbbiakban is így figyeljünk és vigyázzunk egy másra mint ezen az
estén és akkor nem csak egy
nap lesz az évben mindenki
karácsonya hanem még háro mszázhatvannégy. Békés, szeretetben gazdag karácsonyt és
boldog újesztendıt kívánok
önöknek
Árgyelánné Tóth Erzsébet
igazgató.

2010. december 22.

Iványi Tiborné: Ha…
Hogyha angyal lennék,
Szépen énekelnék,
Ha kis pásztor volnék,
Eléje borulnék.
De csak gyermek vagyok,
Neki mit adhatok?
Te adsz nekem, tudom,
Új szívet, Jézusom!

BOL D OG K ARÁ CS ONY !
Modern karácsony

KARÁCSONYI
SÜTEMÉNY

Manapság e-mail-ben jönnek el az Angyalok,
manapság az emberek tagadják az Istent.
Manapság milliárdos vagy épp olcsó festék
takarja be a Lélek igaz tükrét, a szemet.

Csiki Barna,
Bálint Áron,
Mazán Nikolett
5.b. osztály

Hozzávalók és elkészítés:

Karácsonyi kívánság
Végy l kg meleg szeretetet,
szitáld át a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön
bele.

-Mit csináltál ember? Megtagadtad magad,
kivágtad a fákat, növelted az ó zonlyukat?
-Mit csináltál ember? Eldobtad fiaidat,
már a földön kivívtad késıbbi sorsodat...
-Mit csináltál paraszt? Megverted állataidat?
S te asszony, fertıbe csomagoltad házadat?
-Mit csináltál ember? Megástad sírodat?
Tudd meg, belı led így egyetlen csont sem marad!

Adj hozzá egy liter bátorságot, 3 dl szorgalmat és 1 dl
jóságot.
Gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel, és takard be tiszta
jókedvvel.

Manapság már nem futhatja karácsonyfára,
az emberek fejét a szórakozás átjárja.
Megkóstoltad-e már a bécsi forró puncsot,
Ró ma fıterén láttad-e a forgatagot?
Banális, jó l tudom minden-minden leírt sorom,
de mindezért a felelısséget vállalo m.
Mert hiszem, hogy léteznek még érzı emberek,
Értük vállalo m, hogy a kö zhelyek kö zt elveszek.
Banál, banál, banál minden, amit alkotok,
de mondd: M it jelképez a gömb a fán, tudod?

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél.
Szórd meg vidám mosollyal
és tegyél rá pár csepp megfontolást.
Aztán vágd fel sok, sok darabra, hogy mindenkinek
jusson belıle, aki szeretetre
éhes!

-Mit csináltál ember? M indent modernizáltál?
Manapság már robotaid díszít ik a fát....
Jaj, mit csináltál ember? Megölted magadat?
Ma már nem a karácsony, az öngyilkosság a divat.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Szabó Kata

Minden év december végén,
Csillagfényes éjnek éjén,
angyalének hallszik messze,
Jézus születését zengve.
Judeai Bet lehembe,
Király, pásztor megy sietve.
Látni kívánják Urunkat,
Mi megváltó Jézusunkat.
A toronyban harang zendül,
karácsonyi csengı csendül,
Az emberek sokasága
elindult Isten házába.
Kisjézusnak jászo lához,
minden ember egy batyut hoz,
Benne titkát, vágyát ırzi,
bánatával is tetézi.
Leteszi a kisded elé,s
könyörögve fordul felé:
Nézz reám és segíts rajtam,
hisz –e Fö ldön sok-sok baj van.

/ismeretlen szerzı/

Karácsonyi-szeretet Himnusz:

Rosszak lettek az emberek,
háborúznak s kegyetlenek.
A pénz került a trónra,
s a szeretet eltiporva.
Hallgasd meg a panasz szavát,
országok , emberek jaját,
nyújtsd ki o ltalmazó kezed,
hisz minden út hozzád vezet

…A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
Magamnak csak annyit kérek,
érjek még sok boldog évet,
A szeretet barátságos az idı szőke ellenére is.
otthonomnak melegében,
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcecsaládom szeretetében.
lán és odaillı asztalterítı van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
Bízo m lelkem felemeled,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
érzem felém
nyújtod kezed,
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktıl kap is valamit, hanem örömmel ajándéfenyıillat , csillag fénye,
kozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
Milyen jó –e csend és béke
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltőr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek,
a számítógépek elavulnak.
DE A SZERETET AJÁNDÉKA MEGMARAD ÖRÖKRE!

Áldott, békés, örömteli ünnepeket kívánunk minden kedves
Olvasónknak!
2010. december 22.
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B. Ú. É. K. 2 0 11 !!!
- A fecske egy kö ltözı madár,
olyan mint a gólya, csak sokkal
kisebb és nem hasonlít rá.
- Barbarosa seregében kitört a
- II. József Mária és Terézia fia pestis, amely elıl maga a király
volt.
is csak álruhában tudott mene- A mikor kitört a Vezúv, pom- külni.
pája teljesen elpusztult.
- Bo mbay éghajlata olyan
- A valós szám az, amely ik
egészségtelen, hogy lakosai
tényleg annyi, amennyi.
máshol laknak.
- Tró jában falovakkal oldották - Eötvös József többek kö zött
meg a tömeg közlekedést.
Budán született.
- Az Árpád Ház nem sokáig
- A Magna Charta Libertatum
volt üres, mert az Anjouk rög- kimondta, hogy ugyanazért a
tön beköltöztek.
bőnért senkit sem lehet kétszer
- A baktériu mokról: Van
megöln i.
mikroszkópikus, ami kicsit
- Az éhenhalt sereg kitakarodott
nagyobb, mint ami mikroszkóp- az országból.
pal látható.
- Az ıserdı olyan terület, ahová
- A görög ábécé kezdete: alfa,
emberi kéz még nem tette be a
béta, céda...
lábát.

Vicces válaszok
diák dolgozatokban:

- Mi az? Kék és háro m bető ?
- Kék
- Mi az: Ha feldobják szürke és
nem esik le? -Egér a marson.
- Mi az: Kicsi, fehér, a két o ldalán két fekete petty? -Hópehely
fülvédıben.
- Mi az kicsi, zöld és háro mszög
alakú? - Kicsi zö ld háro mszög.
- Rit ka négybetős nıi név, mi
az? -Béla.
- Ha feldobják: anyós, és nem
esik le, mi az?
- Rit ka nagy szerencse...
- Mi az, p iros, berreg, és nehéz
lenyelni? -Traktor!
- Kicsi, piros és a sarokban van.
Mi az? - Rib izli büntetésben.
- Mi az, v ilágosbarna, sötétbarna és ha feldobod, nem esik le?
- Pilótakeksz.

- Szulimánt a s zigeti ostromnál
megölték, ezért egyelıre felhagyott azzal a szándékával, hogy
Magyarországot meghódítsa.
- Szegény árva kislány volt
Marika, sem apja, sem anyja, a
nagynénje is csak úgy könyörületbıl hozta világra.
- A macska igen szívós állat,
mert ha agyonverik még sokáig
él, mielıtt megdögölne.
- A magyar vitézek többnyire
nem éltek halálu k napjáig, mert
már elıbb elestek.

Szeretem az anyósom

„Szeretem az anyósom, szeretem az anyósom”- ezt kell elmondogatni hangosan százegyszer, azután ráköpni egy fekete
macska farkára háro mszor és
akkor úgy eláras zt minket a
szeretet férjünk, illetve feleségünk (a) jó édesanyja iránt,
hogy csak na! Ha ezt mindenki
megtette volna, nem lennének
örökéletőek az anyósviccek.
Karácsonyra, azért aján lanék
egy „békekötést”, stílusosan
szólva „szeretetkötést”, profánul szólva „tegyék le a fegyv ert”, leg aláb b , amíg a
„Mennybıl az angyal..” dallamai hullámo znak a szobában.
- Hogy hívják Stallone dublırét?
(H.G.)
- Pótszilveszter

☺

- Mi az: egyik füleden bemegy,
a másikon kijön, még is a fejedben marad ? - Csákány.
- Mi az: zö ld és repül? Varjú
zöld széld zsekiben...
- Mi az? Feldobják: csavar, leesik: helikopter? - MacGyver a
tetın!
- Sárga, repül és világít. Mi az ?
- Vetési varjú ballonkabátban,
szájában stekk lámpával.
- Mi az, csoki potyog az égbıl?
- Támad a Mars!
- Kicsi, piros, és gömbölyő. M i
az? - Nagy zöld fakocka.
- Kék - gu mi - kék. Mi az?
- Csuklós busz
- Mi az, nagy, zöld, négy lába
van és ha rád ugrik a fáról
meghalsz?
- Billiárdasztal.

Három sün megy az erdıben, eltévednek. És nagyon fáznak.
Arra jár egy tündér és azt mondja:
- Teljesítem három kívánságotokat, mivel hárman vagytok,
mindegyikıtöknek egyet.
Az elsı azt kéri a tündértıl, hogy juttassa haza.
A második is azt kéri:
- Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
- Nagyon fázom, egyedül vagyok, bárcsak itt lennének a testvéreim!

Cipóban sült csülök
Hozzávalók:
» 1 kg liszt
» 2 füstölt csülök
» 2 dkg élesztı
» só
A csülköket megfızzü k, majd leszedjü k a csontról. Fél kg lis ztet, élesztıt 1 dl langyos vízzel összekeverünk és keln i hagyjuk.
Majd a maradék lis ztet is hozzáadjuk. Ezután belekeverjük a sót,
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