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Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim!
Lassan véget ér a 2008-as
esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind
pénzügyi,
mind
költségvetési szempontból megállta a
helyét.
Jelentıs
beruházások történtek a településen és
a meglévık folytatódtak. Példaként
említeném föl a
közmunkások foglalkoztatását,
a fogyatékkal élık, és a csökkent munkaképességőek számára munkahelyeket teremtettünk.
Tudom, hogy ez nem végleges
megoldás, de a rászorulók, nehéz helyzetben élık számára,
akár a napi megélhetést jelenti.
Nagyon fontos cél volt ebben
az évben – mint eddig minden
alkalommal – az elesettek támogatása, amely azonban nem
jelentett pénzszórást, meggondolatlan segélyek kiosztását.
Járdát építettünk – habár sokak
véleménye szerint nem járdát
kell építeni, hanem munkahelyet teremteni – ez bizonyos
szempontból igaz, de mindig
azokat a pályázatokat célozzuk
meg, amelyeket meghirdetnek,
és amelyek az itt élı emberek
életét megkönnyítik, életminıségét javítják. Játszóteret hoztunk létre, immár másodikat a
városban teljesen önerıbıl a
közmunkások részvételével.
Nagy öröm számomra, hogy ez
a játszótér mindig tele van, és
remélem, egyre több gyermek
születik Eleken. A szennyvízberuházás folytatódott, lassan
az egész város rácsatlakozik a
hálózatra. Folytathatnám még a
IX. Világtalálkozó eseményeivel. Kevés település mondhatja
el magáról, hogy ekkora rendezvényen szinte teljesen belépıdíj nélkül hatalmas embertö-

meg szórakoztatására vállalkoztunk. A fejlıdéseket ismertettem, de az értékelés nem az én
feladatom, hanem a város lako s s á gá é.
İk
mondják ki véleményüket, ítéletüket, hiszen aki ma
végignéz Eleken,
láthatja a fejlıdést.
Számomra a polgármesteri tisztség
csak eszköz, cél
arra, hogy városunk élhetı, kedves
kisváros legyen, és talán számunkra ez a legfontosabb.
Ennek az évnek a legfontosabb üzenete, hogy mindenki
tegye a dolgát saját tudása szerint, összefogással, pártcsatározások nélkül, és azokat, akik
nem látják eredményeinket arra
kérem, segítsenek ık is, hogy
céljainkat elérjük. „Jót s jól –
ebben áll a nagy titok” lehetne
a 2009. év mottója. Szeretnék
köszönetet mondani az intézmények dolgozóinak, és Elek
város minden lakosának, akik
hozzájárultak városunk szebbé
tételéhez. Gondoljuk azokra is
– hiszen ezek az emlékezés
percei is – akik már nem lehetnek közöttünk. Szeretettel és
tisztelettel meghívom Elek város lakosságát a 2008. december 23-án 17.00 órakor a Római
Katolikus Templomban tartandó „Áhítat kéne” címő karácsonyi mősorunkra, mely ajándék
Elek város Önkormányzata
részérıl a lakosságnak, a koncert ingyenes, de a jótékonysági
támogatásokat a templom renoválására fordítjuk.
És végezetül Békés, Boldog
Karácsonyt kívánok Elek város
minden lakójának, és kívánom,
hogy a 2009-es év jó egészséget, sikereket hozzon mindanynyiunk számára.
Pluhár László
polgármester

Elek Város közéleti lapja
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Kedves Olvasó!
Az egész évi rohanás után
nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a
forgalom, és mindenki igyekszik családi körben tölteni a
karácsony ünnepét. A karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. A karácsony olyan
ünnep, aminek a hatása
alól szinte senki
sem tudja kivonni magát. Az
év vége az
öröm, az ünnep
mellett
alkalmat
ad
arra is, hogy
számvetést készítsünk az eltelt esztendırıl és megtervezzük a jövıt.
Régen sem volt ez másképpen.
Legyen itt bizonyítékként egy
rövid idézet Mikszáth Kálmán
1897december 25-én Budapesten írt soraiból:
„A karácsonyfák ragyogása
bevilágít a zord téli éjszakába.
Kint fagyos zúzmara, bent, a
családi tőzhelynél, a szeretet
melege. Mert ez a szeretet ünnepe, a béke ünnepe, amikor
elnémul a gond, szétfoszlik a
harag s testvéri ölelkezés fonja
össze azokat, kiket a köznapi
élet torzsalkodó versengése
szétválasztott. Mit hoz nekünk a
karácsony? Nekünk, magyaroknak, kik a politikai élet fenyegetı zőrzavara elöl, menekülünk

pár napra a családi fészek
szentélyébe? A békét hozza-e?
Az egyetértést ?A kiengesztelıdést ? Mert pár nap alatt annak
el kell dılni: tovább folyik-e az
áldatlan küzdelem, mely alapjában megrendítheti az országot.
Vagy itt is megértik az angyal
szavát, mint a betlehemi
pásztorok? Dicsıség
a magasságban
Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek. Az angyal is úgy
mondta: a jóakaratú
embereknek.
Csak a jóakaratúaknak. De hát
ki az, aki nem számítja magát a
jóakaratúak közé? A pokol útja
is csupa jó szándékkal van kikövezve, melynek gonosz végét
a vak szenvedély vagy a megfontolatlanság nem bírja, vagy
nem akarja belátni.”
A Eleki Krónika szerkesztısége nevében szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, eredményekben gazdag
újévet kívánok!
Ehhez pedig erıt, egészséget,
kitartást!
Árgyelán György
fıszerkesztı

Bernáth William: Karácsony
Hó nem szitál. Az ég derős.
Csupán az este hős.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhítata szállt.
Idézve látom múltamat…
a gyémántos havat.
S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.

K E L L E M E S ÜN N E P E K E T !!!

„ ÚT R A KÉ LT AZ E RD İ E ZE R FE NY İ FÁJ A ÖR ÖM ET SZ E REZ NI SZ E RT E A VI L ÁG B A”

Kántáló vendégek Romániából
2008. december 15-én a romániai Faget /Facsád/ városból
Ioan Olteanu, a város kulturális
igazgatója vezetésével, népes
kulturális delegáció érkezett

városunkba. A delegáció tagjai
a város szélétıl gyalog jöttek.
Pengett a dob, szólt a zene.
Ilyenkor Karácsony táján
hagyomány az ún. kántálás.
Városunk Polgármesteri Hivatala elıtt, karácsonyi énekeket
adtak elı, majd Pluhár László
polgármester úr köszöntötte a
vendégeket. Az elıadás közben
többször is taps tört ki. Népes
közönség várta a küldöttséget.
Ezt követıen, pedig a városháza dísztermében mindkét részrıl köszöntık hangzottak el.
Kedves színfoltja volt a programnak, amikor köszöntötték a
születésnapját ünneplı polgár-

KÖSZÖNTİ

mesterünket. A vendégek és a
vendéglátók együtt énekelték a
„La mulŃi ani!”-t. A kulturális
küldöttség zenei vezetıje Ion
Luican volt. A kultúrház igazgatója tolmácsolta
Facsád polgármesterének üdvözlı szavait,
egyben tájékoztatta a
jelenlévıket arról,
hogy Dorel Kovács
éppen ma tette le országgyőlési képviselıi
esküjét Bukarestben.
A vendégvárók közö tt
o tt
vo ltak:
Dr.Szelezsán János, a
Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és a helyi románság képviselıi is, valamint
Sípos Sándor és Pelle László
önkormányzati képviselık. A
városházáról a Harruckern János Közoktatási Intézmény
eleki iskolájába látogattak el a
vendégek. Köszönjük a romániai vendégeknek, hogy immár 5.
éve megtisztelnek bennünket és
ezt a szép és megható hagyományt, a „kántálást” elıadják,
ezzel is emelve a közelgı Karácsony felemelı hangulatát.

Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gızölgı kalácsból jusson az asztalra.
Legyen sok ajándék - szívembıl kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!
2009-ben ezer áldás érje, öröm és szerencse örökké kísérje.
Bú és bánat ıt messze elkerülje, ezt kívánjuk Elek város
lakóinak az új évre!
Elek Város Önkormányzat Képviselı Testület nevében
Pluhár László polgármester
Polgármesteri Hivatal nevében dr. Kerekes Éva jegyzı
Német Kisebbségi Önkormányzat nevében
Niedermayer Ernı elnök
Román Kisebbségi Önkormányzat nevében
Dr Szelezsán János elnök
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében dr. Kuruczné
Czvalinga Judit elnök
Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében
Drágos József elnök
Dr. Mester György Általános Iskola nevében
Pelle László igazgató
Reibel Mihály Mővelıdési Központ nevében
Árgyelán György igazgató
Napközi Konyha nevében Szabó Józsefné intézményvezetı

Nádor Mária
Óvodák nevében Papp Lászlóné óvodavezetı
Pszichiátriai Betegek Otthona nevében
Wengerter Bernadett ntézményvezetı

Járdaépítés városunkban
Elek Város Önkormányzata
2008 májusában sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett „Területi
Kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” címő pályázati felhívásra.
Ennek köszönhetıen a
Kétegyházi úton a Szılı sorig,
valamint a Temetı soron a temetı bejáratáig terjedı szakaszon a töredezett, régi járda
Frühwald térburkoló kıbıl készült új járdára lett kicserélve.
A teljes beruházás összege
27.381.574.- Ft volt. Ennek a
70 %-át (19.167.101.- Ft) pályázaton nyerte el az önkormányzat, és csak a fennmaradó
30 %-ot (8.214.473.- Ft) kellett
önrészként biztosítania a városnak. A közbeszerzési eljárásra
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három ajánlattevı jelentkezett,
akik közül Elek Város Önkormányzat Képviselı- Testülete a
Bólem Építıipari Kft-t nyilvánította nyertesnek. A Bólem
Építıipari Kft Tarné Kovács
Tímea egyéni vállalkozó által
mőködtetett vállalkozás kivitelezésében valósult meg helyi
munkaerı közremőködésével.
A beruházás 2008. december
1- re készült el, aminek köszönhetıen egy új, esztétikus járdán
közlekedhetnek az Elekiek.
Amennyiben a jövıben is lesz
hasonló pályázati lehetıség,
városunk élni fog vele, hogy ez
által az eleki infrastruktúra tovább fejlıdhessen és szépülhessen.
Pluhár László
polgármester

Román Általános Iskola nevében Nisu Cornel Bojur igazgató
Városi Könyvtár nevében Juhászné Kiss Henrietta
megbízott vezetı
Városüzemeltetési és Karbantartó Szolgálat nevében
Lukács László intézményvezetı
Eleki Rendırörs állománya nevében
Balázs Zsolt r.hdgy. örsparancsnok
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat nevében
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató és
Andrási Károlyné intézményvezetı
Eleki Krónika szerkesztısége:
Árgyelán György, Rapajkó Tibor, Nádor Mária,
Huszár Gabriella, ifj. Árgyelán György, Árgyelán Erzsébet
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„ CSI LL A GSZ Ó RÓ S ZÓ R JA F ÉNY É T, KÍ VÁ N M E LE GS É GE T, B É KÉ T.”

A Szlovák Kultúra Napja Eleken
Tény, hogy "visítással" kezdıdött a nap november 29-én.
A gasztr o nó miai kult úra "oltárán feláldozott" 210
kilogrammos hízó feldolgozása
különféle ínyencségekké, emberes munka, tudja azt mindenki,
aki
próbálta.
Az Eleken élı szlovákok
lelkes csapata, a disznóvágás
nemzeti hagyományait mutatta
meg, mind a feldolgozásban,
mind az ételek elkészítési módjában, tették mindezt a Mővelıdési Központ konyháján. Az
immár országos hírővé vált
megyei kolbászfesztiválokon a
szlovák "csapatok" mindig kiváló eredményeket értek el,
várható volt, hogy itt sem lesz
másképp. Bizony alkonyatba
fordult a téli nap, mire a szépen
megterített asztalok hívogatóan
várták vendégeiket. Ez idı tájt
kezdıdött a Szlovák Kultúra
Napjának ünnepi mősora, amelyet Dr. Kuruczné Czvalinger
Judit a Szlovák nemzetiségi
Önkormányzat elnöke nyitott
meg és üdvözölte a megjelent
vendégeket: Pluhár László polgármester urat, Pelle Lászlót az
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság vezetıjét és Zsidó
Ferenc önkormányzati képviselıt ezenkívül minden jelenlévıt, aki részt vesz, ezen a már
hagyományossá vált, minden

november utolsó hétvégéjén megtartott rendezvényén.
A mősor az Eleki Nyugdíjas
Énekkar dalaival vette kezdetét.
Ezután
Kovács István (aki
Gyuláról érkezett) citerajátékával szórakoztatta hallgatóságát.
Emellett mesélt Bartók Béla
környékbeli népdal győjtésérıl
is, amelyek közül néhányat el is
énekelt. No meg a szájhagyománnyá szelídült suttogásról,
bizonyos Pankáról, akitıl 82
dalt győjtött össze, és aki igencsak szép leányzó volt. Ezt követıen a csabai Stil Mátyásné
szlovák népdalokat énekelt. Az
Elek Táncegyüttes színpadra
lépésével, szemet gyönyörködtetı forgatagot hozott a terembe. Elıször, eleki sváb táncokat
jártak. İket követte a Végvár
Táncegyüttes (Gyuláról) magyar
táncokkal. Fergeteges
sikert aratott a verbunkos Szilágy András és Bogár Szabó
Mihály elıadásában. A mősort
az alkalomnak megfelelıen,
szlovák táncokkal zárta az Elek
Táncegyüttes.
Az estébe forduló délután
befejezése a vacsora volt,
amely a hajnaltól kezdıdı
munka eredményeit tálalta az
asztalra a szlovák konyha mővészetének megfelelıen.
Huszár Gabriella

Az advent jegyében…
…szerveztek karácsonyi foglalkozást a Városi Könyvtárban az
ott dolgozók a második és a
harmadik B osztályos kisdiákok
részére, december 4-én. A
könyvtár vezetıje, Juhászné
Kiss Henrietta vezette be a
könyvek birodalmába kis hallgatóit, elmagyarázva a kölcsönzés szabályait és az itteni lehetıségek (szolgáltatások) tárházát.
Kedvet
kapva és
élve
a
lehetıséggel
35
kisgyerm e k
könyvvel
a kezében
tért vissza
az iskolába. A foglalkozás sava-borsa, a
saját maguk által készített meglepetések voltak, szeretteik,
családtagjaik számára. Készítettek, vagy rajzoltak ablakdíszt,
kar ácso n yfad í szt, kr ep p papírból mikulás virágot.
Nyüzsgés, gyermekzsivaj kúszott a vigyázban álló könyvso-

rok között. A legnagyobb öröm,
a könyvtár dolgozói számára az
volt, amikor a gyerekek azt
kérdezték: "Lesz-e ilyen foglalkozás jövıre is?". Rajtuk nem
múlik, ık bármikor örömmel
nyújtanak segítséget hasonló
eseményekhez. Teszik mindezt,
az általuk kiválasztott idézet
jegyében:
"İk ma gyerekek, s nem pótolhatod az
önfeledt
legózást,
babá zá st,
úgy öt év
múlva,
amikor
már
kevésbé szorítanak
megélhetési gondok,
amikor már nem kell új szınyeg, vagy függöny az ablakra.
Ha most kihagyod az együttlét
meghitt perceit, évek multán,
talán már a meghitt beszélgetést sem igénylik."
Huszár Gabriella

Közérdekő közlemény
2009. január 1-tıl havi rendszerességgel tart fogadóórát
városunkban

Dankó Elıd

Novemberi Harruckern Krónika
Sok érdekes információval
jelent meg novemberben is a
Harruckern Krónika. A legutóbbi lapszámból megtudható, hogy az intézményben /Eleken is/ tanító két
mesterszakács, Ambrus
György és Prohászka Béla,
az erfurti Szakács Olimpián
egyéniben olimpiai bajnoki
címhez jutottak! Nagy elırelépésnek számít az is, hogy
hamarosan meg fog alakulni
a Harruckern Táncegyüttes.
Egész oldalas írás számol be
aról, hogy november 12-én
fergeteges nyílt napot tartottak Eleken, de pl. olvasha-

a gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje.

tunk még arról is, hogy az
Szolgáltatásai:
eleki születéső Klarissa - Lakossági információnyújtás az EMVA III-IV. tengelyes
Klemm képeibıl nagysikerő intézkedéseit érintı valamint vidékfejlesztési kérdésekben.
kiállítást rendeztek a
- jogi tanácsadás
mezıhegyesi telephelyen. - információnyújtás Operatív Program pályázati kérdésekMost is közlik a nyílt napok
ben
idejét, pl. Eleken 2009. janu- Fogadóórák helye: Reibel Mihály Mővelıdési Központ
ár 14-én 9 órától 14 óráig
Elek, Kossuth u.13.
várják az érdeklıdıket.
Fogadóórák ideje:
Rapajkó Tibor
Minden hónap elsı csütörtök. 15.00 óra
2009. évi fogadórák:
Január 8., Február 5., Március 5., Április 2., Május 7., Június 4., Július 2., Augusztus 6., Szeptember 3., Október 1.,
November 5., December 3.
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„ É VE N TE E G YS ZE R , E GY CS O DÁ S TÉ LI É JJE L, B ŐV ÖS , TI T KOS , Á L MO K S U HA N NA K A S ZÉ LB E N! ”

60 éve együtt szeretetben…
Bensıséges, megható ünnepségre került sor november 29én a Napközi Otthonos Konyha
ebédlıjében. Frank házaspár
ünnepelte a 60. házassági évfordulóját. Nem is olyan hétköznapi összejövetel volt ez,
hiszen az ünnepeltek Németországban éltek évekig és most
letelepedtek itt Eleken. Hogy is
történt kettıjük találkozása?
Frankné Förster Éva Lujza /ı
BertisBerti bácsinak
a
lánya /, a
németek
kiőzésének
egyik eleki
áldozata
volt. Mikor kidobták, azt mondta, soha
többé nem jön vissza Magyarországra. Késıbb ez a véleménye megváltozott. Élete párjával, Frank Györggyel, a németországi Denkendorfban találkozott, aki a fogságból érkezett
oda. Ez a találkozás 1948. szeptemberében történt. Megszerették egymást és pár hónappal
késıbb úgy döntöttek, összekötik az életüket. Így még az év
november 27-én megtartották
az esküvıt. Azóta eltelt 60 év
és ık még ma is szeretetben,
egyetértésben élnek egymással.
A házasságból 2 fiúgyermek
született, akik már megajándékozták ıket 4 unokával. A hazai kötıdésük úgy kezdıdött,
hogy nyaranta hazalátogattak
Magyarországra, és késıbb úgy
döntöttek, hogy vesznek Eleken
egy házat. Ekkor 1998-at írtunk. Ez idıtıl kétlakiként élték
az életüket, de az idı elıre
haladtával úgy gondolták, hogy
véglegesen Magyarországon,
Eleken maradnak. Az eleki
kötıdésüket jelzi az is, hogy ezt
a szép ünnepséget is itt rendezték. Az ünnep napján az ebédlı
díszbe öltözött. Folyamatosan
érkeztek a meghívott vendégek,
a rokonokon kívül az Eleki
Németek Egyesületének tagjai
is megtisztelték részvételükkel
az ünnepelteket. A többfogásos,
nagyon ízletes ebéd elıtt köszöntésekre, gratulációkra ke4

A Mikulás Kupa

rült sor. Mindenképpen megható volt, amikor Topsi Bálint
plébános úr áldását adta a házaspárra, és a háttérben felcsendült egy Mária-ének is. Az elfogyasztott ebéd után kis mősor
következett: versek hangzottak
el Kocsisné Erzsike elıadásában, de az Eleki Németek
Egyesületének ifjúsági tánccsoportja is üdvözölte az ünnepelteket, kedves körtáncot mutattak be. Az
énekkar
az ismert
„S e r k e n j
fel kegyes
nép…”
köszöntıénekkel és
n é m e t
énekekkel tarkította a mősort.
Majd az Elek Táncegyüttes
fergeteges elıadására került
sor, akik sváb és dél-alföldi
táncokat adtak elı, feldobva az
ünnepeltek és a közönség hangulatát. Csodás, szebbnél-szebb
virágkompozíció, sok-sok ajándék jelezte, hogy szeretett, kedves embereket köszöntöttek
ezen a napon. Kívánni csak azt
lehet, hogy éljenek még nagyon
sokáig boldogságban, szeretetben, egymást segítve, egymás
kezét szorosan fogva és úgy
menjenek tovább ezen a földi
úton.
Nádor Mária

Az immár hagyományossá
vált rendezvényt, az idén is
megtartották a Sportcsarnokban, december 4-én. A futball
verseny megnyitóján Pelle
László a Dr. Mester György
Általános Iskola igazgatója és
egyben az Oktatási , Kulturális
és Sport Bizottság elnöke, üdvözölte a jelenlévıket. Az Elekieken kívül még Kétegyháza

Lıkösháza 2. Elek
A Dr. Mester György Általános
Iskola tanulói közül az alábbiak
részesültek, különbözı elismerésben: 1-es korcsoport:
Liszkai Ottó – gólkirály.
Schmidt Máté - legjobb játékos;
2-es korcsoport: Kovács Gábor - gólkirály. Gyöngyösi Tamás - legjobb játékos; 3-as
korcsoport: Antal András legjobb játékos. Dávid Áron,
Malkócs Márk, Málik
Richard - gólkirályok; 4-es
korcsoport: Nagy Zoltángólkirály. Lányoknál: Pintér
Ildikó - legjobb játékos. A
résztvevı játékosok között
l40 mikuláscsomagot osztottak szét, mindenkinek jutott. Az elsı helyezettek, a
legjobb játékosok és a gólkirályok okleveles elismerésben
is részesültek. A díjakat és a
mikuláscsomagokat a DSE és
Elek Város Önkormányzata
szponzorálta. Mivel a Mikulás
minden esztendıben "tiszteletét
teszi" a kisebb nagyobb gyerekeknél, így bízván remélhetjük,
hogy ez a sport rendezvény a
jövı év decemberében is megrendezésre kerül az ı "égisze"
alatt!

és Lıkösháza tanulói vettek
részt a megmérettetésben,
amely késı délutánig tartott és
bıvelkedett izgalmakban, játékosságban. Korcsoportok szerint az eredmények a következık lettek: 1-es korcsoport (1.2. osztályosok): 1. Elek 2.
Lıkösháza ; 2-es kcs. (3.-4.
osztályosok): 1. Elek
2.
Lıkösháza; 3-as kcs. (5.-6.
osztályosok): 1. Elek
2.
Lıkösháza 3. Kétegyháza; 4-es
Horváthné Ibolya:
kcs. (7.-8. osztályosok)
1.
Csendesen
a félhomályban…
Lıkösháza
2. Elek
3.
Kétegyháza. Lányoknál (6.-7.8.
osztályosok)
1 . Csillagfényes éjszakában megkondult egy kis harang,
Csendesen a félhomályban szíKarácsonyi recept: Pozsonyi kifli
vek halkan dobbannak.
Giling, galang kicsi harang,
Hozzávalók:50 dkg liszt, 20
Azután annyi 5 dkg-os tésztanektek szól az üzenet…
dkg vaj, 6 dkg porcukor, 3 to- darabot formázunk kis gombócMegszületett
a kis Jézus, áldjájás sárgája, 1 egész tojás, 3 dkg nak, amennyi a tésztából telik.
tok
meg
emberek!
tejben feloldott élesztı és pici
Nyújtófa segítségével a gombóEbben a szép éjszakában felsó. 50 dkg
cokat jobbracsendül egy kicsi hang,
lisztet, 20
balra elnyújtjuk
boldogságot és reményt hoz,
dkg vajat és
és megtöltjük a
ezt vártuk már mindennap.
6 dkg portöltelékkel. Ezcukrot összeután összecsavar- Elhozta a békességet, új világnak reménységet.
morzsolunk
juk és két oldalKicsi
Jézus
segíts nékem, áldd
és 3 tojás
ról behajlítjuk.
meg
az
én
magyar népem!
sárgájával,
Tojással kétszer
Óvjad ıket és szeresd, drága
egy egész tojással és 3 dkg
megkenjük és meleg sütıben
gyermek, tedd meg ezt.
kevés tejben feloldott élesztılassan kisütjük. Nagyon szép
Adjon Isten egészséget, gazdag
vel és pici sóval tésztát gyúmárványos lesz a kifli vagy
földet,
runk, ( nem túl keményet). Ad- tekercs, ha egy egész tojást egy
Békességet!
dig dolgozzuk ki, amíg a gyúró- csészében jól összekeverünk és
Ezt kívánom én most néktek,
deszkáról egy csomóban levá- egy tollal vagy ecsettel kétszer
Magyarország,
magyar népem!
lik. Majd 10 percig pihentetjük. bekenjük az elkevert tojással.
2008. december 22.

„ A H Ó AL AT T A LS ZA N AK A H Á ZA K, AZ E G ÉS Z VI L ÁG C SU PA VA RÁ ZS LA T.”

Az elfelejtett festı, Szúdy Nándor
A vándorkiállítás következı
állomásaként érkeztek Elekre a
Városi Könyvtárba a nagymérető olajfestmények, amelyeket
Szúdy Nándor (1913-1975)
alkotott. A Biblia Éve alkalmából az Oltalom Alapítvány és a
Keresztény Advent Közösség
szervezésében. A kiállítást december 9-én délután nyitotta
meg Dr. Reisinger János irodalomtörténész, aki egyben a
Szúdy-győjtemény "útra indító-

Önzetlen szeretet

expresszivisztikus jellegő, másrészt a vízparti idill világát
eleveníti meg. Képein a háború
szenvedései, a menekülı Szent
Család, az irgalmas szamaritánus példázatainak mondanivalója mindenkinek szól. A kiállított alkotásokat december végéig lehet megtekinteni. A képeket nézve, a sok borzalmat
megélt mővész énjét vélem
felfedezni. A gyakran használt
sötét tónusokba, szinte felkiáltójelként
hasít
bele
egy-egy
élénk
szín,
hogy figyeljünk
r á ,
m i lyen
eszement
rémségeket okoz
egy öldöklı háború.
Néhány
kép címét említeném meg: "Káin
útja (A vér az
égre kiált)", a
"Konkolyhintók" Emberi csontok vetése. És a "Halottaknak
nem lehet békét hirdetni", némileg érzékeltetik a fent leírtakat. Tájképein a színek kellemessé válnak, lággyá, nyugtatóvá, békéssé, igyekezvén feledtetni a feledhetetlent.

Klarissa Klemm neve már jól
ismert Eleken, hiszen sok-sok
csodaszép alkotása díszíti az
eleki intézmények falait és magánszemélyek
szobafalait.
Többször volt
már nagysikerő
kiállítása is itt.
Legutóbb
a
Harruckern
János Közoktatási Intézmény
mezıhegyesi
telephelyén
nyílt, a nem
mindennapi
sajátos technikával készült csodaszép selyemfestményeibıl
kiállítás, a nagyszámú közönség örömére. Most egy másik
oldaláról szeretném bemutatni
İt, mégpedig, mint az adományok győjtıjét. 2006-tól érkeznek Elekre azok az összegyőjtött ruhanemők és egyéb haszja" is. A festımővészrıl bemunálati dolgok, melyek győjtésétatásában elmondta, hogy az
ben tevékenyen részt vett.
Ipolyságban született, reformáÖsszesen öt szállítmány érketus teológiát tanult, 1937-tıl
zett Elekre, három az önkorlett lelkész. Békésre költöztek
mányzathoz és kettı rakomány
1949 nyarán. Alkotásai közül,
az akkor még Radványi György
sok ismeretlen helyen van,
Középiskola néven ismert invagy elveszett. Munkássága két
tézményhez. A szállításról az
irányzatot
képvisel:
önkormányzat és a középiskola
gondoskodott, melyek egyenként kb. egy tonna súlyúak volKarácsonyi recept:
tak. Tartalmuk használt és új
Karácsonyi habkarika
felsıruházat volt. A késıbbi
szállítmányokba gyermekjátékHozzávalók (3535 darabhoz): jásfehérjét. A cukrot kis adaok, ágynemők és lakástextíliák
120120 g tojásfehérje (kb 44
gokban adjuk a fehérjéhez. 3. A is kerültek. A 2007-ben hozott
db), 360360 g porcukor, 8080
cukor másik felét - 180180 g - önkormányzati szállítmányban
ml víz,
felöntjük a az Eleki Heimatkomitee /
porcukor
vízzel, és Leimen/ győjtésébıl is volt
a szóráscukorszihoz
rupot fıkapunk - olyasmit, mint a boElkészízünk belı- rotvahab. 5. A sütıpapírra csiltés: 1. A
le. Figye- lagcsöves zsákból karikákat
sütıt 40lem! A
nyomunk, majd porcukorral
50 C-ra
cukorszi- meghintjük, és a kiékelt ajtajú,
elımelerup sőrősé- elımelegített 40-50 C-os sütıgítjük, és
gén múlik be tesszük 2 órára száradni. A
elıkészítünk egy szilikonos
minden! Addig fızzük a cukor- habkarikának nem szabad sehol
sütıpapírral fedett sütılemezt. szirupot, míg sőrőn folyós nem sem megpirulnia, a szép habkaKészítsünk elı egy fakanalat,
lesz! 4. A forró cukorszirupot
rika hó fehér! 6. A kész habkamert a sütı ajtaját résnyire ki
további, folyamatos habverés
rikát cérnára főzve karácsonyi
kell majd támasztani vele, mi- mellett vékony sugárban csur- dekorációként is alkalmazhatkor betesszük a habkarikákat. 2. gatjuk hozzá a fehérjehabhoz, juk, vagy a gyerekeknek is kíA porcukor egyik felével majd addig folytatjuk a habosí- nálhatjuk
180180 g - habbá verjük a totást, míg kemény habot nem
2008. december 22.

adomány, melyben sok gyermekjáték és a gyermekneveléshez szükséges eszközök /
babakocsi, gyermekágy, stb./
találtak boldog gazdákra. Az
összegyőjtött adományokat
Klarissa a lakásán szortírozta,
külön
osztályozta nemek,
korosztály, évszakok szerint,
sok idıt eltöltve
ezzel a nem kis
feladattal.
A
győjtést elsısorban a németo r s z á g i
Hockenheim
városában /İ ott lakik/ és a
közelében élı magyar származású emberek közelében hirdette meg. És a kint letelepedett,
de még magyar szívvel élı emberek adtak és adtak szeretettel.
Az Elekre érkezett szállítmányokat a Családsegítı Központ
juttatta el az arra rászoruló családoknak és intézményeknek /
pl. idısek otthona, szociális
otthon, óvodák/. Meg kell említeni Székely László nevét, aki
több rakomány hazaszállítója
volt. Akik kaptak az adományból szeretettel gondolnak
Klarissára, köszönik a győjtımunkáját és hálásak minden
cipıért, csizmáért, ruháért, kabátért, vagy azért, amit éppen
kaptak.
Most, amikor a legszebb
ünnep közeleg, igazán megható
ez az önzetlen szeretet, melyet
Klarissa tett az Eleken élı embertársaiért.
Nádor Mária

Elızetes a sváb bálról…
Ismét megrendezésre kerül a
hagyományos téli batyus sváb
bál. Ideje: 2009. január 3l. - este
19 óra. Helye: Reibel Mihály
Mővelıdési Központ, Elek. A
zenét a már jól ismert és remek
hangulatot teremtı véméndi
„Baranya Sramli” Zenekar szolgáltatja. Mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezık.
Nádor Mária
5

„H ÓPI H ÉC SK E SZ ÁL L AZ É GE N, K I S CS E NG ET TY Ő SZ ÓL AL S ZÉ PE N. ”

Városunk sportélete A "szakiskola" és a testnevelés 3. rész
Mottónk: "A sport megtanít
becsületesen gyızni vagy emelt
fıvel veszíteni, A sport tehát
mind en re meg ta nít." (Ernest Hemingway)
Az elekiek úgy mondják: a
"szakiskola", amelynek elnevezése, Harruckern János Közoktatási Intézmény. Az intézménynek Eleken kívül még
úgynevezett "telephelyei" vannak Gyulán, Mezıhegyesen és
Szabadkígyóson. Mindenesetre
különösebb matematikatudás
nem szükséges ahhoz, hogy a
testnevelés óraszámát összeadjuk és kevésnek találjuk. Szakképzı osztályokban a kilenc- és
tizedikeseknél heti két óra, a
tizenegy és a tizenkettedik osztályba járóknak két hetente, két
óra. A szakközépiskolásoknak
nincs (!) testnevelés beiktatva.
Mindezek után, végtelenül
naivnak tőnt az az elképzelésem, miszerint a román iskola
rendkívül alacsony gyermeklétszáma, és kevés tornaórája
után, egy ilyen 400 fıt megközelítı "mammut" iskolában
(ráadásul a legdinamikusabb
korban lévı tanulóknál) a testnevelésre fordított idı is sokkal
több.
- Minden osztályban lehetne
növelni az óraszámot!- mondta
Nagy Endre testnevelı tanár,
akit megkértem, hogy tájékoztasson arról, milyen sportélet
folyik náluk.
Kollégájával,
Fodor Zoltánnal, igyekeznek a
feladatnak megfelelni, stíluso-

san, "szlalomozni" a lehetıségek között. A testnevelés órákon gyakoriak a fogójátékok és
a labdajátékok (lányoknál inkább kosár-, röplabda vagy
tollaslabda, a fiúknál a foci, de
elıszeretettel használják a medicinlabdát is). A konditerem
használata is fontos, remélhetıleg lehetıség nyílik a bıvítésre
is. Változatosabb gépekkel változatosabb programokat, összetett mozgásokat lehet végezni.
A lány- és a fiúkollégiumban
is van konditerem. A kötelezı órákon túl a szabadidı programok iránt már
nem ilyen nagy az érdeklıdés. Ezt némileg
megmagyarázza, hogy
sok a bejáró tanuló. Arra gondoltam, hogy az iskola rendszere is részben indokolja, bizonyos osztályoknál (egy hét tanulás, egy hét gyakorlat) ezt a
helyzetet. Arra viszont deja vu
(már hallottam valahol) érzésem támadt, amikor a tanár úr,
azt említette, hogy sajnos gyakori, hogy a család szőkös
anyagi helyzete miatt a tanuló
valamilyen munkát vállal
"szabadidıs tevékenységként".
Hetente, négy óra tömegsport,
amelyeken körülbelül 20-30
fiatal vesz részt (inkább fiúk).
Itt leggyakoribb a foci, a floorboll (labdakergetés bottal), kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, falmászás. Jó lenne egy
kisebb gumiasztal is.
Terveik a jövıre nézve az

osztálybajnokságok lebonyolítása (a hetedik órákra korlátozódik, az elıbb említett okok
miatt). Intézményrészek között
(Gyula, Mezıhegyes, Szabadkígyós) bajnokságok szervezése.
A cél változatosabb szabadidısport a fiatalok számára.
Újra indult a légpuskás lövészet a pincében (négyes lıállással). Tervezettt egy petange
pálya építése (fémgolyókkal
történı dobójáték) és a pinpong
készlet fejlesztése is. Sajnos itt
az eleki intézetnél is
eszközhiánnyal küszködnek, aminek oka
az
állandóan
"fogyóholdat játszó", unos-untalan
emlegetett
"szőkös anyagi háttér". Ennek
ellenére, azért itt is van pezsgés, ami a sportot illeti. Figyelemreméltónak tartom a
hosszútávú
kerékpártúrákat
(200-300 km.)! Az idén nyolcadik alkalommal rendezték meg.
Voltak már a Mátrában, a Mecsekben, Belényesbe két napos
túrát szerveztek, Facsádon
(testvérváros) és a Balaton
északi partján is jártak. Az intézmény sok kerékpárt kapott,
ebbıl az elekieknek 16 jutott.
Be lehet a környéket kerékpározni. Szerveznek sítúrákat is.
Felszerelést tudnak adni a résztvevıknek, de így is elég
"pénzigényes" sportról van szó.
Három napot töltöttek Aranyoson (Románia). Nyáron csó-

naktúráztak a Körösökön. Szeretnének gyalogtúrákat szervezni Magyarországon és Erdélyben is. Természetesen a
diákolimpián szintén indultak
néhány csapattal. Az itt dolgozó testnevelı tanárok és a
sportkedvelı pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a
diákok szeressék a sportot. Jelenleg egy kinti lıtér megvalósításában reménykednek, amiért a tanulók is nagyon lelkesednek (hiszen vadász, vadtenyésztı képzés is folyik az iskolában). Szponzori segítség
sem ártana a megvalósításhoz.
Minél több és vonzóbb sportolási lehetıség megvalósítása a
cél. Azzal kezdtem, hogy ez
egy "dinamikus korosztály" a
felnıtté válás hajnalán. Az " ép
testben épp, hogy élek", szinte
morbid mentalitása, isten
ments, hogy beárnyékolja ezeket az éveket. A sporttól a lányok csinosabbak, a fiúk atletikusabbak lesznek "tartásuk
nemesebb" mondták volna eleink. Már eltávolodtak a gyermekkortól, amikor a "biológiai
motor" belsı kényszerétıl hajtva, még kifutkározza mindenki
a magáét. Ettıl kezdve mi döntünk, hogy görnyedve ücsörgünk, vagy megmozdulunk.
A testnevelı tanárok feladata
az, hogy lehetıséget nyújtsanak
(a körülményekhez képest) a
sportolási igények kielégítésére. Élni kell vele!....
Huszár Gabriella

Mindenki névnapja

Házban, december 2-án este 18
órától. Lázas készülıdés elızte
meg ezt a napot: asztalok és az
egész terem feldíszítése. Mindenki tányérján szaloncukor
lapult. Már a közeledı
ünnep varázsos hangulata
érzıdött a teremben, a
csodaszép karácsonyi kosár-kompozíciókat látva. A
színes üvegekben égı
gyertyák még fokozták az
ünnep hangulatát. Ez volt
az idei év utolsó közös
összejövetele.
Elsıként Szilbereisz Józsefné
elnök asszony köszöntötte az
egybegyőlteket, mindenkinek

boldog névnapot kívánt, majd
kedves mősor következett.
Névnapi köszöntı énekkel és
már a karácsonyt idézı ünnepi
énekekkel szerepelt a kórus.
Megható volt Juhász Gyula:
Karácsony c. versét hallgatni,
Kocsisné Erzsike tolmácsolásában. Hallatán több szempár is
könnybe lábadt a teremben. A
kórust követték a fúvósok. İk
is az év legszebb ünnepét idézték az elıadott dalaikkal. Amíg
játszottak, a teremben ülık énekelték a dalok szövegeit. Azután mindenki végigkínálgatta a
süteményét és az ízletesen elkészített szendvicsét. Az asztalo-

kon üdítı és ásványvíz várta a
vendégeket. Vidám beszélgetéstıl, nevetgéléstıl zsongott a
terem.
Akik eljöttek, kicsit kikapcsolódtak a szürke mindennapjaikból, és egy kellemesen eltöltött
estével gazdagodva tértek haza.

Immár hagyomány, hogy az
Eleki Németek Egyesületének
tagjai, minden év végén, meg-

ünneplik a „mindenki névnapját”. Erre a rendezvényre az
idén is sor került a Leimen
6
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Nádor Mária

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

„ CS O DÁ S ÜN N EP A K A RÁ CS O NY , A F ÖLD R E EG ET VA RÁ ZSO L. ”

Jeles napok januárban
Január régi magyar neve
BOLDOGASSZONY HAVA.
A csillagászati év megfelelı
hónap neve után Vízöntı havának is nevezik. Köszöntsük az
újévet ezzel a 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 újévet kívánok!”
Január 1. - Újév
Január elseje, a polgári év kezdınapja. Ezt az évkezdetet
XIII. Gergely pápa naptárreformja tette általánossá a katolikus országokban. 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 férfit látnak elıször,
olyan nevezető lesz a férjük. Az
új esztendei jósló, varázsló eljárásoknak igen fontos része volt
a táplálkozás. Jól ismert a baromfihús evésének tilalma e

285 éve
"Nem ismert Gerolzhofenben,
hogy 1723-ban pontosan mikor
is voltak ezek a kemény fagyos
nap o k.
A
würzburgi udvari
kamarai jegyzıkönyvek azonban
egész
AlsóFr an ko r szá gb an
arról tudósítanak,
hogy 1723. május
23-25. között a
szokatlan hideg
levegı beáramlása következtében a szılı szinte mindenhol és
teljesen, a rozstermés pedig
fele részben elfagyott...A nyár
maga nagyon forró volt, zivata-

napon. Úgy tartják a baromfi,
elkaparná a szerencsét. Disznóhúst kell enni, mert a disznó
elıtúrja a szerencsét. E napon
az idıjárásra is jósoltak: „Ha
újév reggelén északi, hideg szél
köszönt be, hosszú, kemény,
tartós tél lesz.”
Január 6. - Vízkereszt napja
Nyugaton a háromkirályok
imádásának, keleten, pedig
Krisztusnak a folyóban való
megkeresztelésének ünnepe
lett. A római egyház hozzácsatolta Jézus elsı csodájáról /a
víz borrá változtatásáról a kánai
menyegzın / való megemlékezést. E nap az ünnepi keresztelések napja lett. A katolikus
egyház szokása szerint tömjént
és vizet szenteltek. A víz és
tömjén megszentelésébıl keletkezett a ház-szentelés szokása,
amely már a háromkirályok
tiszteletéhez kapcsolódik. A
királyok nevei: Gáspár, Menyhért, Boldizsár, perzsa, héber,
illetve babiloni eredetőek. Sok
kedves népszokás főzıdik ünnepükhöz. Magyarország legtöbb helységében férfiak vagy
fiúk háromkirályoztak. Fontos
kellékük volt a kiugratható,
rugós szerkezető, hatágú csillag, amelynek közepét rendszerint szitából készítették. Hátul
hagytak rajta egy kis nyílást,
hogy azon keresztül a belül
elhelyezett gyertyát meggyújthassák. Fejükön koronaszerő
rokkal és jégverésekkel tarkítva. Ami ezek után is itt-ott
megmaradt, azt július 24-én
egy erıs vihar tette tönkre, ami
végigsöpört az egész térségen.
Különösen
a búzatermés sínylette meg a
vihart,
a
parasztok
még a vet ı m a g
mennyiségét
sem
tudták learatni. Így aztán az
1723-as esztendı bizonyos
fokig a természeti katasztrófák
éveként vonul be Gerolzhofen
történetébe. Sejthetjük mind-

papírsisak, vállukon királyi
palástot jelképezı fehér lepedı
vagy alsószoknya, oldalukon
kard volt.
Farsang
A vízkereszttıl – hamvazószerdáig terjedı mulatós, lakodalmas idıszakot tekintjük farsangnak. A húshagyó keddet a
húsvét idıpontja határozza
meg. Húsvét vasárnapot a „40
napos böjt” elızi meg, amely
hamvazószerdával kezdıdik.
2009-ben február 25-re esik ez
a nap. Mivel a húsvét mozgó
ünnep, változik a farsang idıtartama is. A farsang kezdı
napja: a vízkereszt utáni hétfı.
Január 17. - Remete Szent
Antal napja
Szerzetes volt, / i.sz. 250 táján
született / akit már a középkorban a háziállatok, köztük a
disznó védıszentjeként tiszteltek. „Szent Antal tüzének” nevezik az orbáncot és az ehhez
hasonló mérgezést. Ráolvasásokkal, imádságokkal próbálták
a betegséget gyógyítani.
Január 18. - Piroska napja
Ehhez a naphoz idıjárási regula
kötıdik:
„Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy.”
Január 19. - Sára napja
Köszöntsük így ıket:
„Egy á kevés, száz már sok á, a
mi Sáránk éljen soká!”
Január 22. - Vince napja
Jelentése: gyızelmes. Egyes
falvakban ú.n. vincevesszıt

metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, s abból,
hogy mennyire hajtott ki, a
következı év termésére jósoltak. A várható kukoricatermésre is jósoltak a Vince-napi idıjárásból: amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen,
olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek. Ezen a napon a
szılıtermelık is figyelték az
idıjárást, szép napos idı esetén
jó, ellenkezı esetben rossz bortermést jósoltak. A közismert
idıjárási regula így hangzik:
„Hogyha szépen fénylik Vince,
megtelik borral a pince!”
Január 25. - Pál napja
Pál apostol megtérése elıtt üldözte a keresztényeket. Pál
neve ekkor még Saul volt, aki
egy ízben Damaszkuszba ment.
Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról
és látomásában szózatot hallott:
„Saul, Saul, miért kergetsz engem?” Az élmény hatása alatt
megtért és a kereszténység
nagy térítı apostola lett. A napot „pálfordulónak” is nevezik.
Idıjárási, csillagászati tilalma is
van az ünnepnek. Túl vagyunk
már a tél felén, és várható, hogy
az idı hamarosan jobbra fordul.
A középkori Franciaországban
a kötélverık napja volt ez. Ekkorra már fonásra készen állt a
len és a kender. A hulladékból
nagy tüzet raktak a fonókban, s
fehér len, kendervászon ruhában körbetáncolták.
Nádor Mária

ezek következményeit: éhezés
és ínség egész AlsóFrankországban,
í g y „A zöld fenyıfán kigyúlnak a
gyertyák,
Gerolzhofenben is." 2009. ápria
gyerekek
örvendezve köröslis 22-en lesz a 285. évfordulókörül
járják.
ja annak, hogy 13 gerolzhofeni
család és egy egyedülálló személy bejelentette a városházán Te, szép zöld fenyı, köszöntünk
mi téged!
azon szándékát, hogy Magyarországra kíván távozni egy Hozz örömet mindnyájunknak és
boldog új évet!”
szebb jövı reményében, vagyis
ezzel kezdıdött Elek újratelepítése!
/Forrás: Gerolzhofen-Elek. Egy
partnertelepülési kapcsolat
kialakulása /Entstehen einer
Partnerschaft/
1724-2008. 28 oldal
Rapajkó Tibor
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S ZI LV ES Z T E RI B A D A RS Á G O K . . .
Humoros karácsonyi A humorban nem
SMS-ek
ismerünk tréfát...
Három napja díszítek, csípje
meg a kánya! Majdnem belefulladtam a kiömlı gyantába!
Nagyzolni akartam, de látom
rosszul tettem, hogy luc helyett
az idén mammutfenyıt vettem!
Bumm, reccs, mi ez a zaj?
Asszem' megjött a mennybılangyal! A szobában keringett,
verdesett a szárnya, csendben
leszállott a karácsonyfára. A fa
persze idén sem bírta el, a családom romokban ünnepel...
Mikor együtt vannak a családok, eszembe jutnak a barátok!
Miközben bejglit zabálok, sokat gondolok rátok! Boldog
Karácsonyt!
Ez lenni kici kínai karáconyi
szmsz. Lenni ócó, nem drága,
mégisz mutatni, hogy van
gondolász Rád. Kiváni Neked
jó ünnepek, meg kiccaládod
récire boldogság!
Ha betör hozzátok egy dagadt,
piros ruhás pacák és belerak
Téged egy nagy zsákba, ne
ijedj meg - csak én szóltam a
télapónak, hogy téged kérlek
karácsonyra!

Hogy hívják:

- Albert Einstein torz testvérét?
Frank
Einstein.
-Apa szeretnék egy 1.7-s
A
vámpírok
adminisztrátorát?
zsebes dugós, könnyített
Vérelszámoló.
fıtengely és lendítı kere- Azt a ragadozót, amelyik bőkes, nagyszelepes políronözıket eszik? Gonosztevı.
zott 2mm-t sikolt és bronz
- Az okos kisfiú nagyszülıjét?
szelepvezetıs hengerfejjel,
Agymama
296-os HMS tengellyel
szerelt Havassy motort amelynek 11:1 a kompresszió viszonya! - A csíkos tehenet? Tigriska.
- A hortobágyi rendır kutyáját?
-Fiam, nem tudnál Te is drogozni, úgy mint a haverjaid??
Pulice.
-x- A kakukk drogját? Kakukkfő.
Három nı áll egy sebes sodrású folyó partján és át szeretnének
- A borostás papot? Szırzetes
jutni a túlsó partra . Megjelenik egy jó tündér és azt mondja :
A tréfás kávéfızıt?
- Mind a hármatoknak lehet egy-egy kívánsága .
Mokkamester.
Az elsı nı : - Én kérek egy gumicsónakot . Elkezd evezni de
- A jós legkisebb fiát? Jóska.
elsüllyed .
Azt a nıt, aki nem vette be a
A második nı : - Én
tablettát?
Anyu!
egy motorcsónakot
A
félelmet
előzı sámánt?
kérek. İ is elkezd
Nefossámán!
hajózni de elsüllyed .
- A cukrásztanulók vizsgadolgoA harmadik nı : Legyen olyan agyam zatát? Desszertáció
- Az erıs WC pucolót?
mint egy férfinak !
Budi
Bilder.
Megdöbbenve mondOroszul
a Speedet? Uzsgyi.
ja : Jééé, híd !
- Péter Pán öccsét? Marcipán.
- A papok edzıjét? Tréningatya.
- Szent István szellemét?
amihez
csak
nekem
van
kulVajkrém.
A Télapó válaszol…
csom, egy pénzzel teli bank- - Röntgen úr feleségét?
kártyát, egy új mobiltelefont Röntgenné Ultra Ibolya.
Kedves Télapó!
(kamera is legyen rajta!), és
Te tényleg létezel, vagy ez
csak átverés? Van feleséged? egy dvd lejátszó sem ártana.
Szilveszteri esetek,
Miért nem ı hozza az ajándé- Várlak!
melyek szilveszter
kokat? Unokáid vannak? Mit Tomi
Válasz:
este estek meg…
kapok idén?
Kedves Tomi!
Erika
Várjál csak, ha nagyon nincs
2009. Január 1.,korán reggel:
Válasz:
jobb
dolgod.
Kedves Erika!
-Jön fel a Nap!
A Télapó
Létezem. Nincs. Mert
-Baszki, azt is ittunk?!
nincs. Nincsenek. Semmit!
A Télapó
Kedves Télapó!
Szeretnék egy robogót, egy új számítógépet, egy új szobát, egy
nyaralót a Balcsira,

-xA szilveszteri buli már a javában tart, pia, tánc, miegymás.
Egy srác odamegy egy már jó
ideje ücsörgı lányhoz:
- Veled nem táncol senki?
- Nem.
- Akkor feltennéd a virslit fıni?

Mi mindent tanultunk a szüleinktıl???
1. Megbecsülni mások munkáját: „Ha mindenáron meg akarjátok ölni egymást az öcséddel, kint csináljátok! Most takarítottam fel!"
2. Vallást: „Jobb lesz, ha imádkozol, hogy kijöjjön a fehér ingedbıl!"
3. Az idıutazás alapjait: „Úgy megcsaplak, hogy a jövı héten térsz magadhoz!"
4. Logikát: „Azért, mert én azt mondtam!"
5. Tornamutatványokat: „Most nézd meg hogy néz ki itt hátul a nyakad!"
6. Bırön át táplálkozást: „Fogd be a szád, és edd meg a vacsorád!"
7. Türelmet és kitartást: „Addig ülsz ott, amíg a spenót el nem fogy!"
8. Meteorológiát: „Úgy néz ki a szobád, mintha tornádó söpört volna át rajta!"
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