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1945. január 11-én ártatlan em
berek százaival indult el a vonat 
az eleki vasútállomásról a távoli, 
ismeretlen Oroszországba.
Bűntelenek voltak. „Miért kell 
nekem igg szenvedni? Bűnös 
vaggok, mert sváb vagyok?" -  
tette fel egyikük levelében a 
kérdést, de választ soha senki
től nem kapott rá.
Nemcsak a közéletben, de még 
a családban is kerültük a témát.
Ez is  azok közé tartozott, amiről 
nem volt szabad vagy nem illett 
beszélni. Még az érintettek is hallgattak az átélt szenvedéseikről.
Ma már ismerjük a tényeket. Tudjuk, hogy a 20. században totálissá 
váltak a háborúk. Már nemcsak a hadseregeket akarták legyőzni, ha
nem a népeket is, mindenütt a világon. Egymást követték a korábban 
elképzelhetetlen népirtások, amelyekhez egy-egy nép alacsonyabb 
rendűvé vagy bűnössé nyilvánítása teremtette meg az alapot, 
így kerültek haláltáborokba a zsidók, ezért gyilkolták le a jugoszláv 
partizánok az Újvidék magyarjainak tizezreit, Így válhattak a világ
pusztító nácizmus legyőzőinek érdekei szerint a bűnös nép részévé a 
német származású magyarok is.

Tudjuk, hogy a 20 milliós orosz emberveszteség okozta munkaerő- 
hiány pótlása volt a ki nem mondott valódi célja a Kárpát-medencé
ben élő németek nagy részét érintő deportálásoknak. Akkor is tudták, 
hogy a Magyarországgal megkötött fegyverszüneti megállapodás 
szerint jogellenes kényszermunkára vinni a magyar állampolgárokat. 
A magyar hatóságok tiltakozása azonban mit sem jelentett az erő
szakkal szemben. A Szovjetuniónak szüksége volt rájuk, és ott már 
nagy tapasztalata volt a kényszermunkaerő felhasználásának, hiszen 
ekkorra már több millió szovjet állampolgár járta meg az ottani bün- 
tetőlágerek, a GULAG poklait.
Ami a valóságban ott történt, azt az események szenvedő résztvevő
inek emlékezései őrzik. Ezekből nemcsak a szörnyűségekről értesül
hetünk. Az is  kiderül, hogy az embertelen körülmények között is  em
bernek lehetett maradni, a lelkeket őrizni, összetartani. Ennek pél
dája lehet az az idősebb férj, akit mentesítettek, de mégis követte 
feleségét, míg mások a gyermekeikkel tartottak. Az emberi elkötele
zettség és tisztesség vezérelte az eleki Kern Józsefet is, aki kommu
nista vezetőként itthon maradhatott volna, de önként vállalta társai 
sorsát. Kis számban, de voltak -  ahogyan ma is vannak -  olyanok is, 
akik egy nagyobb szelet kenyérért vagy másért társaik árulóivá, 
rabtartóik eszközévé lettek.
Nincsenek pontos kimutatások az elhurcolt, megközelítőleg kétszáz
ezer ember sorsáról. Csak becsülni tudják, hogy mintegy harmaduk 
örökre odaveszett. (Folytatás a 2. oldalon)
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A történelem áldozatai
(Folytatás a 1. oldalról)
Azt mondják, hogy az idő begyógyítja a sebeket -  de ez nem így van. 
Az emlékek megkopnak, de a lelkekben szerzett sebek sohasem he
gednek be -  és ez így van jól. Az ártatlanok meghurcolását nem lehet 
és nem szabad feledni -  kegyelettel kell őrizni emléküket. Emlékezni 
kell azokra is, akiket a későbbi kitelepítések űztek el a szülőföldjükről 
-  ők is a mi pótolhatatlan veszteségeink. Ennél azonban többet is kell 
tennünk. Megtanulhattuk, hová vezethet, amikor egy ország megol
datlan problémáiért más népeket vagy a társadalom valamelyik cso
portját teszik felelőssé, bűnbakká, láthattuk-láthatjuk, hogyan for
díthatja szembe egymással a Föld népét a hatalomvágyó politika. Egy 
meghurcolt, megtizedelt generációnak tartozunk azzal, hogy ezt a ta
nulságot is  továbbadjuk, hogy gyermekeink és unokáink békében él
hessenek együtt, itthon és Európában. Pluhár László polgármester

25 m illiót nyertünk
Még 2016-ban adtunk be egy pályázatot az Emberi Erőforrások M i
nisztériumához „EFOP-3.3.2 -  Kulturális intézmények a köznevelés 
fejlesztéséért" cimmel, amelyről azt hittük eddig, hogg hiábavaló 
munka volt.
Január 8-án azonban a pályázat támogatásáról érkezett tájékozta
tás, ami az elkövetkező időben sok munkát ad majd az intézmény
ben dolgozóknak.
A pályázatba beépítettünk olyan programokat, amelyek az általá
nos iskolás korosztály tanórán kívüli elfoglaltságát és kulturális 
fejlődését segítik elő. Terveztünk heti és havi szakköröket, játszó
házakat, vetélkedőket, hagyományápoló rendezvényeket. A pro
jektben partnerként részt vesz településünkről a Dr. Mester György 
Általános Iskola alsó és felső tagozata, a Napkőziotthonos Óvodák 
és az Erkel Ferenc Művészeti Iskola kihelyezett tagozata, valamint 
Lőkösházáról az ottani általános iskola alsó és felső tagozata, az 
óvoda és a művészeti iskolások.
Az elnyert támogatás mindösszesen 25 millió forint.
A napokban kerül sor a támogatói szerződés aláírására, valamint a 
projekt-ötletek átütemezésére. Az Eleki Aktuális hasábjain folya
matosan tájékoztatjuk majd az olvasókat a projektről. (ÁTE)

Em b e r i  E r ő f o r r á s o k  
M i n i s z t é r i u m a

Szelektálj okosan! i
J  FOlDMÜVíUSOOYI

MINISZTÉRIUM

Elek Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
a Földművelésügyi Minisztériumhoz FM-L5ZF/2017-01 azonosító
számmal „Szelektálj okosan!" címmel, amely 1 697 486 Ft összegű 
támogatást nyert.
A pályázat célja: a környezettudatos magatartás, a szelektív hul
ladékgyűjtés, a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése a 
gyermekek körében. Városunkban lehetőség van a szelektív hul
ladékgyűjtésre gyűjtőszigetek használatával, és minden háztartás 
rendelkezik szelektív kukákkal.
A  pályázat segítséget nyújt abban, hogy kiadványokkal és előa
dásokkal tájékoztassuk a lakosságot ennek előnyeiről, valamint 
a gyermekek részére vetélkedővel és kirándulással tennénk él
ménnyé a környezeti nevelést.
A megvalósítás ideje: 2018. március 5 -6 -7 .
Helye: Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
(Elek, Kossuth utca 13.)
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával 
valósul meg. www.szelektalok.hu
Elek Város Önkormányzata pályázatot hirdet óvodás, általános- és 
középiskolás gyermekek számára „HULLADÉKBÓL HASZNÁLHATÓ" 
címmel. További resztetek az alábbi linken:
https://prezi.com/lnw2il4pz7yx/copy-of-hulladekbol-hasrnalhato

Irodalom  m ásképp
A Dr. Mester György Általános Iskola alsós tanulóinak abban a 
szerencsében volt részük, hogy olyan kiváló színművészektől ta
nulhattak légzéstechnikát, ritmusgyakorlatokat, mint Nagy Erika 
és Tomanek Gábor, a Békéscsabai Jókai Színház művészei. Egy ze
nés, verses rendhagyó órán keresztül kapták a tanulók és tanáraik 
a rendkívül jó hangulatú „kiképzést". Erre mindenképpen szüksé
gük is volt a verseket vagy prózát kedvelő diákoknak, hiszen ha
marosan alkalmazhatják is a tanultakat a magyar kultúra napján, 
amikor nekik kell majd kiállniuk a közönség elé. Az óra létrejöttét 
a városi önkormányzatnak köszönhetjük.
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Tavaly december 22-én immár 
nyolcadik alkalommal került sor 
a „Mindenki karácsonya" cimfi 
rendezvényünkre a Sarlós Boldog- 
asszony templomban. Az ünnep
séget Árgyelánné Tóth Erzsébet, 
a művelődési központ igazgatója 
nyitotta meg, és egyben üdvözöl
te a megjelenteket Máté János 
atya nevében is, aki sajnos egy 
előre nem látott esemény miatt 
nem tudott itt lenni. Jelen voltak 
viszont a város elöljárói, a nemze
tiségi önkormányzatok képviselői, 
az iskolák tanulói és természetesen a lakosság. A gyerekek vidám kis 
dalokkal készültek, és a hideg ellenére sikerült meleg, szeretetteljes 
hangulatot teremteniük. A műsor után a szlovák önkormányzat elnök 
asszonya, dr. Kuruczné Czvalinga Judit vette át a szót és mondott el 
egy verset, majd átadta a helyét Pápai Attila evangélikus lelkésznek, 
aki a befogadás fontosságáról beszélt. Kolysza Hanna és Ocsovszki 
Ildikó karácsonyi dalokat énekeltek szlovák és angol nyelven. Az elő
adás után Pluhár László polgármester hívott meg mindenkit a polgár- 
mesteri hivatal elé, ahol a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke 
meggyújtotta a negyedik adventi gyertyát.
A résztvevőket meleg teával, kaláccsal és szaloncukorral kínálta meg 
Elek Város Önkormányzata. Az adventi rendezvénysorozat jófzű 
beszélgetéssel ért véget. (J. K. H.)
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Vidáman zárták az évet a román iskolában

Mikulás kupa. December 8 -án rendezték meg a M ikulás kupát, ahol 
két csapat képviselte az Eleki Román Általános Iskolát. A fiúk becsü
lettel igyekeztek, szoros, izgalmas meccseken bizonyították elszánt
ságukat. A torna legjobb védője címet a 7-8. osztályos csapatban 
Farkas Richárd tanuló, a 3-4. osztályosok között Burai Kevin a leg
jobb játékos címet nyerte el. Gratulálunk!
Mézédes eredmény. A Gyulai Méz- és Mézeskalács Nemzetközi 
Fesztivál december 8. és 10. között volt. A programot számos szakmai 
és szórakoztató program kísérte. Vasárnap délelőtt a gyerekeké volt 
a főszerep, ekkor került sor a meghirdetett rajzverseny eredményhir
detésére is. Iskolánk tanulója, Cziráki Mária  jutalmazásban részesült.

Gyertyagyújtás, közös éneklés. Aki szeret, kétszer él -  tartja a 
közmondás. December havában többször is megérezhették iskolánk 
tanulói, milyen a feléjük áradó szeretet, ami vendégszeretettel és 
ajándékokkal halmozza el őket. Ezek az alkalmak feítöltekezést jelen
tettek, és betöltve küldetésüket, a szeretet és odafigyelés továbba
dására ösztönözték a tanulókat.
Az ünneplést december 14-én kezdtük. Ekkor a polgármesteri hivatal 
meghívására a Facsádról érkezett csoport hagyományőrző műsorán 
vehettünk részt. A románság körében elterjedt téli népszokás a turka- 
járás, melynek alkalmával a férfiak csoportokba rendeződve jártak 
házról-házra, és úgynevezett kolindákat, egyházi énekeket, jókíván
ságokat énekeltek. Cserébe adományokat kaptak, és megtáncoltatták 
a ház népét. Állandó kísérőjük a turka volt, egy kecskeformájú, csat
togó, rémisztő alak, mely folyamatosan ijesztgette, ugyanakkor szó
rakoztatta is a ház népét. Az énekes műsor után, a hivatal vendégsze
retete jeléül, bőségesen terített asztal várta a gyerekeket is. A cso
port az utcán énekelve vonult iskolánkig, ahol az Eleki Románokért 
Egyesület gyűlésén újabb műsorral örvendeztették meg a tagokat, 
akik szeretettel kínálták őket további bőséges lakomával.

A városban hagyománynak számító adventi gyertyagyújtás harmadik 
vasárnapján a harmadikos és negyedikes tanulók közül néhányan ro
mán versekkel és énekkel örvendeztették meg a jelenlévőket, kiemel
ve azt a gondolatot, hogy a várakozásban, az adventi készülődésben a 
lelki ráhangolódásnak milyen fontos szerepe van. Csak pár nap telt el, 
s  az elsősök és a másodikosok csodálatos jelenettel kápráztatták el az 
óvodásokat. A kicsik áhítata a legjobb példája annak, hogyan kellene 
nekünk, felnőtteknek is rácsodálkozni az élet apró örömeire.

December 20-án az Eleki Román Kisebbségi Önkormányzat meghívá
sára a székházban hangolódtunk az ünnepekre. Nemcsak a diákok 
műsorában, hanem vendéglátóink énekes előadásában is  felelevene
dett a karácsonyi történet. Délután tanulóink egy kisebb csoporttal 
az Eleki Idősek Klubja és Fogyatékosok Nappali Ellátása intézményé
nek karácsonyi ünnepségén énekkel, versekkel színesítették a prog
ramot. A hagyom ányos román colindák és a modern egyházi énekek 
varázslatos hangulatot teremtettek.

December 22-én a katolikus templom falai között tapasztaltuk meg az 
együtt éneklés örömét. Az alsó és felső tagozatos diákok szívhez szó
lón énekelték a karácsony üzenetét: „Jézus Krisztus megszületett, 
mindnyájan örvendezzünk". Az iskola udvarán felállított karácsonyfa 
köré gyülekeztünk. Ez volt az utolsó tanítási nap az évben. Szelezsán 
Péter igazgató búcsúzó szavai és a közös énekek a családi ünneplésre 
hangolták a tanulókat. így búcsúztunk a 2017-es esztendőtől: boldog 
új esztendőt kívánunk! Csobánné Stelkovics Edina
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M ozgalm as volt az év
Mozgalmasan búcsúzott a 2017-es esztendő a Dr. Mester Ggörgg Álta
lános Iskolában a tanulók és tanárok aktív közreműködésével.
Kezdődött az adventi vasárnapokkal, amelgek közül a cigány, a német 
nemzetiségi önkormányzatok által rendezett vasárnapi gyertyagyúj
tásokon szerepeltek tanulóink, és természetesen a szlovák nyelven 
előadott templomi dalokat is ők énekelték.
A hagyom ányos M ikulás-délután sem maradhatott el, osztályonként 
vagy évfolyamonként szólt a zene, fogyott a sütemény és az üdítő. Az 
adventi vásáron is  minden osztályból voltak résztvevők: kik az aján
dékok, díszek készítését, kik a kiállítást, kik a vásárt vállalták m aguk
ra. Az iskolai ajándékozás sem maradt el, minden osztály kapott egy 
kis édességet, egy-egy társasjátékot, a nagyobbak szótárt, könyve
ket találtak az iskolai karácsonyfa alatt.
A városi nemzetiségi napon a magyar mellett németül, szlovákul kö
szöntötték tanulóink a megjelenteket. Az iskolai ünnepségen is na
gyon szép és különleges előadást kaptunk diákjainktól.
A decemberi zárás a templomi koncert volt, amelyen külön az alsósa
ink, külön a felsőseink énekelték a karácsonyról, újévről szóló dalokat 
ismét több nyelven: magyarul, németül és angolul.
Köszönöm diákjainknak, pedagógusainknak, a szülőknek a sok-sok 
öletet, segítséget, munkát, támogatóinknak az anyagi hozzájárulást, 
amivel segítették egész évi munkánkat, hozzájárultak gyermekeik, 
tanulóink ünnepi hangulatához.



6 elekiA ktuális

Elek Város Önkormányzata 
5742 Elek, Gyulai út 2. 
Tel./fax: (66) 240-411 
wvw.elek.hu

Tisztelt Lakosok!
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője határrendészeti 
szakterületre pályázatot hirdet, és a Kötegyán, Gyula, Lőkdsháza, 
Battonya Határrendészeti Kirendeltségének állományába járőrtárs 
beosztás betöltésére toborzást tart Eleken, nőknek és férfiaknak.

A toborzás helyszíne:
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozóterem 

Időpontja:
2018. február 12. (hétfő) 9 óra

Felvételi feltételek:
•betöltött 18. életév,
• cselekvőképesség,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előéletű magyar állampolgár,
• fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmasság,
•állandó belföldi lakóhely.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pluhár László polgármester

Dr. Pálfi Attila
főorvos

á l t a lá n o s  é s  p l a s z t ik a i  s e b é s z  s z a k o r v o s

P a jz s m ir ig y ,  e m lő  é s  h a s i  s z e r v e k  m ű té té i 
P la s z t ik a i  m ű té t e k :

Bőrdaganatok eltávolítása, hegek korrekciója. 
E s z t é t ik a i  b e a v a t k o z á s o k :

Mellnagyobbítás szilikon implantátum 
beültetéssel, has plasztika és fül korrekció. 

Előzetes konzultáció alapján.

T e le fo n :  0 6 - 3 0 / 2 1 2 - 5 0 3 3  
E - m a i l :  b lu 2 l ip @ g m a i l . c o m

mailto:blu2lip@gmail.com
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alkalommal is megpróbáltam az ismert technikákkal és módszerekkel 
(kevesebbet szívok, ragtapasz, csodagyógyszer stb.) Ahányszor csak 
megkíséreltem, képtelen voltam kitömi az ördögi körből, újra és újra 

A legtöbb újévi fogadalom már január vége előtt feledésbe merül, és visszatértem oda, ahonnan elindultam. Aztán kifejlesztettem magam
hat hónap múlva a kutya sem emlékszik rá. Az ok pofonegyszerű. Vala- bán egy álmot és elhatározást arról, hogy nemdohányzó leszek. Bele- 
mennyit többnyire valami negatív dologra adott válaszként fogalmaz- szerettem abba, hogy tiszta levegőt fogok szívni a füstös helyett, a bő- 
zák meg. Egy szokásról vagy állapotról van szó, amit az emberek meg rom és a ruhám illata kellemes lesz. Elképzeltem azt, hogy milyen lesz 
szeretnének változtatni, vagy aminek egyszerűen véget kívánnak vetni, majd ismét érezni az ételek finom ízét. Úgy kezdtem el gondolkodni és 
És itt van a probléma. Igen nehéz lelkesedést, törekvést kovácsolni egy cselekedni, mint egy nemdohányzó személy. És amint ezek a gondola- 
negatív válaszból. Mindig sokkal könnyebb valami felé közeledni, mint taim magukkal ragadtak, egyszerűen leszoktam a régi szenvedélyem- 
attól eltávolodni. Vegyük a leggyakoribb célkitűzést: testsúlycsökkenés, rőt. Azóta soha többé nem jutott eszembe az a korszak. Szerintem a 
életmódváltás. Senkit sem kerít hatalmába a korlátlan lelkesedés egy legjobb módszer az, amelynek alapját az ember személyes céljait szol- 
fogyókúra vagy új szokások tanulása miatt, hiszen az lemondásokkal gáló tervek megvalósítása képezi. Sokan csupán az eseményekkel 
jár. Azok, akiknek sikerült lefogyniuk, majd pedig megtartaniuk asú- együtt sodródnak az egyik vészhelyzetből a másikba. Ha valaki egy 
lyukat, sokkal többet akartak, mint csupán néhántj kiló súlyfelesleg le- családi fészket szándékozik építeni egy mesés gyerekszobával, nem 
adását, néhány régi, elavult szokás elféledését. Ok képesek egy egész- fog azonnal nekiesni közvetlenül a gyerekszoba megépítésének. Az 
séges életmódot elképzelni maguknak. Lehetetlenség lenne egy alap- építkezés megkezdése előtt minden bizonnyal tervet fog majd készí- 
vető változást véghezvinni és fenntartani anélkül, hogy a benne részt- teni, partnert keres magának a megvalósításhoz. Ha az ember az újévi
vevők ne rendelkeznének egy valódi pozitív és igazán jó jövőképpel. fogadalmait és célkitűzéseit ilyen módon közelíti meg, nagyobb
Egy másik népszerű célkitűzést, a dohányzásról való leszokást több esélye lesz azok beteljesítésére. Árgyelin György

Fogadalom az új évben

Lehet, hogy a tortagyertya volt az oka, az a vékong, filigrán semmi, ami
nek lángját olyan lelkesen igyekszik elfújni az ünnepelt csöppnyi szája. 
Hiszen ezzel a parányi tűzzel leginkább a tizen aluliak tortáját ékesítik a 
buzgó felnőttek. A tízen fölüliek viszont már nem tartanak igényt ilyen ki
világított ünneplésre, mert vagy tagadják a gyertyák számát, vagy fogyó
kúráznak. Nem volt elég gyertyám, amikor halottak napján elindultam a 
temetőbe. A fiókban kotorásztam, hogy hátha előkerül valami „antik" da
rab, és tekintetem ekkor akadt meg a rózsaszín apróságokon, amelyek tö
vében még ott barnállott a csokoládé egy elmúlt torta sötét kontúrjaként. 
Bár nem vittem őket magammal, a temetőbe 
menet mégis elgondolkoztam a születés és a 
halál azonos gyertyafényes megemlékezé
sén. Miközben csonkig égtek a síron a gyer
tyák, gondolataimba kapott a kétség, hogy nincs, aki elfújja őket, legfel
jebb a szél. 5 ekkor valahonnan fenyőillat csapott meg. Talán egy toboz
koszorúból, mely nehezen tűrte a mesterséges formát, amibe belekény- 
szeritették a fenyvesek bUszke fenségéből. Hirtelen nem volt tortagyertya 
és nem volt halottak napja, hanem egy régi karácsony cifra fáján lobban
tak fel a lángok valódi gyufától, és igazi viaszkönnyek folytak oldalukon 
végig. Az első fámra nem emlékszem. Anyám szerint, bár nekem akkor 
még legnagyobb gondom a gravitáció legyőzése volt függőleges helyzet
ben, apám lelkesen a legnagyobb fenyőt szerette volna. De abban az idő
ben még nem hogy választék, fenyő sem volt, egyáltalán. Azonban a szülő 
mindig zseni, ha ráviszi a kényszer, így került elő egy seprűnyél és véres 
veríték árán néhány fenyőgally. De szeretném most látni! Biztosan szép 
lehetett, mert a nincsből csinálta a szeretet egy parányi embernek, s ha jól 
belegondolunk, akkor pont nem volt nemzetközi gyermekév sem. Furcsa 
művészi alkotás volt az első karácsonyfám, a seprűnyélbe fúrt lyukakkal 
és a beleállított gallyakkal, de gyertyák biztosan akkor is égtek, miközben 
a felnőttek engem figyeltek, vajon mit szólok hozzá. Mivel kommunikációs 
eszközeim akkor még meglehetősen primitívek voltak, valószínűleg min
den mozdulatomnak nagy jelentőséget tulajdonítottak. A későbbi kará
csonyokon, amikor a Jézuska" jött, engem mindig elvitt apám biciklivel 
várost nézni, és ez a csöppnyi csalás akkor olyan természetes volt, hogy 
csak most, negyven év múlva tűnik fel naivsága. Aztán este, miközben a 
konyhában szöszmötöltünk, megszólalt a csengő, és én rohantam, hogy

lássam, ki hozta a fát. Sohasem láttam a „ki-t", csak azt a fénylő csodát, 
mert a csillagszórók nyári égboltot varázsoltak a szobába... Mindig nagy 
fám volt, bár az ajándék néha kicsi alatta. Boldogan kúsztam a zöld ágak 
között a földön, és felfedezőnek éreztem magam. Ó, én balga! Sohasem 
tűnt fel, hogy a díszek évről-évre ugyanazok, a Jézuska" Írása a csoma
gokon mennyire hasonlít az anyáméra. Addig volt jó, amíg elhittem, hogy 
a kertet borító fehér bundán pirosló szaloncukrot a Télapó szórta el vélet
lenül. Mesével teli lelkemnek mesés zenét játszottak aláfestésül, és én 
boldogan énekeltem korom naiv dallamait. Aztán mindez elmúlt, mert a 

fáskamrában, a szénen megláttam a FÁT.
Ott feküdt zölden, kopaszon, összekötözve, 
várakozva, s nekem összeszorult a szivem. 
Szerettem volna elfelejteni, szerettem volna 

újra elmenni apámmal várost nézni karácsony este, de nem lehetett, mert 
TUDTAM. És behunyt szemmel is láttam anyámat, amint titokban vissza
oson a munkából, hogy feldíszítse a fát. Keze alatt ezüst-, és aranyszálak 
mondják a mesét nekem, a gyereknek, mindaddig, míg élek és emléke
zem. Bár a mese elszállt, a büszke, magas fenyő mindig magmaradt. Néha 
jött egy eltévedt barát vagy rokon, akinek üres volt az évnek ez az estéje. 
Nálunk mindig talált valamit a fa alatt. Aztán mindig emlegették a nálunk 
töltött karácsongt, és felnőtt telkemre jótékony balzsam, ha találkozunk, 
s azt mondják: emlékszel arra a karácsonyra? Emlékszem. Nagymama azt 
mondta az egyik évben, hogy spórolunk. Nem kell a nagy fa, elég egy kicsi 
is. Anyám szófogadóan megvette az egyméterest. Nagymama elhúzta a 
száját, amikor meglátta: csak ekkora? Családunk boldogan szanálta a kis 
fát, és vettünk egy nagyobbat. És újra karácsony lett a karácsony... 
Anyámból nagymama lett, majd dédmama, belőlem anyu, majd nagyma
ma. Halottak napján pedig bosszúsan sóhajtok fel, ha nem elég a gyertya, 
mert mindig kevesebb sírral számolok, mint amennyi van. Pedig szeret
ném, nagyon szeretném azt a seprűnyelet a gallyakkal, de ugyan minek, 
amikor olyan sok a fa. Fenyő és ezüstfenyő, villanygyertya, egyre drágább 
ajándék és egyre több. Csak a karácsonyfánk maradt magas és fenséges, 
és én csupán azt a csöppnyi szeretetet szeretném odatenni az ágak közé, 
jó! elrejtve, hogy minél nehezebben találjuk meg, de ha megvan, akkor 
fogjuk szorosan, mert a mienk mindaddig, amig hiszünk benne.

Huszár Gabriella



elekiA ktuális

Az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyesület tisztelettel 

meghív minden érdeklődőt a

feb ruár 10-én 19 órakor
rendezendő hagyományos

Wte má/M óatyMá óáÁ'w
a Reibel Mihály Művelődési Központba 

(Elek, Kossuth L. u. 13.)

Zene: Mácsai zenészek (Románia)

Belépő: 1000 Ft

Helyfoglalás és elővételi jegyvásárlás: 
február 7-én és 8-án 15-től 17 óráig a román 

nemzetiségi önkormányzat székházában 
(Elek, József A. u. 10.)

Tom bolafelajánlásokat szívesen fogadunk!

R eibe l M ih á ly  V árosi 
M ű ve lő d ési K ö zp o n t és K ö n yv tá r

tisztelettel m eghívj a  Ö n ö ke t  a  

20 18 . m á rc iu s  ío -é n  19 :0 0  ó rá tó l  
kezdődő  hagyom ányo s, bátyus

Magyar Bál
c í m ű .  re n d e zv é n y é re .

Z enél a  B ib u czi zen eka r  
Belépő: í o o o fi / fő

Jeg yek  elővételben  a M űvelődési K öz p o n tb a n  k ap h a tó k .
(Elek. Kossuth u. 13.)

a ó z iz báb, jeíentbezzeteb!
A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár az idei évben is 
megrendezi a FARSANGI MASZKA FELVONULÁST.
Tervezett indulás: február 13-án 9.30 órakor a Kétegyházi úti 
buszfordulótól. Tervezett útvonal: Kétegyházi út, Lőkösházi út, 
Hősök útja, Szent István út, József Attila utca, Ady Endre utca.

Várjuk maszkák 

jelentkezését 

a művelődési házban 

vagy a 66/240-032 

telefonszámon.

Könyva ján ló
G YERM EK- ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVEK
leffKinney: Egy ropi naplója 12. r. 
Bartos Erika:

Bogyó és Babóca beteg 
Stephanie Milton:

Minecraft:
útmutató a felfedezéshez 

Disney: Coco 
Star Wars:

Yoda titkos küldetései

Az új évben is várjuk az olvasás szert 
meseii. íme, legújabb kiadványaink!

FELNŐTT IRODALOM
Dót Hutchison: Pillangók kertje 
Borítás Marcsi: Édes békeidők 
Dániellé Steel: Anyák vétkei 
Ferge Zsuisa:

Nem cserélek elveket 
Radnóti Miklósáé Gyarmati Fanni: : 

Napló

ARVACLKA TEMETKEZEL
Lőkösháza külterületen szántó művelési ágú 

2 ha, 4081 nm területű,

Érdeklődni a + 3 6 -7 0 / 3 7 5 :4 9 5 3  számon.

.

TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGALTATAS 
Éjjel-nappali ügyelet: Elek, Lökösházi u. 11.

Tel.: 66/250-351,
06-30/264-43-19, 06-30/576-89-80, 06-30/313-60-01 

web: www.arvacskatemetkezes.hu

http://www.arvacskatemetkezes.hu

