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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. augusztus

2021. augusztus 3., kedd            ZÖLDHULLADÉK
2021. augusztus 4., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. augusztus 11., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. augusztus 12., csütörtök       SZELEKTÍV HULLADÉK
2021. augusztus 18., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. augusztus 25., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK

|TÁJÉKOZTATÓ

MAGYAR FALU PROGRAM  

Gyopáros Alpár és Dr. Kovács József Eleken 

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

ket, hogy augusztus 
hónapban keddi na-
pokon 13:00 és 15:00 
óra közötti időpontok-
ban kerül sor a polgár-
mesteri fogadóórák-
ra.

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

Fotó: Lehoczky Péter

Gyopáros Alpár 
a Modern Városok 
Program, valamint 
a Magyar Falu Prog-
ram kormánybizto-
sa látogatott váro-
sunkba dr. Kovács 
József országgyűlé-
si képviselő Úr tár-
saságában. 

K o r m á n y b i z t o s 
Úr a régiónk 5000 fő 
alatti településeinek 
polgármesterei ré-
szére adott tájékozta-
tatást az eddigi támo-
gatások kifi zetéséről, 
valamint az előttünk 
álló időszakban meg-
valósuló fejlesztések-
ről és feladatokról.

Elekre 2019. őszé-
től 9 sikeres pályázat 
révén közel 150 mil-
lió forint pályázati 
forrás érkezett a Ma-
gyar Falu Program 

keretein belül.
A fejlesztések egy 

csekély része már 
megvalósult, a nagy 
része pedig hamaro-
san szemmel látható 
lesz mindenki számá-
ra. 

Megvalósult fej-
lesztések: védőnői és 
orvosi eszközbeszer-
zés, karbantartó esz-
közök beszerzése, 
ingatlan vásárlás.

Folyamatban lévő 
és hamarosan induló 
fejlesztések: Temető 
felújítások, a meglé-
vő kerékpárút teljes 
szakaszának felújí-
tása, óvoda felújítás, 
egyházi közösségi 
terek fejlesztése.

Köszönjük Kor-
mánybiztos Úr és 
Képviselő Úr segítő 
együttműködését!
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fontos fejlesztési tervekről döntött a Képviselő-testület Közérdekű
telefonszámok

z
DR. DEMÉNY JÁNOS

háziorvos
Telefon: 66 240-243, 06 30 299-06-56

Rendelési idő:
hétköznap 9.30-12.30-ig, 14.30-15.30-ig

Asszisztens: Mikló Sándorné Éva
 

DR. RAMASZ KÁROLY
háziorvos

Telefon: 66 240-121
Rendelési idő:

hétköznap 7.30-10.30-ig, 14.00-15.30-ig
Asszisztens: Harmath Gyöngyi

 

DR. HARGEL AHMAD
gyermek háziorvos

Telefon: 66 241-137
Szakterület: Csecsemõ- és

gyermekgyógyász, újszülött gyógyász szakorvos
Rendelési idő:

hétfő, csütörtök, péntek: 12.00–14.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00

Asszisztens: Faragó Andrea
hétfő, csütörtök, péntek: 10:00–14:00

kedd, szerda: 9:00–13:00
 

ORVOSI ÜGYELET:
Telefon: 66 240-896

Rendelési idő:
hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig,

hétvégén reggel 8.00-tól másnap reggel 8.00-ig.
 

DR. TÓTHNÉ DR. ZIMONYI EDINA
fogszakorvos

Telefon: 66 216-546
Rendelési idő:

A fogászati ellátás előjegyzés alapján történik.
Időpontot telefonon kell kérni.

Rendelési idő sürgősségi ellátás esetén:
Hétfő, Kedd, Szerda: 9.30–14.30

Csütörtök: 13.30–18.30
Iskolafogászat:

Péntek 10.00–13.00
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
I. körzet:

Várandós tanácsadás: csütörtök 8-10 óra
Gyermek tanácsadás: péntek 8-10 óra.

Védőnő: Kecskés Róbertné
Időpontkérés: 06 70/3276887

 

II. körzet:
Várandós tanácsadás: szerda 10–12 óra

Gyerek tanácsadás: kedd 10–12 óra.
Védőnő: Kovács-Baráth Mária
Időpontkérés: 06 70/4099729

ELEKI COVID ZÖLD SZÁM
06-80/18-0101

+

Július hónapban két-
szer is rendkívüli testületi 
ülésre került sor.

Az SZMSZ. szerint ha-
gyományos testületi 
ülésre nem kerül sor a jú-
liusi-augusztusi időszak-
ban, de több nagyobb 
horderejű döntést kellett 
meghoznia a képvise-
lői-testületnek a lehető 
leghamarabb a határidők 
rövidsége és egyéb ha-
lasztást nem tűrő okokból.

Zárt ülésen döntöttek a 
Városi Óvoda Intézmény-
vezetői pályázatával kap-
csolatban. Egy pályázat 
érkezett be határidőben, 
a képviselők egyhangú 
döntéssel Gál Attilánét 
bízták meg további 5 
évig az intézményveze-
tői feladatok ellátásával. 
Ezúton is köszönjük az 
Intézményvezető Asszony 
munkáját, gratulálunk és 
további sikeres munkát kí-
vánunk! 

Szűk volt a határidő, 
hogy az első körben pá-
lyázni tudjon a település, 
de a testület egyhangú 
döntése alapján a Vidék-
fejlesztési Program kere-

tében meghatározott fel-
tételek mellett pályázatot 
ad be Elek az önkormány-
zati tulajdonú külterületi 
utak felújítására.

Az  elmúlt években több 
olyan külterületi út burko-
lásának igénye merült fel, 
amelyek a lakosok, illetve 
a gazdák érdekeit szolgál-
ná, életét segítené. Egy el-
sődleges becslés alapján 
a teljes tulajdonunkban 
található külterületi úthá-
lózat felújítása, legalább 
szórt útalappal történő 
kiépítése több mint 1 mil-
liárd forintba kerülne. 

A pályázatban tervezés-
re és kivitelezésre elnyer-
hető támogatás maximális 
összege 300 millió forint, 
így a teljes külterületi út-
hálózat nem újulhat meg, 
de néhány, a gazdák és 
a lakosság által használt 
csomópont és “főútvonal” 
sikeres elbírálás esetén 
megújulhat! 

Továbbá döntöttek ar-
ról, hogy közbeszerzés 
kerül kiírásra a város tel-
jes közvilágítás fejleszté-
sére, az elavult technoló-
gia Led-es lámpatestekre 

való cseréjére. Arról is ha-
tározott a testület, hogy a 
Polgármester úr javaslatá-
ra minden villanyoszlopra 
kerüljenek lámpatestek, 
így egyes utcákban nem 
csak 80-100 méterre lesz-
nek egymástól a lámpák. 
Jó hír, hogy egy-másfél 
éven belül mindenhol 
olyan minőségű lehet a 
közvilágítás, mint a Tán-
csics vagy a Pöltenberg 
utcákon, ahol már a kor-
szerű ledes lámpatestek 
biztosítják a jó látási vi-
szonyokat.

A gyors döntés itt is 
fontos volt, mert nap-
ról - napra emelkednek 
a nyersanyagárak, és egy 
ekkora volumenű projekt 
-nél minden nap késleke-
dés jelentősen növelheti 
a költségeket!

Szintén a határidő szű-
kössége miatt volt fon-
tos a dönteni arról hogy 
az idei évben is pályázat 
kerül beadásra szociális 
tüzelő beszerzésére is.  
Természetesen a képvi-
selő-testület egyhangú 
döntéssel támogatta a 
pályázat benyújtását.
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Megújulnak a buszvárók
Megújulnak a fe-

dett buszvárók, már 
el is kezdődtek az első 
megállónál a felújítási 
munkálatok. Szelezsán 
György polgármester 

úr és Veres Zoltán kép-
viselő úr tiszteletdíjuk-

ból összesen 350 ezer 

forinttal támogatták 

a két buszváró teljes 

anyagköltségét.

Az előkészítést és a ki-
vitelezési munkálatokat 
számos más feladataik 
mellett a közfoglalkoz-
tatási program dolgozói 
végzik! Hálásan köszön-

Megértésüket köszönöm!
Dr. Hargel Ahmad

gyermek háziorvos

Kedves Elekiek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzatunk 
gyöngyös tartásába kezdett, melyek vágásra éret-
tek. 
Konyhakész gyöngyösökre előjegyzést veszünk 
fel folyamatosan a Városüzemeltetés és Karban-
tartó Szolgálat épületében vagy a 70/935-4376-
os telefonszámon.
A 1,5 -2 kg körüli konyhakész gyöngyösök ára 
2500-Ft/db.
Az átvétel helyéről és idejéről az előjegyzést köve-
tően tájékoztatunk mindenkit.

SZELEZSÁN GYÖRGY 

A kitűnő tanulók elismerésben részesültek
Szelezsán György, Elek Város polgármestere vendégül látta az eleki is-

kolák kitűnő tanulóit.
A városvezető így köszönte meg a gyerekek áldozatos munkáját, melyre 

az eddigi évekhez hasonlítva idén kiemelten szükség volt. Az online oktatás 
eddig ismeretlen helyzetek és nehézségek elé állította a tanulókat és a pe-
dagógusokat is.

Gratulálunk ahhoz, hogy sikerrel vettétek ezeket az akadályokat és a kitű-
nő bizonyítványotokhoz! 

A jövő évben szeretnénk kiterjeszteni a köszöntést a más településeken 
tanuló, de eleki diákokra is. 

Élményekkel teli nyáriszünetet kívánunk!

jük a munkájukat!
Újtelepről indulunk a 

városközpont felé, jövő 
év végéig önkormány-
zati forrásból megújul a 
további öt buszváró is, 

illetve a Kétegyházi út és 
Nap utca kereszteződé-
sében új buszváró kerül 
kiépítésre, mivel ott ez 
idáig nem volt fedett vá-
rakozóhely. 
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SEMMELWEIS NAP

Köszönjük a munkájukat!
Július 1-je Semmelweis 

Nap, a magyar egészségügy 
napja.

Az önkormányzatunk nevé-
ben személyesen, nagy tiszte-
lettel köszöntöttem városunk 
egészségügyi és gyógyszerész 
dolgozóit, akiknek nem tud-
juk elégszer megköszönni a 
kiemelkedő és áldozatos mun-
kájukat. Különösen igaz ez az 
utóbbi másfél évre, hiszen a 
koronavírus-járvány ideje alatt 
is fáradhatatlanul végezték a 
munkájukat. 

Nem könnyű hivatás, hiszen 
beteg, segítségre szoruló em-
berek életéért dolgoznak nap 
mint nap, és arra esküdtek fel, 
hogy ezt a hivatást mindig 
szívvel-lélekkel teszik, a bete-
gek érdekeit szem előtt tartva.

Hálatelt szívvel köszönünk 
mindent, kívánunk Önöknek 
további jó egészséget, kitar-
tást és sikereket!

Szelezsán György

polgármester

KÖZTISZTVISELŐK ÉS KORMÁNYTISZTVISELŐK NAPJA

Július 1. a Köztisztviselők és 
Kormánytisztviselők napja is. 
Munkatársaimmal eme jeles nap 
alkalmából egy jó hangulatú csapa-
tépítő kiránduláson vettünk részt a 
szomszédos Romániában. 

A tartalmas nap során megmász-
tuk és megtekintettük a Solymosi 
Vár romjait, majd a gyönyörű Má-
riaradnai Kegytemplomban töltőd-
tünk fel lelkileg. A nap zárásaként 
egy finom estebédet fogyasztot-
tunk el Ópáloson, a Balla Géza Pin-
cészetben. 

Kedves kollégák, köszönöm a 
munkátokat!

Szelezsán György

polgármester
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Családja körében 
köszöntötte Grizer 
Ferencnét a 90. szü-
letésnapja alkalmá-
ból Szelezsán György 
polgármester.

Marika néni 1931. 
06. 26-án született 
Gyulán, de születése 
óta Eleken él.

1953-ban, 22 éves 
korában házasodott 
össze Grizer Ferenc-
cel, akit sajnos 1986-
ban hosszantartó 
betegség után elve-

szített, azóta egye-
dül él.

Marika néni 9 gyer-
meke, 23 unokája 
és 22 dédunokája 
örömére, boldog, 
összetartó család 
“tyúkanyójaként” jó 
egészségnek örvend.

Marika néni Isten 
éltesse sokáig, kí-
vánunk a jövőben 

is hosszú, boldog 

és egészségben töl-

tött éveket! 

ŐK TUDJÁK, HOGY MI A HOSSZÚ ÉLET TITKA

90. születésnapján köszöntötték
Grizer Ferencnét  és 
Fenyvesi Mihálynét

Családja körében 
köszöntötte  Feny-

vesi Mihálynét 90. 
születésnapja al-
kalmából Szelezsán 
György polgármes-
ter.

Annus néni Ele-
ken született ponto-
san 90 évvel ezelőtt, 
1931. július 18-án.

Férjével Fenyvesi 
Mihállyal, akit sajnos 
14 évvel ezelőtt el-
veszített 53 évig élt 
boldog házasság-
ban. Férje elvesztése 

óta egyedül él.
Annus néni 2 gyer-

meke, 2 unokája és 
3 dédunokája örö-
mére, a mai napig jó 
egészségnek örvend, 
legszívesebben a 
családja és jó szom-
szédai körében tölti 
az idejét!

Ezúton is sok bol-

dog születésnapot 

és további hosszú, 

jó egészségben töl-

tött nyugdíjas éve-

ket kívánunk!
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ELEK-OTTLAKA

Szombatonként újra nyitva a határátkelő 
A járványügyi szabályozások enyhülésével a 

június 26-tól szombatonként 08:00 és 16:00 
között újra kinyit az Elek-Ottlaka közötti ideig-
lenes határátkelő. 

ELEKi ASZTALiTENiSZ SPORTEGYESÜLET

Dr. Galambos Antal emlékverseny 

Eleken, a helyi sportcsarnokban rendezte meg június 26-
án a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség, és a helyi egyesü-
let a dr. Galambos Antal emlékversenyt, amelyen 42 verseny-
ző állt asztalhoz.
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VELEK VEZÉR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET 

Újabb sikerek 
A Velek Vezér HÍE harcosai  tizennégyen indultak a DAR III. fordulójára, 
Újszentivánra. Nehéz, de remekül szervezett verseny volt. 
Köszönjük a szervezőknek!
Köszönjük városunk támogatását, hogy ismét kényelmesen utazhattunk!
A tizenhárom harcosból tíz dobogóra is állhatott.
Gyerek fi ú kategória : Ferenczi Gergő, ezüstérem. Duró-Gergely Nimród, bronzérem.
Gyerek lány kategória : Csuvarszki Boglárka, ezüstérem.
Serdülő lány kategória : Resetár Hanna, aranyérem. Hegedűs Vivien Sugárka, bronzérem.
Ifi  fi ú kategória : Hegedűs István, aranyérem. Wittmann Máté, ezüstérem.
Fiatal felnőtt férfi  kategória : Juhos István, aranyérem.
Senior nő kategória : Tiba Andrea, bronzérem.
Vadászrefl ex férfi  kategória : Márton Csaba, bronzérem.

Alig, hogy véget ért az előző szezon, már kez-
dődik is a következő. Csapataink július eleje óta 
készülnek a szezonkezdetre.

Elnökségünk a rövid nyári szünetben sem pi-
hent. Játékostoborzót hirdetett és egy csapattal 
az U-17-es korosztállyal bővült az utánpótlás csa-
pataink száma. Mára több mint 110 aktív sporto-
lót tudhatunk a 6 utánpótlás és a felnőtt csapa-
tunkban. 

Felnőtt és i� úsági csapatunk a szezon végén 
olykor-olykor létszámgondokkal küzdött, erre is 
reagált a vezetőségük és a játékostoborzó mellett 
5 minőségi fi atal labdarúgóval erősítette meg a 
felnőtt keretünket. 

Sikerült hazacsábítani Gyuláról az eleki Bartha-
los Dávidot és Oszlács Mártont. Csapatunkba iga-
zolt továbbá a szomszédos Kétegyházáról a közel 
egy éve nálunk edző Dehelán Gergő, valamint két 
társa, Zemencsik József és Gulyás Gergő. 

Távozók is akadtak, biztosan nem nálunk foly-
tatja pályafutását Varró Imre és Trippon Tamás, 
nekik köszönjük az előző szezon során nyújtott 
segítséget és sok sikert kívánunk. 

Felnőtt csapatunk Turcsek Zoltán edzőnk veze-
tésével 22 fős bő kerettel vág neki a szezonnak, 
természetesen az előttünk álló idényben is lesz-
nek a keretből az i� úsági csapatba visszajátszók.

Nagy köszönettel tartozunk támogatóinknak, 
akik lehetővé tették, hogy egyre jobb körülmé-
nyek között, egyre több fi atalt tudjunk a labdarú-
gás mellé állítani, a jövőben is számítunk önzetlen 
segítségükre! Cserébe igyekszünk meghálálni bi-
zalmukat és a pályán nyújtott teljesítményünkkel 
büszkévé tenni őket! 

A következő szezonban is számítunk szurkoló-
ink biztatására, aki teheti látogasson ki a mérkő-
zéseinkre. 

Hajrá Elek! 

ELKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS

Ismét éremeső volt az Egyesületnél

DAR Történelmi verseny sorozat IV. fordulója Szegeden került megren-

dezésre. A Szegedi Szittyák vendégei voltunk június 27-én megrendezett 
versenyen. Köszönjük a szervezőknek a remek versenyt!
Tizennégy harcosunkból, tizenhárom dobogós helyezéssel zárta a napot. 
Köszönjük városunk nagylelkű támogatását, hogy ismét kényelmesen utaz-
va érkezhettünk a viadalra.
Eredményeink:
Pici fi ú kategória : Duró-Gergely Nimród, aranyérem. Ficzere Zoltán, bronzérem.
Mini lány kategória : Csuvarszki Boglárka, ezüstérem.
Mini fi ú kategória : Ferenczi Gergő, ezüstérem. Ottlakán Martin, bronzérem.
Gyerekek lány kategória : Resetár Hanna, aranyérem. Hegedűs Vivien Sugárka, bronzérem.

Serdülő fi ú kategória : Hegedűs István, aranyérem. Wittmann Máté, ezüstérem.
Fiatal felnőtt kategória : Juhos István, aranyérem.
Senior nő kategória : Jakó Margit, aranyérem. Tiba Andrea, bronzérem.
Felnőtt férfi  kategória : Duró Lajos, bronzérem.

Gratulálunk az elért eredményekhez és köszönjük az egyesület tagjainak, hogy 
méltóképpen képviselik Elek Városát!

                            További szép sikereket kívánunk!

                            Hajrá Elek! Hajrá Velek Vezér!
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SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

Felhívás 
Odahívlak ben-

neteket, ahol az ég 
a földdel összeér!

Őseink templo-
mot építettek. 

Nekünk, ma élő 
eleki lakosoknak 
adatott meg Isten 
kegyelméből az a 
felelősségteljes ne-
mes feladat, hogy 
225 év után csat-
lakozhatunk őse-
ink közösségépítő 
munkájához azáltal, 
hogy a tőlük ka-
pott elévülhetetlen 
örökséget tovább 
örökítjük az utókor 
számára.

Minden jószán-
dékú eleki testvé-
rem nagylelkű se-
gítségét szeretném 
kérni ahhoz, hogy 
közös anyagi erő-
feszítéseink áldo-
zatvállalása által, 
városunk egyetlen 
katolikus barokk 

stílusban műemlék 
templomának kül-
seje megújulhasson 
és eredeti pompá-
jában tündökölhes-
sen Isten dicsősé-
gére és városunk 
valamennyi lakójá-
nak lelki üdvössé-
gére. 

A d o m á n y a i k a t 
a segíteni szándé-
kozó testvérek az 
alábbi bankszámla-
számra tehetik meg:

Sarlós Bol-
d o g a s s z o n y 
Plébánia OTP 
Bank 11733113-
20005337 „Ado-
mány a templom 
felújítására”

Hálásan köszö-
nöm nagylelkű se-
gítségét!

Ebben a felgyor-
sult világban a ro-
hanó embernek 
szüksége van a testi 

megpihenésre és 
a lelki töltekezés-
re! Ehhez kíván 
segítséget nyújta-
ni a templom, az 
Isten háza.

Várom a kedves 
olvasót és család-
ját minden vasár-
nap a szentmisére 
délelőtt 10 órára, 
hogy közösen 
megtapasztalhas-
suk a templom 
nem egy elévült 
muzeális tárgy, 
hanem egy élő 
hitből imádkozó 
közösség Istennel 
való kapcsolatá-
nak nélkülözhe-
tetlen eszköze!

   
 K r i s z t u s i 

szeretettel, lelki-

pásztorotok:

   
 Gusztáv  

atya

A járványügyi szabá-
lyok enyhítése lehetővé 
tette, hogy az Eleki Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat és az Eleki Németek 
Egyesülete tagsága ismét 
összegyűljön a német 
közösségi házban, hogy 
a szabadtéri kemencénk 
kínálta lehetőségeket ki-
használva, finom ételek 
mellett beszélgethessünk 
közös dolgainkról. 

A program célja az 
is volt, hogy meghív-
juk mindazokat, akik a 
2021-es népviseleti nap 
lebonyolításában aktív 

ELEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Közösségi programot tartottak a Leimen házban
szerepet vállaltak váro-
sunkban. Örömünkre 
szolgált, hogy együtt 
töltötték velünk ezt a 
néhány órát Szelezsán 
György polgármester úr, 
Fazakas Gusztáv plébá-
nos úr, Kecskés Andrea 
bizottsági elnök asszony, 
a Dr. Mester György Álta-
lános Iskola, az Eleki Óvo-
da-Bölcsőde és a Reibel 
Mihály Városi Művelődési 
Ház vezetése és munka-
társai, Gera Krisztina és az 
általa vezetett táncegyüt-
tes tagjai és minden meg-
hívott vendégünk. 

A német egyesület né-
hány tagja már a hajnali 
óráktól kezdve serényke-
dett azon, hogy a kemen-
cében időben elkészülje-
nek a finom ételek. Mások 
pedig süteménnyel járul-
tak hozzá a program sike-
réhez. 

Most is bebizonyoso-
dott, hogy milyen jó ötlet 
volt néhány évvel ezelőtt 
a kemence létesítése a 
német nemzetiségi ön-
kormányzat és gyakorla-
tos kemenceépítő tanu-
lók együttműködésében. 
Az ilyen programok erő-

sítik az összetartozást, 
a beszélgetések során 
hasznos ötletek, javasla-
tok születnek és születtek 
a jövőt illetően. 

Az eleki németek a vá-
rosban augusztus 15-én 
megrendezendő nemze-
tiségi napon is a gasztro-

nómiát állítják a közép-
pontba, hagyományos 
eleki sváb ételt kínálva, 
emellett pedig a 2020-
2021-ben felújított táj-
szobáink bemutatásával 
várjuk a város lakosságát.                   

Wittmann László

          elnök
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Ruszné Rózsi és Gyöngyösi Éva alkotásai

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Kalandozz Geronimoval!

Július hónap alkotói: Ruszné Rózsi és Gyöngyösi Éva. 
Továbbra is várunk bármilyen technikával, bármilyen anyagból készült tárgya-
kat, legyen az gyöngy, fa, bőr, textil, fonal, üveg, de ha újrahasznosított anyagból 
dolgoznak, az dobogtatja meg szívünket igazán! 

Ne feledjék: Alkotni jó!
Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Hasznos időtöltésre hív a könyvtár

A nyári vakáció idejére könyvtárunk „Kalandozz 
Geronimoval!” címmel olvasásnépszerűsítő füze-
tet állított össze alsós tanulóknak,  ezzel is inspirál-
va a gyerekeket az olvasás szeretetére. A pályázati 
füzet a könyvtárból igényelhető, melyet augusz-
tus 31-ig kérünk visszajuttatni, mert a kitöltők kö-
zött ajándékok találnak gazdára!

Juhászné Kiss Henrietta

Gyöngyösi Éva alkotásai Ruszné Rózsi alkotásai

Hosszú idő óta, június-
ban tarthattuk meg ismét 
személyesen a könyvtár 
felnőtt kézműves szakköri 
foglalkozását, ahol nyá-
ri kerti dekorációt készí-
tettünk, mégpedig az oly 
népszerű világítótornyot 
agyagcserépből. 

Szeretettel várunk to-
vábbra is mindenkit a szak-
kör havi foglalkozásaira, 
ha csak kikapcsolódásra 
vágyik, vagy akár kézmű-
ves ajándékkal lepne meg 
valakit!
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GOCZ ELVIRA BÖLCSŐDE

Első szülinapját ünnepelte a családi bölcsőde

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat
Június 22. Laurencsik Szelim, Laurencsik Kitti és Laurencsik József kisfi a.

Június 26. Benedekfi  Bella, Benedekfi  Alexandra és Bendekfi  Alexandru kislánya.

Június 27. Rézműves Dzsinó Krisztián, Erdélyi Zsaklin és Rézműves Krisztián kisfi a. 

Július 01. Stumpf Netti, Stumpf Renáta Adrienn és Stumpf Attila kislánya.

Július 12. Bogdán Lora, Bogdánné Irázi Fruzsina és Bogdán Erik kislánya.

Július 14. Kovács Viktor, Tóth Anikó és Kovács György kisfi a. 

Július 14. Diacon Krisztián, Kránitz Viktória és Diacon Lucián kisfi a. 

Július 16. Dan Kristóf, Danné Rácz Kitti és Dan Krisztián kisfi a. 

Július 16. Hack Nándor, Grósz Brigitta és Hack Gyula kisfi a. 

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

Egy éve nyitotta 
meg kapuját a Gocz 
Elvira Családi Bölcső-
de.

A képviselő - testü-
lettel egy kis születés-
napi zsúrra kaptunk 
meghívást, melyet 
nagy örömmel fogad-
tunk. 

Természetesen nem 
érkeztünk üres kézzel, 
Botás Erika alpolgár-
mester asszonnyal, 
Kecskés Andrea, Fe-
renczi Zsolt és Veres 

Zoltán képviselő tár-
saimmal, egy a Szte-
zsán Attila helyi asz-
talos által készített 
kétszemélyes hinta-
állvánnyal leptük meg 
a gyermekeket, míg 
Turóczy András kép-
viselő társunk egyéb 
személyes ajándékok-
kal érkezett.  

A 14 férőhelyes in-
tézmény folyamato-
san 6 fő számára ad 
munkát, és jelenleg 
az Eleken elérhető 

bölcsődei férőhelyek 
2/3-át biztosítja. Ez-
zel jelentős szerepet 
vállalva a város lakos-
ságának megtartó 
erejében, és jelentős 
segítséget nyújtva a 
kisgyermekes csalá-
dok részére.

Ezúton is köszönöm 
az intézmény munka-
társainak a gyermekek 
gondozása terén vég-
zett kiváló munkáját.

Szelezsán György

polgármester
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Búcsús ünnepi 
szentmise kereté-
ben adtunk hálát 
2021. július 4-én 
templomunk alap-
kőletételének 225. 

évfordulóján. A 
szentmise elején az 
egyházközség tanács-
adó testületének el-
nöke, Singer Ferenc 
köszöntötte az ünnepi 
szentmise főcelebrán-
sát és szónokát Mons. 

Dr. Kovács József álta-
lános püspöki helynök 
atyát és az egybegyűl-
teket. Beszédében ki-
emelte, hogy különös 
öröm a közösség szá-
mára az, hogy ez a nap 
nemcsak a búcsú nap-
ja, hanem a mai temp-
lom alapkőletételének 
225. évfordulója is. Az 
elekiek mindig rendkí-
vüli módon kötődtek 
templomukhoz. Szá-
mukra nemcsak az Is-
ten háza, az imádkozás 
helye, hanem minden-
kor múltjuknak, identi-
tásuknak, emlékeiknek 
az egyik legfontosabb 
megtestesítője. 

A püspöki helynök 
atya szentbeszédé-
nek elején emlékezte-
tett arra, hogy amikor 
templombúcsúra gyű-
lik össze az ünneplő kö-
zösség, akkor mindazok 
együtt vannak, ha más-
képp nem lélekben, 
akik valami módon kö-
tődtek, kapcsolódtak a 
templomhoz. A temp-
lom minden közösség-
nek a találkozási helye, 
elsősorban találkozás 

Istennel, de ugyanak-
kor találkozás a közös-
ség többi tagjával is, 
hiszen a keresztény-
ség, a Krisztus követés, 
nem pusztán egyéni 
vállalkozás, hanem ál-
landó, egymással való 
közösséget jelent. Nem 
egyedül vagyunk a 
padban és nem idegen 
emberek ülnek mellet-
tünk. Mindazok, akik 
mellettünk vannak, 
Krisztushoz kapcsolják 
az életüket és igyekez-
nek a Jézusi útmutatás 
szerint élni. A közösség 
tagjainak közös cél-
ja: találkozni Krisztus-
sal nemcsak itt a földi 
életben, hanem még 
inkább a végső találko-
zásban a földi életünk 
befejezését követően. 

A templomnak a vé-
dőszentje Szűz Mária, 
aki a tevékeny feleba-
ráti szeretetnek a pél-
daképe. Életének egyik 
titka Erzsébetnél tett 
látogatása. Mária, aki 
szintén gyermeket vár 
fontosnak tartja, hogy 
útra keljen, és meglá-
togassa idősebb roko-
nát, aki szintén áldott 
állapotban van. Mária a 
háttérbe húzódva segít 
Erzsébetnek, Kereszte-
lő János világra jövete-
le után pedig, betöltve 
küldetését, hazaindul. 
Mária Jézus életében 
is annyira és úgy van 
jelen, amennyire és 
amikor Jézusnak szük-
sége van rá. Háttérből a 
tevékeny felebaráti sze-
retet, az édesanyai sze-

retet az, ami irányítja 
és vezeti őt. A mai nap 
a tevékeny felebaráti 
szeretetnek az ünnepe 
– hangsúlyozta beszé-
dében Kovács József 
atya.

Máriának az egyik 
legtöbbet mondó ki-
jelentése a kánai me-
nyegzőn hangzik el: 
„Tegyétek meg, amit 
mond!” (Jn2, 5) Má-
ria akkor is és most is 
ugyanezt mondja ne-
künk, ma élő kereszté-
nyeknek: tegyétek meg 
azt, amit Jézus mond, 
és akkor jó úton jártok, 
azon az úton, amelyet 
Jézus kijelölt a számo-
tokra. Az embernek föl-
di élete során az Istentől 
ajándékba kapott időt 
úgy kell felhasználnia, 
hogy a maximumra tö-
rekedjen: nem minimá-
lis kereszténynek kell 
lennünk, hanem maxi-
mális keresztényeknek, 
tehát arra kell töreked-
ni, hogy a tőlünk telhe-
tő módon a legjobban 
megismerjük, hogy mit 
kíván tőlünk Jézus, és 
azt megtenni. 

A szónok kiemel-
te, hogy a médiazaj, a 
különböző nézetek és 
ideológiák, a fogyasztói 
társadalom, az anya-
gi dolgaink, amelyek 
körül vesznek minket, 
akadályozhatnak az 
Istennel való kapcsola-
tunkban. Rendezni kell 
tárgyi és lelki dolgain-
kat, és Isten akaratát 
felismerve törekedni 
arra, hogy szabaddá 

váljunk ettől a „zajos” 
világtól Isten számára. 
Ehhez ad segítséget 
Mária, aki figyelmeztet 
bennünket, hogy te-
gyétek meg azt, amit 
Jézus mond és köves-
sétek őt, mert csak az 
ő útja az, ami az Isten-
nel való találkozáshoz 
vezet el benneteket. 
A többi út is vezet va-
lahova, de nem a Vele 
való találkozáshoz. 

A búcsús szentmise 
ünnepi körmenettel 
zárult, ahol az eleki és 
az almáskamarási né-
met nemzetiségű kö-
zösségek tagjai vitték a 
Boldogságos Szűzanya 
szobrát és kísérték az 
Eucharisztiát az ünnep-
lő közösséggel együtt. 

A szentmise végén 
Fazakas Gusztáv Jó-

zsef plébános atya 
kifejezte háláját a Jóis-
tennek az ünnepért, 
megköszönte Kovács 
József püspöki helynök 
atyának, hogy részt vett 
az ünnepi szentmisén. 
Szólt arról is, hogy a mai 
eleki közösség minden 
tagja méltán vallhatja, 
a 225 évvel ezelőtt itt 
élő és dolgozó, csodá-
latos értéket létrehozó 
őseink hitét, amely így 

hangzik: „Múltunk a 

reményünk, Krisz-

tusunk a jövőnk”. 
Plébános atya hang-

súlyozta, hogy amit 225 
évvel ezelőtt 1796. júli-
us 3-án tettek az akkori 
eleki ősök, elődeink, 
azt valójában abból az 
élő hitből és indíttatás-

ból tették, hogy nem a 
múlandó javak véges 
értékére kell építkezni, 
hanem a végtelen örök 
értékekre. 

1796-ban, amikor a 
ma álló csodálatos, ka-
tedrális méretű temp-
lomnak lerakták az eleki 
ősök, frank származású 
németek és az itt lévő 
kis magyar közösség 
katolikus élő hitükből 
fakadóan a templom 
alapkövét, akkor állt 
itt egy kis templom, 
egy kis kápolna, ame-
lyet szintén ennek a 
templomnak a kegyura 
építtetett 1730-1734 
között. Az építkezés 
csodája volt a templom 
a templomban, ugyanis 
az új templom építése-
kor a kis kápolnát nem 
bontották le, hanem 4 
éven keresztül imád-
koztak benne. 1800. 
szeptember 27-én he-
lyezték fel a templom 
tornyának csúcsára a 
keresztet, és ezt köve-
tően bontották vissza a 
kis kápolnát, amelynek 
több falát beépítették a 
nagy templom falaiba, 
örök emléket hagyva a 
kápolnának. 1904-ben 
készült el a templom 
kereszthajója, elnyerve 
a ma látható végső for-
máját. A kereszthajóval 
kibővített templomot 
1934-ben, a trianoni 
békediktátum aláírá-
sa utáni első főpász-
torunk, dr. Glattfelder 
Gyula csanádi püspök 
szentelt fel.

SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

225 éve a közösség szolgálatában
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„Nagy kegyelem ez, 
225 év! Az örökkévaló-
ság, a múlhatatlan idő 
tekintetében ez csak 
egy múló pillanat, és 
mégis milyen csodála-
tos az Isten, hogy ezt 
a múló pillanatot min-
dig felhasználja a mi 
megszentelődésünkre” 
– emelte ki a plébános. 

A Sarlós Boldogasz-
szony-templom alap-
kőletételének 225. 

évfordulója napján, 
2021. július 3-án a 
Sarlós Boldogasszony 
Plébánia célgyűjtést 
indított a templom 
külső felújítására. A 
gyűjtés 2024. szep-
tember 27-én zárul. A 
gyűjtés kezdő és záró 
dátuma megegyezik a 
templom építésének 
időtartamával, tiszte-
legve az ősök áldozatos 
munkája előtt. 

Sarlós Boldogasz-
szony a szolgáló fele-
baráti szeretetnek az 
ünnepe is, amelynek 
üzenete: ha a Boldog-
ságos Szűzanya égi 
közbenjárását kérve, 
krisztusi emberségé-
nek példáját követjük, 
olyan maradandó ér-
tékekre leszünk képe-
sek, amelyek az örök 
értékek mezsgyéjén 
haladva nem a véges 

értékeket, hanem a 
maradandó, végtelen 
örök értékeket tartja 
szem előtt és éli meg 
életcéljaként.

A tevékeny feleba-
ráti szeretet jegyében 
kövessük templomunk 
védőszentjének, Má-
riának példáját, se-
gítsük a közösséget, 
értékeink megóvását. 
Tegyük mindezt úgy, 
hogy közben a Jóisten-

től ajándékba kapott 
képességeinket, tehet-
ségünket maximálisan 
felhasználva úgy va-
gyunk jelen a közösség 
életében, amennyire és 
ahogy annak szüksége 
van ránk! Vezessen és 
irányítson minket a te-
vékeny felebaráti sze-
retet! 

Sarlós Boldogasz-

szony könyörögj éret-

tünk!
NA
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanévzáró ünnepség

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Néptánctábor - Pădurea Neagră

Gál Polett 5. osztályos tanulónk nyitotta meg tanévzáró ünnepségünket. 
Jenei Viola és Varga Dániel román nyelven üdvözölte a vakációt. A versek 
után Szelezsán Péter igazgató úr zárta le ünnepi beszédével a 2020/2021-
es tanévet, majd átadta a kitűnő és jeles eredményt elért tanulók (az előző 
lapszámban közöltük a névsort) jutalomkönyveit és okleveleit. Gratulálunk 
és további sikereket kívánunk nekik! 

Büszkék vagyunk továbbá minden diákunkra, akik minden tőlük telhetőt 
megtettek ebben a tanévben, mert hiszünk abban, hogy mindenki jó vala-
miben, és mindenki fontos tagja közösségünknek.

Tanévzáró ünnepségünk végén az Eleki Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében Mészáros Jánosné ajándékban részesítette Berényiné 
Csotye Flóra igazgatóhelyettest a román nyelv továbbadásában nyújtott 
kiemelkedő munkájáért.

Kellemes nyári szünetet és jó pihenést kívánunk minden diáknak és peda-
gógusnak! 

Popuczáné Mag Judit

A Magyarországi Ro-
mánok Dokumentáci-
ós és Információs Köz-
pontja által szervezett 
néptánctáborban ve-
hetett részt 22 fő július 
5-től 11-ig, Pădurea Ne-
agră-ben (Feketeerdő), 
festői környezetben, 
Szelezsán Gergő tanár 
úr kíséretében, a beszá-
molót ő tolmácsolja:

„Szállásunk a Biha-
ri-hegyekben volt, 2 
ágyas szobák álltak 
rendelkezésünkre, a 
házigazdák pedig les-
ték minden kívánsá-
gunkat, végig töreked-
tek arra, hogy a lehető 
legjobban érezzük ma-
gunkat, és ez sikerült is.

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy az Eleki Román Általános Iskolában a nyári 
szünidő alatti iskolai ügyelet keddenként 8-12 óráig tart. 

Szelezsán Péter 

igazgató

A gyerekek a tá-
borban fejleszthették 
meglévő román nép-
tánctudásukat, Ned-
ró János és Nedróné 
Galovicz Anita gyulai 
néptáncpedagógusok 
segítségével. Mindket-
ten nagy türelemmel 
és odaadással tanítot-
ták az eleki táncokat, 
a gyerekek pedig lel-
kesen igyekeztek min-
dent elsajátítani.

Jómagam a csapat-
építésre, közösségépí-
tésre igyekeztem hang-
súlyt fektetni - ebben 
nagy segítségünkre 
volt az első napokban 
a térerő és az internet 
hiánya. Ugyanakkor 
megdöbbentő volt lát-
ni, hogy a mai gyere-

keknek szinte elképzel-
hetetlen az élet telefon 
és internet nélkül – né-
hány napig is. Minden 
élményt a telefonban 
találnak meg, a körü-
löttük lévő dolgokra 
pedig nem tudnak kon-
centrálni. Ebben az egy 
hétben sokat tanultak 
az internet nélküli vi-
lágról is, remélem, ezt a 
későbbiekben is tudják 
majd hasznosítani.

Az együtt töltött 
idő alatt minden nap 
együtt terítettünk meg, 
szinte családias han-
gulatban ültük körül 
az asztalt, és fogyasz-
tottuk a fi nomabbnál 
fi nomabb ételeket. Az 
étkezések után pedig 
közösen pakoltunk, 

majd mosogattunk el. 
A szabad programokat 
a természetben töltöt-
tük, sokat játszottunk, 
túráztunk, felfedeztük 
a minket körülvevő 
gyönyörű tájat. Megte-
kinthettünk egy kőbá-
nyát, a Kék Laguna-t, 
kolostorokat látogat-
tunk, végül kirándu-
lásunk utolsó napját 
Nagyváradon töltöttük, 
ahol a belvárost néztük 
meg. Úgy gondolom, 
mindannyian jól érez-
tük magunkat, felejt-
hetetlen élményekkel 
gazdagodtunk, mi sem 
bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a csapat szí-
vesen maradt volna a 
következő turnusban 
is. Vasárnap azonban 

élményekkel telve és 
jól elfáradva megérkez-
tünk Elekre, ahol a szü-
lők, testvérek már min-
denkit nagyon vártak.”

Köszönjük Vetró 
Mariann-nak, a Do-
kumentációs és Infor-
mációs Központ igaz-
gató asszonyának a 
tábor szervezését, 
hogy diákjaink tel-
jesen költségmente-
sen juthattak el ilyen 
gyönyörű helyekre, 
reméljük, máskor is 
lesz hasonló lehető-
ségünk.

Mindenkinek továb-
bi tartalmas nyarat és 
jó pihenést kívánunk! 

Popuczáné Mag Judit,

Szelezsán Gergő

ISKOLAI ÜGYELET

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Bankett
Június 23-án ballagó nyolcadikos diákjaink 

bankettet szerveztek, melyen a nagy hőség elle-
nére szinte az egész nevelőtestület részt vett.

Kötetlen beszélgetéssel, kedves emlékek feli-
dézésével töltöttünk el egy kellemes koraestét. 
Köszönjük a diákoknak és a szülőknek a szerve-
zést, valamint a helyszín biztosítását! 

Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, 
hagyomány teremtődik ebből a kedves kezde-
ményezésből!  

Popuczáné Mag Judit
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyári Napközis Erzsébet táborok 

Iskolánk ebben a 
tanévben is sikeresen 
pályázott az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyer-
mekekért Alapítvány 
nyári napközis táborá-
nak első két turnusára. 
A pályázat lehetővé tet-
te, hogy alsó tagozatos 
tanulóink két héten ke-
resztül sok-sok élmény 
részesei lehessenek, 
valamint új ismeretek-
kel is gazdagodjanak.

A tábori programok 
összeállításánál és 
megvalósításánál ki-
emelt figyelmet kapott 
a sport, az egészség-
tudatosság, a környe-
zettudatos életmódra 
való figyelemfelhívás, 
a hagyományőrzés,  a 
szociális kompetenciák 
fejlesztése, ugyanakkor 
az élményszerzés és a 

közösségépítés volt a 
programok alapja.

A két tábor június 
21. és július 2. között 
hétköznapokon, reg-
gel nyolctól délután 
négyig működött is-
kolánk alsó tagozatán. 
Mindkét turnus 20 - 
20 gyermek számára 
biztosított felhőtlen 
kikapcsolódási lehető-
séget és közösségi él-
ményeket. A táborokat 
három- három, Gyulán, 
Békéscsabán, valamint 
Gyula és Kétegyháza 
között megvalósított 
kirándulás is színesítet-
te a gyerekek nagy örö-
mére. A kedvezményes 
utazási lehetőséget 
köszönjük Szelezsán 
György polgármester 
úrnak. 

A programok meg-

szervezését és a két 
tábor vezetését Lupné 
Soós Tünde és Bellon 
Tiborné Durst Ilona ta-
nító nénik vállalták.

A változatos tábori 
programokat, a napi 
négyszeri étkezést, va-

lamint a gyerekek szí-
nes, Erzsébet táboros 
logóval ellátott pólóját 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az 
Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyermekekért 
Alapítvány finanszíroz-

ta.
A gyermekek nagyon 

jól érezték magukat!

Bellon Tiborné 

Durst Ilona 

pedagógus
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. augusztus 23. A borítékra írja rá: „Augusztusi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 

Az előző rejtvény nyertese: Bloch Bálint. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 

Az augusztusi gyerekrejtvény nyereménye egy KINDER ajándékcsomag a Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő so-

raiból kiolvasható meg-

fejtés beküldési határ-

ideje: 2021. augusztus 

23. A borítékra írja rá: 

„Augusztusi kereszt-

rejtvény”. A megfejté-

seket a Polgármesteri 

Hivatal előtt lévő piros 

postaládába, amely a 

Gyulai út 2. szám alatt 

található, lehet bedob-

ni. Az előző rejtvény 

nyertese: Gavrilásné 

Kolozsi Edit. Gratulá-

lunk a nyereményhez!

AZ AUGUSZTUSi
NYEREMÉNY:
EGY 5.000 FT 

ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSi 
UTALVÁNY 

KECSKÉS ANDREA
FELAJÁNLÁSÁBÓL

ELEK AZ ÉN VÁROSOM
I n g y e n e s  h a v i l a p

Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, képviseli: Szelezsán György polgármester. Felelős szerkesztő: Kecskés Andrea. 
Nyomtatás: Schneider Nyomda, Gyula. Szerkesztőség: elekazenvarosom@gmail.com 
Elek Televízió: elek.televizio@gmail.com. Telefonszám: +36-70/977-8375. 

|REJTVÉNY

REJTVÉNY
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