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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. szeptember

2021. szeptember 1., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
2021. szeptember 7., kedd           ZÖLDHULLADÉK
2021. szeptember 8., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. szeptember 9., csütörtök           SZELEKTÍV HULLADÉK
2021. szeptember 15., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. szeptember 22., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. szeptember 29., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. szeptember 30., csütörtök         LOMTALANÍTÁS

|TÁJÉKOZTATÓ

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Álláslehetőség

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

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

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

A Nemzeti Szo-
ciálpolitikai Intézet 
az Európai Uniós 
forrásokból fi nan-
szírozott EFOP-1.1.1-
1 5 - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 1 
kódszámú, ”Megvál-
tozott munkaké-
pességű emberek 
támogatása”

elnevezésű ki-
emelt projekt meg-
valósításával segíti 
elő a megváltozott 
munk aképességű 
személyek munka 
világába történő tar-
tós visszailleszkedé-
sét.

Elek Város Önkor-
mányzata várja azon 
megváltozott mun-
kaképességű embe-
rek jelentkezését,

akik szeretnének 
helyben részt venni 
megváltozott mun-

kaképességűek fog-
lalkoztatásában.

A foglalkoztatás 
időtartama mini-
mum 6, maximum 7 
hónap.

A támogatás alsó 
határa a bruttó bér 
esetében a hatályos 
minimálbér/garan-
tált bérminimum 
összege. Részmun-
kaidős foglalkoztatás 
(4 vagy 6 óra) esetén 
a támogatható bér is 
arányosításra kerül.

A programról bő-
vebb felvilágosítást 
kérni, illetve a prog-
ramra jelentkezni 
az Eleki Közös Ön-
kormányzati Hiva-
tal Foglalkoztatási 
Irodájában lehet 
2021. szeptember 
12-ig.
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DAREH BÁZIS ZRT.

Lomtalanítás lesz Eleken 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, Szerda, Csütörtök: 9.00–13.00

Kedd: 14.00–18.00
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

+

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy a ható-
sági házi –

COVID19-karantén alatt 
álló ingatlanoktól nem 
szállítjuk el a

lomhulladékot, ezért 
kérjük, hogy ne helyezzék 
ki!

A DAREH BÁZIS Hul-
ladékgazdálkodási Non-
profit Zrt. tisztelettel tá-
jékoztatja Önöket, hogy 
társaságunk Eleken 2021. 
szeptember 30-án, csü-
törtökön lomtalanítási 
napot tart.

Társaságunk, mint köz-
szolgáltató a lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban 
feleslegessé vált nagy-
darabos hulladékokat 
(amelyek méreteik miatt 
nem rakhatók a hulladék-
gyűjtő-edénybe) gyűjti 
össze és szállítja el. A fe-
leslegessé vált bútorokat, 
használati tárgyakat, ame-
lyek mások számára még 
használhatóak, azokat pl. 
a segélyszervezeteknél, 

szociális szolgáltatóknál 
is leadhatja, így segíthet 
másokon, ill. csökkentheti 
a hulladéklerakás meny-
nyiségét, ezzel óvva a kör-
nyezetet.

A lomtalanítás üteme-
zésekor fokozott figyel-
met fordítottunk a hiva-
talos nemzeti, vallási és 
kegyeleti ünnepekre, köz-
egészségügyi előírásokra, 
amikor lomtalanítást nem 
végzünk.

Kérjük, hogy a lomo-
kat – a gyűjtési naptárban 
meghatározott napokon, 
reggel 06:00 óráig- a lakó-
háza előtti, hulladékgyűj-
tő járműveinkkel jól meg-
közelíthető közterületre 
helyezze ki, ne az úttestre 
tegye, mert akadályozhat-
ják a forgalmat.

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy az alábbi táblázat-
ban az elszállítható és az 
el nem szállítható hulla-
dékok köre a teljesség 
igénye nélkül tájékoztató 
jelleggel kerültek felsoro-

lásra.
A lomtalanításról ügy-

félszolgálatunktól kaphat 
részletes tájékoztatást.
Közpoti ügyfélszolgálat 
Postacím: 5600 Békés-
csaba, Kinizsi utca 4-6 
Tel. :+36-66/447-150 
E - m a i l : u g y f e l s z o l -
g a l a t @ g r n k f t . h u , 
s z a l l i t a s i - i n f o r m a -
c i o k @ g r n k f t . h u 
Honlap: www.dareh.hu

Kérjük, hogy a lom ki-
helyezésénél szíveskedje-
nek tekintettel lenni arra, 
hogy a kihelyezett lom 
mérete akkora legyen, 
hogy azokat a munkatár-
saink kézi erővel meg tud-
ják emelni és be tudják 
helyezni a hulladékgyűjtő 
járműbe (100 cm x100 cm 
x 80 cm).

  
Kérjük, a fentiek betar-

tásával járuljon hozzá a 
település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön 
is!
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-LEADÁSI LEHETŐSÉG VÁROSUNKBAN

A Városüzemelte-
tés udvarán (József 
Attila utca 2.) és az 
EHI Kft-nél (Szent Ist-
ván utca 1.) továbbra 
is leadhatják a ház-
tartásokban keletke-
zett használt 
- sütőolajat
- sütőzsiradékot
- pálmaolajat
- kókuszolajat

Az anyagot ZÁRT 
c s o m a g o l á s b a n 
(műanyag palackban 

vagy befőttesüvegben) 
helyezhetik a gyűjtőbe.

A szelektív gyűjtés 
nyomán csökken a lefo-
lyóba öntött és a szeny-
nyvíztisztítóba jutott 
olaj és zsír mennyisége, 
amivel az üzemeltetési 
költségek csökkennek 
és a természet is „meg-
menekül” a súlyosan 
szennyező anyagtól.

VÉDJÜK EGYÜTT A 
KÖRNYEZETET!

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK DÉL-ALFÖLDi REGiONÁLiS EGYESÜLETE 

Mozgáskorlátozottak Eleki Közgyűlése
Augusztus 25-én került sor a Napközi Konyha ebédlőjében a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének Eleki 

Közgyűlésére, ahol volt szerencsém megköszönni Uhrinné Ica néninek és az egyesület tagjainak a közösségünkért végzett igen 
fontos és nélkülözhetetlen munkájukat.

     Szelezsán György
          polgármester
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KECSKEMÉTI JÁNOS

ELEKÉRT ÉRDEMÉREM ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

A városi augusztus 20-i 
ünnepségen ünnepeltük 
az államalapítás napját, 
és Elek várossá nyilvání-
tásának 25. évfordulóját. 

A kulturális progra-
mokkal ünnepélyesebbé 
tett rendezvény keretein 
belül került átadásra az 
Elekért Érdemérem.

Elek Város Képvise-
lő-testülete Szelezsán 
György polgármester 
felterjesztésre 2021. 
06. hó 28. napon kelt 
315/2021. számú hatá-
rozatában Kecskeméti 
János részére Elekért 
kitüntetés adományo-
zásáról határozott, elis-
merve a 25 évvel ezelőtt 
Elek várossá nyilvánítá-
sa érdekében végzett si-
keres munkásságát.

Kecskeméti János, 
1959. 08. 21.-én Budapes-
ten született. Szülei négy 
éves korában költöztek 
vissza Elekre, azóta váro-
sunkban él. Az általános 
iskolát, és a gimnáziumot 

Eleken végezte. 
1977-ben érettségi-

zett, majd 1982. októ-
beréig a Gyula és Vidéke 
ÁFÉSZ eleki és gyulai 
boltjaiban dolgozott. 
Sorkatonai szolgálatát 
a határőrségnél töltötte 
1979. és 1981. között.

1980. augusztusában 
kötött házasságot Mokán 
Flórával, aki 1977-től dol-
gozik Eleken. Kezdetben 
könyvtárosként, majd 
1985-től tanítóként talált 
hivatására, ez év decem-
berében vonul nyugdíj-
ba.

Két gyermekünk szü-
letett, János 1983-ban, 
Ildikó 1984-ben. Napja-
inkban két kis unokával 
teljes a családja. 

Kecskeméti úr 1982. 
októberben már az Or-
szágos Mentő Szolgá-
latnál, dolgozott men-
tőápolóként a gyulai 
mentőállomáson. 1985-
ben általános ápoló és 
asszisztens, 1986-ban 
mentő szakápoló vég-

zettséget szerzett, majd 
ebben az évben vették 
fel az Orvostovábbképző 
Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar Mentőtiszt 
képző szak levelező ta-
gozatára, ahol 1990-ben 
mentőtiszti diplomát 
szerzett.

Munka mellett 1993-
ban tovább folytatta a ta-
nulmányait a pécsi Janus 
Pannonius TE Bölcsész 
karán, ahol 1996-ban 
egyetemi diplomát sze-
rezett humán szervező 
szakon. 

1990-ben az első ön-
kormányzati választáson 
települési képviselőnek 
választottak, majd 1994. 
márciusban időközi vá-
lasztáson lett polgármes-
ter, 1994 őszén és 1998-
ban választották ismét 
polgármesterré. 2002 
június 30.-i határidővel 
mondott le, és vissza-
tért dolgozni az Orszá-
gos Mentő Szolgálathoz, 
ahonnan 2011. január-
ban vonult nyugdíjba.

Kecskeméti János 
1994-2002 közötti idő-
ben volt a város polgár-
mestere. A nyolc évig tar-
tó polgármesteri hivatása 
során a városunk életét 
jelentős mértékben be-
folyásoló alábbi fejleszté-
sek köthetők a munkás-
ságához:

- A teljes intézmény-
hálózat korszerűsítése, 
fejlesztése, az eszközállo-
mányuk gyarapítása.

- A szennyvízhálózat 
jelentős mértékű kiépíté-
se, korszerűsítése három 
ütemben.

- 26 db új önkormány-
zati bérlakás pályázati 
forrásból történő meg-
építése.

- A Kétegyházi úti és a 
Lőkösházi úti kerékpárút 
megépítése. 

- Munkássága alatt je-
lentős mértékben növe-
kedett Eleken az aszfalto-
zott utak mennyisége. 

- A Művelődési Ház fel-
újítása két ütemben.

- A Harruckern téren 

található Szent István 
szobor állítása. 

- A városunk arculatát 
jelentős mértékben be-
folyásoló, a Csepregi Imre 
téren található, a telepü-
lésünk történelmének 
legnagyobb tragédiájá-
nak emléket állító, az ele-
ki németek kiűzetésének 
emlékére felállított orszá-
gos emlékhely. 

Kecskeméti János ér-
demei elévülhetetlenek 
Elek huszonöt évvel ez-
előtt történt várossá nyil-
vánításában. A városi cím 
elnyeréséhez, a fentiek 
során részletezett komoly 
fejlesztések mellett, szá-
mos kisebb beruházás, 
valamint rendkívül aktív 
és sikeres diplomáciai 
érdekérvényesítés vált 
szükségessé, melyben 
szintén élen járt. 

Ezúton is köszönjük 
a munkáját, szívből gra-
tulálunk és további jó 
egészséget kívánunk!
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ELEKi ROMÁN NEMZETiSÉGi 
ÖNKORMÁNYZAT

Meghívó 
Az Eleki Román Nemzetiségi Önkor-

mányzat szeretettel várja Elek Város la-
kosságát a Népművészet mestereinek: 
Gál György, Botás Pál, az i�ú Népmű-
vészet mestere: Gál László és az Eleki 
román hagyományőrző táncegyesület 
alapító tagja: Turla György emléktáb-
lájának avató ünnepségére 2021. szep-
tember 10.-én 14-órai kezdettel és az 
azt követő ünnepi műsorára melyen fel-
lépnek az Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesület, az Elek Táncegyüttes és a 
Román Általános Iskola táncosai is.

Tisztelettel:  Botás László

                        elnök

REiBEL MiHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Színházi előadás lesz Eleken
Október 4-én (hétfő) 19:00 órai kezdettel a Reibel Mi-

hály Művelődési Ház színháztermében, a békéscsabai Jó-
kai Színház jóvoltából bemutatásra kerül a  ‚KÉT ÖSSZEILLŐ 
EMBER’ című szerelmi fantázia.

Belépő 500,-Ft. Jegyeket elővételben vagy az előadás 
napján a helyszínen lehet megvásárolni.

Szereposztás:
Csikós Attila: Két összeillő ember -zenés színmű Domján Edit 
és Szécsi Pál szerelméről költői képekben
Domján Edit: Komáromi Anett
Szécsi Pál: Nagy Róbert
Korrepetítor: Galambos Hajnalka  
Zongorán kísér: Papp Gyula
Rendezőasszisztens - Súgó - Ügyelő: Lakatos Viktória
Rendező: Tarsoly Krisztina

Dalszerzők: 
Aldobolyi Nagy György, Auth Endre, Domenico Modugno, 
Enrica Bonnacort, Havasy Viktor, Ivanovici, Máté Péter, Mé-
szöly Dezső, Neményi Tamás Antal, S. Nagy István, Szécsi Pál, 
Tomsits Rudolf, Vadas Tamás, Vándor Kálmán, Varga Kálmán, 
Vass Valéria, Wolf Péter

Az előadást az UMPA Ügynökség engedélyezte.
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KÉPRiPORT 

Államalapítás ünnepe és 
Elek Város 25. születésnapja 
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SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

Ritter Imre Eleken járt
M e g h í v á s u n k r a 

Dr. Kovács József or-
szággyűlési képvi-
selő,  valamint Ritter 
Imre a magyarorszá-
gi németek országy-
gyűlési képviselője és 
felesége látogattak 
Elekre. 

Joshi Ament, a 
Landsmannschaft der 
Deutschen aus Ungarn 
elnökével (a Magyar-
országról elűzött né-
metek országos szö-
vetségének elnöke), 
Wittmann László, az 

Eleki Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
elnökével és Fazakas 
Gusztáv plébános úr-
ral közösen fogadtuk 
vendégeinket. 

Nem titkolt közös 
célunk, hogy minél ha-
marabb forrást talál-
junk az Elekiek számára 
oly fontos templomunk 
felújítására.

A nap során plébá-
nos Úr jóvoltából meg-
ismerkedhettünk a 
templomunk történe-
tével, valamint megte-

kintettük a Leimen 
Házat, a Kitelepítési 
Emlékművet és termé-
szetesen a templomot, 
valamint az óvodások 
egy színvonalas nem-
zetiségi műsorral is ké-
szültek.

A Sarlós Boldogasz-
szony Templom alap-
kőletételének 225. év-
fordulója napján, 2021. 
július 3-án a Sarlós Bol-
dogasszony Plébánia 
célgyűjtést indított a 
templom külső felújí-
tására. A gyűjtés 2024. 

szeptember 27-én zá-
rul. A gyűjtés kezdő és 
záró dátuma megegye-
zik a templom építé-
sének időtartamával, 
tisztelegve az ősök ál-
dozatos munkája előtt.

Természetesen a 
komplett és kiváló mi-

nőségű felújításhoz 
elengedhetetlen a 
kormányzati segítség, 
ezért is fogtunk össze 
és közösen kérünk se-
gítséget a hosszú évek 
óta megoldásra váró 
felújításra.

Szelezsán György
polgármester

20 éve, 2001. au-
gusztus 18-án avatták 
fel Eleken a németek 
kiűzetésének orszá-
gos jelentőségű em-
lékművét.

Ez a monumentá-
lis, az 1945-46-os szé-
gyenletes eseményeket 
hűen ábrázoló emlék-
mű a szegedi Kligl Sán-
dor szobrászművész 
alkotása. 

A hátteret egy ma-
gas, jellegzetes eleki 
sváb ház homlokzata 
adja. A tető magassá-

ELEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

20 éves az emlékmű
gában egy démon, aki 
kezében pallossal sújt 
le a fal előtt álló idős 
házaspárra, valamint a 
népviseletbe öltözött 
asszonyra és gyermeké-
re, és elűzi őket szülőfa-
lujukból. 

Az emlékmű jelen-
tősége legalább akko-
ra, mint amilyen széles 
körű összefogással va-
lósulhatott meg: mi-
nisztériumi, megyei 
forrásokból, hazai és 
külföldi önkormányza-
tok, szervezetek és ma-

gánszemélyek adomá-
nyaiból jött létre. 

Az emlékhely azó-
ta zarándokhellyé vált, 
2019. januárjában a 
Magyar Kormány itt tar-
totta a magyarországi 
németek elűzetésének 
központi megemléke-
zését, és világtalálkozók 
hivatalos programjai-
nak központi helyszíne. 

Néhány fotót is muta-
tunk az emlékmű kelet-
kezéséről.

Wittmann László
          elnök
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Krisánné Petrovszki Edina és Resetárné Lovász Erika alkotásai

Augusztus hónap alkotói: Resetárné Lovász Erika és Krisánné Petrovszki 
Edina. 
Továbbra is várunk bármilyen technikával, bármilyen anyagból készült tárgya-
kat, legyen az gyöngy, fa, bőr, textil, fonal, üveg, de ha újrahasznosított anyag-
ból dolgoznak, az dobogtatja meg szívünket igazán! 

Ne feledjék: Alkotni jó!
Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Játék, ami összehoz...

Resetárné Lovász Erika alkotásai Krisánné Petrovszki Edina alkotásai

A gyerekek életében a nyár a pihenésről, kikap-
csolódásról, játékokról szól. Éppen ezért könyvtá-
runk igyekezett az olvasnivaló ajánlatok mellett szó-
rakoztató programokat is szervezni a gyerekeknek. 

A Békés Megyei Könyvtár támogatásával augusz-
tus 3-án társasjáték délutánt szervezetünk, melynek 
vezetője Mojdiszné Kneifel Edit volt, aki a játékok 
„nagymestere”, profi  játékvezető, ugyanis 20 éve ve-
zet játékos foglalkozásokat és nem csak gyerekek-
nek, de felnőtteknek is! 

Edit és segítője, Erika egy nagy láda játékkal ér-
keztek meg hozzánk, a gyerekek szórakoztatására. 
A logikai, ügyességi, készségfejlesztő és szórakozttó 
játékok mind-mind nagyon izgalmas és hangos ka-
cagással teli délutánt varázsoltak a gyerekek életé-
be. (és valljuk be, nem csak az övékébe!)  
   Juhászné Kiss Henrietta

Kéthetente csütörtökön 10 órai kezdéssel tart-

juk baba-mama klubunkat, a legkisebbek foglal-
kozását. Hívjuk és várjuk az anyukákat, hogy kibő-
víthessük a résztvevők körét. 

Szívesen fogadjuk javaslataikat is arra vonatko-
zóan, hogy melyik az az időpont, amelyik többsé-
güknek alkalmasabb a közös tapasztalatcserére, 
„bababarátkozásra”. 

Amennyiben információra van szükségük a fog-
lalkozásokkal kapcsolatban, bátran kérdezzenek 
Elek Város Könyvtára facebook oldalán, messen-
ger üzenetben, vagy személyesen a könyvtárban.
       

Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Baba-Mama Klub

Szept. 1-3. Ünnepi Könyvhét
szept. 1-3.: 100 forintos könyvvásár a könyvtár nyitvatartási 
idejében
szept. 2. 10 óra: Baba-mama klub
szept. 3. 13 óra: „Mire jó egy lyukas zacskó?” - Papírszínházi 
meseelőadás és kézműves barkácsolás kisiskolásoknak

szept. 8.  14 óra: „Kalandozz Geronimo-val!” olvasásnépsze-
rűsítő játék eredményhirdetése az Olvasás Napján

szept. 15. 9 óra: Kocsis Csaba és a Körömvirág együttes ze-
nés előadása óvodásoknak

szept. 16. 10 óra: Baba-mama klub

szept. 22. 16 óra: Felnőtt kézműves szakkör foglalkozása

szept. 30. 10 óra: Baba-mama klub

szept. 30. 14 óra: Mesemondó verseny a Népmese Napja 
alkalmából alsósoknak

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Szeptemberi programjaink
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az új épületet is birtokba vehették az iskola növendékei

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat
Július 25. Keresztesi Liána, Keresztesi Rozália és Puporka Sándor kislánya.

Augusztus 13. Balogh Matteó, Nagy Mercédesz és Balogh Márk kisfi a.

Augusztus 23. Szabó Debóra Lotti, Szabóné Darvasi Debóra Stella és Szabó Ádám kislánya. 

Augusztus 28. Balogh Erik, Mursa Hajnalka és Balogh Endre kisfi a. 

Augusztus 30. Horváth Borisz, Fodor Zsuzsanna és Horváth Gábor kisfi a.

Augusztus 30. Takács Linda Éva, Takácsné Botás Éva és Takács Tibor kislánya. 

Augusztus 31. Popucza Lara, Popucza-Keller Alexandra és Popucza László kislánya.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

Az Eleki Román 
Nemzetiségi Általá-
nos Iskolát 105 mil-
lió forint kormány-
zati támogatásból 
újították fel.

A rendelkezésre 
álló összegből meg-
vásárolták az épület 
alsó szintjét a gyulai 
Coop-Áfésztól, két 
tantermet, egy egyé-
ni fejlesztőszobát, egy 
multifunkcionális ok-
tató teret, egy lány és 
egy fi ú vizesblokkot 

alakítottak ki. Emellett 
felújították a villamos- 
és vízhálózatot, a fű-
tési rendszert, illetve 
az új épületrészből az 
udvaron található tor-
naterembe való átjá-
rást is megoldották.

Az ünnepélyes át-
adó eseményen Sze-
lezsán Péter igazgató 
meghívására tisztele-
tét tette többek kö-
zött Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetisé-

gi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár,

Dr. Kovács József, 
országgyűlési képvi-
selő, Kozma György, 
a Magyarországi Ro-
mánok Országos 
Önkormányzatának 
elnöke és Kreszta 
Traján, az Országgyű-
lés román nemzetisé-
gi szószólója is.

Szelezsán György, 
a település első em-
bere beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy 

míg pár évvel ezelőtt 
megszűnni látszott az 
iskola, idén már há-

romszoros létszám-
mal kezdik meg a diá-
kok a tanévet.
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ELEKI SZABADIDŐS LOVAS KLUB

XXI. Eleki Fogathajtó verseny
A Szabadidős Lovas Klub nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában részese volt 

a XXI. Eleki Fogatversenyünknek. 
Köszönjük szépen, a nézőknek a kitartó szurkolást, a versenyzőknek és segítőik részvételét. Köszönjük a Békéscsabai Ipartestü-

let Veterán Motoros Klub tagjainak a motoros bemutatóját, a Velek Vezér Hagyományörző Íjász Egyesület színvonalas programját. 
Köszönet a traktorverseny résztvevőinek a fantasztikus hangulatú versenyzésért. Köszönjük az Eleki Polgárőrség és az önkénte-
seink kitartó munkáját. Köszönjük a Városüzemeltetési és Karbantartó Szolgálat munkatársainak a segítséget. Köszönjük a finom 
ebédet!

Végül szeretnénk megköszönni a támogatóink önzetlen segítségét, akik nélkül ez a verseny nem jöhetett volna létre:
Elek Város Önkormányzata, Szelezsán György polgármester, Kecskés Andrea képviselő, Városüzemeltetési és Karbantartó Szol-
gálat, Lévai Lajos, Domi Lottózó és Kávézó, Senior Vendégház, Ildi Pedi Szalon, Berényi Ildikó és családja, Molnár Sheila, Molnár 
Károlyné, Herczegi Ízek Ker-Közép KFT., Détár Tibor, Tóth Szerénke és Jankó Ferenc, Emenetné Szilágyi Julianna és Botás György, 
Tűri László, Hévizi János és családja, Kovács Ferenc, Botás Jakab és családja, Eleki Polgárőrség, Borbély József és családja, Papp 
György, Gémes János, Nagyné Elekes Ildikó és családja, Botás Pál, Szelezsán-Liszkai Éva, Black Horse Team Fogathajtó Versenyiro-
da.

Hálás köszönet a meg nem nevezett családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek és tagjainknak a sok sok munkáért! 
Barna Attila
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KÉPRIPORT

Eleki Városnapok

ELEK AZ ÉN VÁROSOM  |  II. ÉVFOLYAM 8. SZÁM  |  2021. SZEPTEMBERKULTÚRA

13



ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Rajzpályázat

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyári élmények
A Szirom Patikák által meghirdetett anyák napi rajzpályá-

zatra készített munkájukért 8 tanulónk júliusban ajándékcso-
magot kapott:

3.osztály: Bohák Bernadett, Faragó Valentina, Gulyás Péter, 
                   Gyaraki Nándor, Kovács Kata, Mohácsi Attila 
4.osztály: Emenet Kata
5.osztály: Gál Polett

Gratulálunk Mindenkinek! 
Gálné Dihel Jolán

A júliusi romániai tábor után 
augusztus 9-13. között 9 diá-
kunk vett részt a Gyulán meg-
tartott II. Országos Román 
Hagyományőrző és Néptánc-
táborban, melyet a Magyar-
országi Románok Országos 
Önkormányzata szervezett. 
Tanulóink a magyarországi ro-
mánság táncaival és énekeivel 
ismerkedhettek meg ezalatt 
az egy hét alatt Grósz György, 
Bágy György, Netye György, 
Nedró János és Pojendán Ger-
gő segítségével. Köszönjük a 
tartalmas hetet a szervezők-
nek!

Augusztus 15-én az Eleki 
Városnapok Nemzetiségi 
napján iskolánk tanulói is sze-
repeltek:

Krisán Lujza és Ferenczi Ger-
gő 6. osztályos tanulók egy 
- egy román nyelvű verssel kö-
szöntötték a megjelent vendé-
geket (felkészítő pedagógus: 
Berényiné Csotye Flóra), majd 
Patyi Zoltán tanár úr vezetésé-
vel diákjaink egy néptánc ösz-
szeállítást mutattak be. 

Továbbá intézményünk tan-
testülete

részt vett a városi főzőverse-
nyen.

Köszönjük a lehetőséget a 
szervezőknek, valamint gratu-
lálunk a gyerekeknek és a pe-
dagógusoknak a színvonalas 
produkciókhoz!

Augusztus 17-én diákjaink 
egy újabb érdekes progra-
mon, az MROÖ Dokumentáci-
ós- és Információs Központja 
által szervezett Román nyelv 
napja rendezvényen vehet-
tek részt Gyulán.

Tanulóink nevében szeret-
nénk megköszönni a finom 
ebédet és az ajándékokat.

Augusztus 20-án iskolánk 
képviseletében koszorút he-
lyezett el a Szent István szo-
bornál Ferenczi Gergő 6.osz-
tályos diákunk Berényiné 
Csotye Flóra és Popuczáné 
Mag Judit pedagógusok kísé-
retében.

Popuczáné Mag Judit,
Gálné Dihel Jolán
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyári élménytáborozáson voltunk Zánkán
Nagy örömünkre második 

helyezést értünk el az Erzsébet 
Alapítvány által meghírdetett 
„Kedves naplóm” kreatív alko-
tói pályázaton, így júliusban 
iskolánk 31 tanulójával elutaz-
hattunk hat napra a Balaton 
északi partján lévő Zánkára, a 
festői környezetben elhelyez-
kedő, idén felújított Erzsébet 
táborba.

A gyerekeket Lupné Soós 
Tünde és Bellon Tiborné Durst 
Ilona pedagógusok, valamint 
Bellon Tibor segítő irányította a 
táborozás során.

Otthonunk, a nyári 5. tá-
bor lila színű volt, így már a 
megérkezés délutánján a lila 
altábor 300 lakójával közö-
sen mi is megtanultuk a lilák 
csatakiáltását, amit összetar-
tozásunk szimbólumaként na-
ponta többször skandáltunk. 
A gyerekeket az altáborban  
ajándékokkal várta az altábor-
vezetőnk és a TESO-k, azaz a 
tábori együttélést segítő ope-
ratív munkatársak. Minden 
gyerek Erzsébet tábor logóval 
ellátott pólót, sapkát, hátizsá-
kot és termoszkulacsot kapott. 

Igazi tábori élményekben 
volt részünk a hét során. Meg-
érkezésünk estéjén zenés - 
táncos  tábornyitó ceremónia 
várt minden táborlakót, ami-
nek tiszteletére a háromezer 
táborozó gyerek és kísérőik 
felvették saját altáboruk színes 

pólóját, így tizenegy színben 
pompázott a főtér a nagysza-
bású esti nyitó ünnepségen.

Reggelente hangos zené-
re ébresztettek minket, majd 
következett az álmosságot 
elűző frissítő reggeli torna. A 
zánkai Erzsébet táborban az 
ebédlőket is felújították és 
kibővítették, így a hatalmas 
tábori létszám ellenére is gör-
dülékenyen ment az étkezés. 
A gyerekek napi öt étkezésben 
részesültek. Mindig változatos 
volt a reggeli, a tízórai, az ebéd, 
az uzsonna és a vacsora. 

Sok izgalmas programon 
vehettünk részt, amelyekre 
már itthon az elutazás előtt az E 
tábor plusz felületén be kellett 
regisztrálni a csoportot. Részt 
vettünk az újonnan épült Mul-
ticsarnokban A vicces fi zikai és 
kémiai kísérletek elnevezésű 
interaktív bemutatón. Meg-
nézhettük a tábor mellett elhe-
lyezkedő Haditechnikai Parkot. 
Részt vehettünk a Sportnapon, 
amelynek a Balaton - part fü-
ves területe adott otthont. A 
Sportnap keretein belül volt 
Tábori Olimpia és Zánkatlon is 
sok- sok gyerek aktív részvéte-
lével. Tanulónk ügyesek voltak 
a Sportnapon, ezért mindenki 
nyert valamilyen ajándékot: 
kitűzőt, napszemüveget, há-
tizsákot, vagy tollat. A legszor-
galmasabbak több ajándékot is 
gyűjtöttek maguknak.

A japán harcművészetek 
közül a kendóval is megismer-
kedhettünk itt. Két legaktívabb 
tanulónk a kendó harcosoktól 
kendó logóval ellátott pólót is 
kapott ajándékba.

A nagyobbak egy rövid gya-
korlati oktatás után a zánkai 
Kalandparkot is kipróbálhatták 
a hét során. Izgalmas kaland 
volt mind a 31 tanulónk szá-
mára a középkori csatajáték is, 
ahol egy másik csapat ellen is 
harcolhattak a gyerekek. Sok-
szor lehetett trambulinozni is a 
hét során, ami szintén elnyerte 
valamennyi gyerek tetszését. A 
hatalmas színes trambulinok 
számát is megnövelték idén a 
szervezők annak érdekében, 
hogy ne kelljen hosszú sorban 
várakozniuk a gyerekeknek a 
trambulinok előtt. Az altábo-
rok közösségi tereiben csocsó 
asztalok is voltak, ahol főleg a 
fi úk rendszeresen csocsóztak 
egymással és más iskolák tanu-
lóival.

Voltak digitális kompeten-
ciát fejlesztő foglalkozások is, 
amelyek szintén felkeltették 
tanulóink érdeklődését. Ilyen 
volt pl. a Robotika foglalkozás, 
vagy a QR kód vadászat.

Részt vettünk a diákokkal 
közösen érzékenyítő foglalko-
záson, valamint megismerked-
hettünk az elsősegélynyújtás 
alapjaival is. Két koncert is szí-
nesítette a tábori programot. A 

főtéren, a vadonatúj színpadon 
rendezték meg a Pápay Joci 
koncertet, amin az előadóval 
együtt énekelhettek és tán-
colhattak is a gyerekek, vala-
mint a NEMADOMFEL együttes 
koncertjét is megnézhettük, 
aminek a Balaton- parti strand 
füves területe adott otthont. 

Minden program izgalmas 
és érdekes volt, de a gyere-
keknek a legeslegjobban az 
önfeledt fürdőzés tetszett a 
Balatonban. A tábornak sa-
ját strandja van, amit az idén 
szintén felújítottak. A hosszú 
partszakaszt homokkal töltöt-
ték fel, és a még kényelmesebb 
strandolás érdekében több 
öblöt is kialakítottak a Balaton-
ban. A sekély vízben nemcsak 
színes bójákkal jelezték a stran-
doló csoportok számára, hogy 
meddig lehet bemenni a vízbe, 
de közvetlenül a bóják mögött 
rendszeres volt a csónakos vízi 
mentők jelenléte. Emellett a 
parton az orvosi ügyelet is biz-
tosított volt.

A strandot egy autóktól el-
zárt gyalogos sétányon át lehet 
megközelíteni. A nagy távolság 
miatt a Balaton- partra vezető 
út felét Dottó vonattal is meg 
lehet tenni. Egész héten szik-
rázó napsütésben volt részünk, 
így minden délután a strando-
lásé volt a főszerep a gyerekek 
legnagyobb örömére. Hajóki-
rándulásra is mehetett csopor-

tunk a hét során. A kényelmes 
Szent Imre hajón egy 60 perces 
sétahajózáson vehettünk részt.

A 150 hektáron elterülő 
tábor területén Egészségház 
is működött 24 órás orvosi 
ügyelettel és kórházi színvo-
nalú betegszobákkal. A gye-
rekek biztonságát szolgálta az 
őrző- védő biztonsági szolgálat 
állandó jelenléte is a tábor va-
lamennyi pontján. 

Az egyhetes élménytábor 
kétórás táborzáró ceremóniá-
val ért véget, amit egy parádés 
tűzijáték koronázott meg az 
esemény zárásaként.

Másnap reggel fáradtan, de 
életre szóló élményekkel gaz-
dagodva tértünk haza Elekre.

Az egyhetes élménytáboro-
zás Magyarország Kormánya, 
az Európai Unió Európai Szo-
ciális Alapja és az Erzsébet a 
Kárpát- medencei Gyermeke-
kért Alapítvány támogatásával 
valósulhatott meg. Köszönjük!  

Bízunk benne, hogy aki részt 
vett a táborban, sok élménnyel 
gazdagodott, valamint, hogy 
jövőre újabb csoporttal utaz-
hatunk majd el Zánkára az Er-
zsébet táborba.

Bellon Tiborné 
Durst Ilona 

pedagógus
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. szeptember 20. A borítékra írja rá: „Szeptemberi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Karáth Áron. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
A szeptemberi gyerekrejtvény nyereménye egy KINDER ajándékcsomag a Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő so-
raiból kiolvasható meg-
fejtés beküldési határ-
ideje: 2021. szeptember 
20. A borítékra írja rá: 
„Szeptemberi 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: Nagy Ilona. 
Gratulálunk a nyere-
ményhez!

A SZEPTEMBERi
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. 
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