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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. október

2021. október 5., kedd           ZÖLDHULLADÉK
2021. október 6., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. október 7., csütörtök             SZELEKTÍV HULLADÉK
2021. október 13., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. október 20., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. október 27., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK

|TÁJÉKOZTATÓ

ROMÁN NEMZETiSÉGi ÖNKORMÁNYZAT

Emléktábla készült Gál György, Botás Pál, Gál László és Turla György emlékére

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

ket, hogy október hó-
napban keddi napo-
kon 13:00 és 15:00 óra 
közötti időpontokban 
kerül sor a polgármes-
teri fogadóórákra.

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

Szeptember 10-én 
megtartottuk a Nép-
művészet Mesterei, Gál 
György és Botás Pál, a 
Népművészet I� ú Mes-
tere, Gál László valamint 
az Eleki Román Hagyo-
mányőrző Táncegyesü-
let alapító tagja, Turla 
György közös emléktáb-
la avatását. 

A Román Székház 
előtt megannyi gyö-
nyörű és szívhez szóló 
köszöntőt hallhattunk 
Botás László, az Eleki 
Román Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöké-
től, Kozma György, az 
Országos Román Nem-
zetiségi Önkormányzat 
elnökétől, Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének 
elnökétől, 
Szelezsán György Elek 
város polgármesterétől, 
és Bágy György, az Eleki 
Román Hagyományőr-
ző Táncegyesület elnö-
kétől. 

Beszédükben ki-
emelték a román kul-
túra ápolásában lelki-
ismeretesen résztvevő, 
az ünnepségen meg-
emlékezett személyek 
munkásságának jelen-
tőségét. Az ünnepségre 
továbbá kiemelt meghí-
vott vendég volt Kreszta 
Traján úr, az Országgyű-
lés Román Nemzetisé-
gi szószólója és Florin 
Tranda� r Vasiloni úr, Ro-
mánia főkonzulja.

A leleplezés után Se-
res Sándor parókus úr 
felszentelte a táblát, és 
a koszorúk elhelyezésre 
kerültek. 

A  táblaavatást kö-
vetően a Művelődési 
Házban Héra Éva, a Mu-
haray Elemér Népművé-
szeti Szövetség elnöke 
és Mahovics Tamás, a 
Békés Megyei Néptán-
cosok Szövetségének 
elnökségi tagja köszön-
tője után Patyi Zoltán 
növendékei az Eleki Ro-

mán Általános Iskolából, 
az Eleki Román Hagyo-
mányőrző Táncegye-
sület és az Eleki Tánc-
együttes gondoskodott 
a jó hangulatról. 

A talpalávalót a Békés 
Banda húzta.

Köszönjük szépen 
mindenkinek, aki mun-
kájával és részvételével 
hozzájárult a műsorhoz! 

Ezentúl a mi felada-
tunk, hogy tovább vi-
gyük az örökségüket!

ELEK AZ ÉN VÁROSOM  |  II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM  |  2021. OKTÓBER HÍREK

2



Rókavakcinázás
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el Békésben 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

+

Ecsegfalva, Szarvas és 
Békésszentandrás tele-
pülések kivételével Bé-
kés megye közigazgatási 
területére vonatkozóan, 
így Békés településen is 
október 2-től 22-ig eb-
zárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el a Bé-
kés Megyei Kormányhi-
vatal.

A Békés Megyei Kor-
mányhivatal, mint élel-
miszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi ha-
táskörben eljáró hatóság 
a rókák veszettségének 
megelőzése érdekében 
kihelyezett csalétek-vak-
cina miatt rendelte el az 
érintett közigazgatási te-
rületen az ebzárlatot és a 
legeltetési tilalmat.

Ecsegfalva, Szarvas és 
Békésszentandrás kivé-
telével Békés megye köz-
igazgatási területén csalé-
tek-vakcinát szórnak szét 

repülőgéppel.
A vakcinázás kezdetétől 

számított 21 napig ebzár-
latot szükséges elrendelni 
a vonatkozó jogszabályok 
szerint.

Az állat-járványügyi in-
tézkedés hatálya alatt az 
alábbiakat kell betartani:

* Tartási helyén minden 
kutyát elzárva, illetőleg 
megkötve kell tartani úgy, 
hogy a kihelyezett csalé-
tek-vakcinával ne érint-
kezhessen. Zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni le-
het, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek.

* A település területéről 
kutyát kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőol-
tás megléte esetén, csak 
a hatósági állatorvos ked-
vező eredményű vizsgá-
lata után és engedélyével 
lehet kivinni.

* Kutyát tartási helyéről 
csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivin-

ni.
* Az érvényes veszett-

ség elleni védőoltással 
rendelkező vadászebek, 
a fegyveres erők és fegy-
veres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, 
a segítő és terápiás ebek, 
valamint a látássérült 
embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk 
idejére mentesek a kor-
látozás alól.

* Az ebzárlat alatt a 
húsevő állatok összeve-
zetésével járó rendez-
vény nem tartható.

* A települési önkor-
mányzat köteles a sza-
badon talált, kóbor ebek 
befogása iránt intézked-
ni. Az ebzárlat alatt be-
fogott kóbor húsevőket 
hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni.

* A jelzett időszakban 
a legeltetés tilos.

Megértésüket köszönjük!
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ZártsZelvény se 

Újra Családi nap volt a Sportpályán
2021. szeptember 

18-án szombaton ren-
deztük meg immár ne-
gyedik alkalommal a 
hagyományos családi 
napunkat. Gyakorlatilag 
három napra a sport-
pályára költöztünk, 
igyekeztünk ingyene-
sen mindenki számára 
megfelelő programokat 
és körülményeket biz-
tosítani, majd a terüle-
tet olyan rendezetten 
visszaadni a labdarúgó 
egyesületnek, ahogy 
azt megkaptuk.

Szívből köszönjük, 
hogy a nap folyamán 
sokan kilátogattak és 
szemmel láthatóan jól 
érezték magukat.     

Az idei évben, ha a 
járványhelyzet engedi 
a hagyományos "TE-
Szedd" akcióval, babafa 
programmal, retro dis-

coval és számos kisebb 
programmal készülünk 
még. 

A rendezvényt az Em-
beri Erőforrás Miniszté-
riuma által kiírt pályáza-
ti forrásból, egyesületi 
saját forrásból és támo-
gatóink segítségével si-
került megvalósítani. 

Hálásan köszönjük 
a segítséget minden-
kinek, akik valamely 
formában segítették 
egyesületünket a ren-
dezvény megvalósítá-
sában. 

Köszönjük az eleki 
gazdáknak a traktorok 
és mezőgazdasági gé-
pek biztosítását (Bujdo-
só Mihály, Bálint Gyula, 
Burján Zsolt, Hambalázs 
Ferenc, László Tibor, Tar 
Lajos, Gál Zoltán, Bu-
rián Mihály, Dr. Nagy 
Gábor, Nagy Mihály, 

Döme Tibor), Elek Vá-
ros Önkormányzatának 
és a munkatársainak, 
valamint Kétegyháza 
Nagyközség és munka-
társainak az eszközök 
biztosítását, minden 
kedves segítőnknek kö-
szönjük a felajánlásokat 
a dekorációhoz, köszö-
net illeti a főzőcsapa-
tokat, az Eleki Román 
Általános Iskolának és a 
Dr. Mester György Álta-
lános Iskolának köszön-
jük a színvonalas mű-
sorokat, Oláh Lászlónak 
az Oldtimer autókat, az 
ELEKI USE csapatának a 
helyszín biztosítását és 
a színvonalas mérkőzé-
seket, az Eleki Szlovák 
Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak és az Eleki 
Szlovákok Egyesületé-
nek köszönjük a finom 
lángosokat, köszönjük 

az Eleki Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat 
lecsó kínálását, a Nap-
közi Konyha dolgozói-
nak a finom ételeket, a 
Troll Foci Csapatának és 
Détári Lajosnak, hogy 
jelenlétükkel emelték a 
rendezvény színvona-
lát, a Kétegyházi Öregfi-
úk, az Eleki Öregfiúk és 
az Old Boys válogatott 
csapatainak a sportsze-
rű mérkőzéseket, a Fuji 
Fight csapatának a szín-
vonalas bemutatókat és 
versenyeket, a Gyulai 
Kutyás Agility Szaba-
didősport Klubnak kö-
szönjük a színvonalas 
bemutatót, az Ildikó 
Csemegének, Botás Pál-
nak és családjának, Mo-
kán Györgynek, a Rodeó 
Bikának, a Domi Lottó-
zónak, Gurzó Attilának 
és a Gardeland Kft.-nek 

köszönjük a támoga-
tást, Rozsdás Jánosnak 
és Gyöngyösi Évának 
köszönjük az arcfestést 
és csillámtetoválásokat, 
Andor Bohócnak, a Prin-
ce Band Zenekarnak, 
a Hanta Banda együt-
tesnek, a Retro Factory 
Band zenekarnak, a Po-
wer Beat együttesnek, a 
Mediterrán Zenekarnak, 
dj. Viszinek és a Cool 
Tour Team csapatának 
a remek hangulatot, kö-
szönjük Gál Klaudiának 
a fotókat, Málik Máté-
nak a videót, köszönjük 
Kocsis Sajti-Anikónak a 
barátságos és rendkívül 
színvonalas műsorveze-
tést.

Zártszelvény Se
csapata
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS
Békéscsabai rendezvényen mutatták be az eleki termékeket

Szeptember 9-én 
rendezte meg immár 
nyolcadik alkalommal 
a Békés Megyei Kor-
mányhivatal a Közfog-
lalkoztatási Kiállítást. 

A kiállítást Réthy Pál 
a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes állam-
titkára nyitotta meg.

– A 2008-as gazda-
sági világválságot kö-
vetően egy nagyon 
szomorú munkaerőpi-
aci helyzetet vett át a 
kormány, ami 600 ezer 
nyilvántartott álláske-
resőben csúcsosodott 
ki. Nagy foglalkoztatá-
si feszültségek voltak 
nem csak a hátrányos-
helyzetű megyében, 
hanem a jó munka-
erő-piaci helyzetű me-
gyékben is. A kormány 
2011-ben egységes ke-
retbe tette a támogatá-

si formát és biztosította 
a fejlődéshez szükséges 
forrásokat. Egyre több 
önkormányzat gazdál-
kodik, egyre magasabb 
feldolgozottságú ter-
mékek születnek, ön-
kormányzati épületek 
és intézmények újul-
tak meg. Amiről sokan 
nem beszélnek, hogy 
az önkormányzatok va-
gyona nőtt – fogalma-
zott Réthy Pál.

Ilyen programot 
az országban először 
a Békés Megyei Kor-
mányhivatal indított 
el még 2011-ben. Idén 
9 járásból 55 megyei 
település mutatta be 
a közfoglalkoztatot-
tak által megteremtett 
helyi értékeket Békés-
csabán a Szent István 
téren. 

Természetesen Elek 
Város Önkormányzata 

is képviseltette magát 
a kiállításon, ahol mi is 
bemutathattuk a köz-
foglalkoztatott mun-
katársaink eredményes 
munkáját.  

Városunk standjánál 
államtitkár úr, valamint 
a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Kormány-
megbízottja Dr. Takács 

Árpád is elismerően 
beszélt az eleki ered-
ményekről és köszöne-
tüket fejezték ki mun-
katársainknak.

A kiállításon fellépett 
az országos és nemzet-
közi szinten is elismert 
lassan 75 éves Eleki Ro-
mán Hagyományőrző 
Táncegyesület, tánco-

saik most is színvonalas 
produkcióval öregbí-
tették hírnevüket.

Ezúton is  köszön-
jük a Közfoglalkoz-
tatási programban 
részt vevő   dolgozó-
ink értékteremtő és 
lelkiismeretes mun-
káját!
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Magyar Falu prograM

Átadásra került az új harangláb és az urnafal
Szeptember 24-én 

felszentelésre került az 
új harangláb és az ur-
nafal a Városi és Ro-
mán Ortodox Teme-
tőben.

Alapvető emberi jog 
és igény, hogy elhunyt 
szeretteinktől méltó-
képpen tudjunk elbú-
csúzni és a temetőbe 
kisétálva méltóképpen 
tudjunk megemlékez-
ni, sírhelyénél egy szál 
virágot elhelyezni.

Jogos igény, hogy a 
temetőink jól megkö-
zelíthetők legyenek, ott 
a sírhelyek megköze-
líthetősége és a járdák 
minősége megfelelő 
legyen. Jogos igény és 
ez is találkozik az ér-
tékrendünkkel, hogy 
a temetőben legyen 
rend, igényes és szép 
környezet kerüljön ki-
alakításra.         

Ezért is örömte-
li, hogy átadásra és 

felszentelésre kerülő 
fejlesztések megvaló-
sultak. Ezúton is köszö-
nöm dr. Kovács József 
képviselő úr segítségét 
és a pályázatunk támo-
gatását.    

A temető felújítása 
során egy új harang-
láb, egy 40 temetke-
zési hellyel rendelkező 
új urnafal, 5 db külté-
ri pad és 100 méter 
hosszúságú új járda-
szakasz készült el. A 

fejlesztéssel érintett 
területen parkrende-
zés is történt, virágok 
és fák kerültek kiülte-
tésre.     

A beruházás kicsi-
vel kevesebb mint 6,6 
millió forintba került, 
melyből majd 4 millió 
Ft vissza nem téríten-
dő pályázati forrásból - 
Magyar Falu Program – 
majd 2,6 millió Ft pedig 
saját önkormányzati 
forrásból került finan-

szírozásra.  
Hálásan köszönöm 

minden munkatársam 
munkáját, akik a pályá-
zatírástól a pénzügyi 
elszámoláson keresztül 
a parkosításig valamely 
formában segítették, 
hogy a fejlesztés meg-
valósuljon.

Szelezsán György
polgármester
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Reibel Mihály VáRosi MűVelődési ház 

Kultúrházak Éjjel-Nappal
A Reibel Mihály Vá-

rosi Művelődési Ház és 
Könyvtár is csatlakozott a 
Kultúrházak Éjjel- Nappal 
országos programsoro-
zathoz, ingyenes progra-
mokkal várták a kicsiket 
és nagyokat.

Többek között báb-
színházi előadást tekint-
hettek meg az érdeklő-
dők, majd Gyöngyösi 
Éva grafikus "A kezde-
tek kezdete" kiállításá-
ra került sor, valamint 
bemutatkoztak a Gyu-
lai Alapfokú Művészeti 
Iskola eleki telephelyű 
zongorista növendékei: 

Sonkoly Fruzsina, Bagi 
Dominik, Niedermayer 
György és Niedermayer 
Bence.

A fiatal művészek be-
mutatkozását követően 
az ősz jegyében kézmű-
ves foglalkozással várták 
az érdeklődőket és kora 
este az Elek Táncegyüt-
tes közreműködésével 
egy jó hangulatú táncház 
során kóstolhattak bele 
a néptáncok világába az 
elekiek. 

Gratulálunk az ifjú mű-
vészek első nyilvános be-
mutatkozásához! További 
sok sikert kívánunk!

Szeptember 25-én került sor a Sarlós Boldogasszony Plébánia szervezésében az I. Paplak - kerti jótékonysági borkóstolóra és 
koncertre. 

A plébánia a belépőjegyekből befolyt összeget a városunk jelképe, a 225 éves Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Templom 
külső felújítására fordítja. 

Akik részt vettek a programokon Eleken ez idáig egyedülálló gasztronómiai és kulturális élményekkel gazdagodhattak. 
Ezúton is gratulálunk Fazakas Gusztáv plébános Úrnak és a Sarlós Boldogasszony Plébánia egyházközösség tagjainak a színvo-

nalas programok megvalósításához!
Az előttünk álló években további jótékonysági koncertekkel és programokkal készülnek, többek között a Csík Zenekar is fellép 

a városközpontban jövőre. 
Közös célunk, hogy lakossági összefogással és kormányzati forrás megszerzésével 2024-re a templomunk teljes külső felújítá-

sára sor kerüljön.
Együtt sikerülhet!

saRlós boldogasszony plébánia

I. Paplak-kerti borkóstoló és jótékonysági koncert
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ELEKI ASZTALITENISZ SE

Újabb eleki sikerek
A 2021.09.04-én Sarkadon megren-

dezésre került a XVII. Hajdú Kupa női 
páros versenyében az Eleki ASE női 
csapata (Sonkoly-Soós Éva, Leiszt Eri-
ka, Rédei Erika) III. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez! 
Hajrá Elek!

Szeptember 25-
én Gyulán végetért a 
Dél-Alföldi Regionális 
versenysorozat. A ku-
padöntő egy kellemes, 
családias verseny kereté-
ben lett megszervezve. 
Köszönjük a szervezők-
nek a nagyszerű napot! 
A záróforduló nemcsak a 
DAR döntője, hanem egy 
külön díjazású örömíjász 
verseny is volt egyben, 
amin az is részt vehetett, 
aki nem indult a DAR-on.

Ezért is lehetett, hogy 
a tizenkét harcosunk, ti-
zenkilenc érmet hozott 
haza.
Eredményeink:
Mini lány kategória

Csuvarszki Boglárka:
VI. forduló bronzérem,
DAR kupadöntő ezüsté-
rem.
Mini � ú kategória

Duró - Gergely Nimród:
VI. forduló ezüstérem,
DAR kupadöntő ezüsté-

VELEK VEZÉR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET

DAR kupa
rem.
Ferenczi Gergő:
VI. forduló bronzérem,
DAR kupadöntő bronzé-
rem.
Ottlakán Martin:
VI.forduló 4. hely.
I� úsági lány kategória

Resetár Hanna:
VI. forduló ezüstérem,
DAR kupadöntő ezüsté-
rem.
Hegedűs Vivien Sugár-
ka:
VI. forduló aranyérem,
DAR kupadöntő bronzé-
rem.
Kadet � ú kategória

Gulyás Norbert:
VI. forduló ezüstérem.
I� úsági � ú kategória

Hegedűs István:
VI. forduló ezüstérem,
DAR kupadöntő KUPA-
GYŐZTES.
Wittmann Máté:
VI. forduló bronzérem, 
DAR kupadöntő ezüsté-
rem.

Fiatal felnőtt kategória

Juhos István:
VI. forduló aranyérem,
DAR  kupadöntő KUPA-
GYŐZTES.
Felnőtt kategória

Duró Lajos:
DAR kupadöntő ezüsté-
rem.

Nagyon büszke vagyok 
a csapatomra! A Velek Ve-
zér HÍE DAR-os harcosai 
közül rajtam kívül a leg-
idősebb is csak tizenki-
lenc éves. 

Gyerekekkel harcoltuk 
végig! Olyan gyerekekkel, 
akikre méltón lehet büsz-
ke a családja, mestere, ta-
nára, városa! 

Valami karmikus aján-
dék számomra, hogy 
mindíg a legcsodálato-
sabb gyerekekkel hoz 
össze a sors! 

Kedves kis harcosaim! 
Köszönöm szépen nek-
tek azt a kedves � gyel-
met, amivel napról-napra 
megajándékoztok! Nem 

fogadtam el és nem is fo-
gom soha elfogadni azt 
a kifejezést, hogy a mai 
gyerekek ilyenek, meg 
olyanok. Mi kétszáz ki-
lométerre is elmegyünk 
úgy, hogy nincs velünk 
sem szülő, sem más fel-
nőtt. A gyerekek mindíg 
fegyelmezettek és ara-
nyosak. Nos! A mi gyere-
keink CSODÁLATOSAK! A 
mi gyerekeinkbe azt ér-
tem, hogy büszkén vállal-
nám sajátomnak bárme-
lyik kis harcosomat!

Köszönjük szépen 
városunk támogatását, 
hogy kényelmesen utaz-
hattunk! 

Csuvarszki Leventé-
nek, hogy ránk áldozta a 
napját!

Nagy köszönet a Fe-
renczi családnak, hogy 
csodálatos pizzaheggyel 
megmentettek minket az 
éhség kínjaitól!

Hajrá Elek! 
Hajrá Velek Vezér!

Duró Lajos

Hazai környezetben a régi szép időket felidéző hangulatban, több mint 500 néző 
előtt játszotta le a szeptember 18-ai bajnoki mérkőzését felnőtt csapatunk. 

Nehéz mérkőzésen az utolsó percekben sikerült a magunk javára fordítani az ered-
ményt. 

Eleki USE - Kétegyházi SE 2-1
Köszönjük a Zártszelvény Se csapatának a mérkőzés utáni vendéglátást, szurkolóik-

nak pedig a biztatást!
Hajrá Elek!

ELEKI USE

Győzelem a Kétegyházi SE ellen

Gólok: Barthalos D. , Nagy L.
Összeállítás: Engelhardt J. - 
Hotya M. ( Nagy L. 64. ) - De-
helán G. - Fekete Cs. - Zemen-
csik J. ( Kotroczó I. 86. )- Sipos 
D. - Nagy Á. - Oszlács M. - Gyu-
lai F. - Puporka R. - Barthalos D. 
( Kása D. 86. )
Cserék: Dani P. - Nagy L. - Si-
monka R. - Kása D. - Gulyás G. 
- Kotroczó I. - Teresán Á. 
Edző: Turcsek Z.
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Radnótiné Enikő és Völgyesiné Irimiás Annamária alkotásai

Augusztus hónap alkotói: Radnótiné Enikő és Völgyesiné Irimiás Anna-
mária. 
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

Radnótiné Enikő alkotásai Völgyesiné Irimiás Annamária alkotásai

Könyvtárunk a tavalyi év szeptemberében fel-
nőtteknek szóló kézműves szakkört indított, azzal 
a céllal, hogy egy közösséget alkossunk azoknak, 
akik szeretnének megismerkedni többféle kéz-
műves technikával.

Szakkörünkhöz bárki csatlakozhat, még azokat 
is várjuk, akik nem rendelkeznek jó kézügyesség-
gel, mert valljuk, hogy a kitartás és a szorgalom 
meghozza mindenkinek a szép eredményt, a tu-
dásunkat pedig mi átadjuk! 

Az eltelt egy év alatt készítettünk makraméleve-
let fonalból, varrott, horgolt tököket, majd jött saj-
nos a bezárás és online szakköri foglalkozás volt. 
De az ötletekkel továbbra is elláttuk kézműve-
seinket: keksztartót festettünk befőttesüvegből, 
karácsonyi dekorációt készítettünk képkeretből, 
hímeztünk könyvjelzőt, szív alakú könyvszobrot 
hajtogattunk könyvből, tavaszi ajtókoszorú ké-
szült dekorgumiból, textilből tulipánt, virágcsere-
pet dekoráltunk akrilfestékkel. 

Júniustól újra személyesen folytatódhattak a 
foglalkozások, agyagcserépből készítettünk vi-
lágítótornyot, majd mivel nagy kedvenc lett a 
cserép, cserép� gurák is születtek a könyvtárban, 
majd levendulapárnákat varrtunk és szalvétatech-
nikával dekupázsoltunk. 

Így jutottunk el az 1 éves születésnapunkig, 
amit egy „kézműves eszközökkel” dekorált tortá-
val ünnepeltünk. 

Reméljük, hogy sok-sok ilyen évfordulónk lesz 
még, amihez várjuk a csatlakozni vágyókat!
       

Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Egy éve az alkotás öröméért

Október 8. (péntek) 10 óra: Író-olvasó találkozó Bosnyák 
Viktóriával, a Tündérboszorkány, A sirály, a király? az Elek, 
merre keresselek?  című nagysikerű könyvek szerzőjével!                                                                                                   

Október 12. (kedd)  9 óra: Szurovecz Kitti író- olvasó találko-
zó. A gyomaendrődi születésű írónő a legújabb, A választás 
- Garaboncity meséi című könyvét mutatja be felsősöknek.

Október 14. (csütörtök) 10 óra: Baba-mama klub

Október 20. (szerda) 16 óra: Felnőtt kézműves szakkör fog-
lalkozása                                          

Október 26. (kedd) 13 óra: „A szünetben is cselekedj ÖKO-
san!” környezettudatos ötletek gyerekeknek - utána HALLO-
WEEN-i világító képeslap készítés.

Október 28. (csütörtök) 10 óra: Baba-mama klub

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Októberi programjaink
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

„Nemcsak a testet, hanem a lelket is gyógyítja”

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat
Szeptember 03. Gera Hanna, Geráné Gémes Mónika és Gera Szabolcs kislánya. 

Szeptember 06. Buksa Lilla, Buksa-Nagy Éva és Buksa György kislánya. 

Szeptember 14. Puporka Zoé Tamara, Lakatos Tamara és Puporka Elemér kislánya. 

Szeptember 30. Mihes Dániel, Kecskeméti Gabriella és Mihes Dániel kisfi a.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

Szeptember 15-én könyvtá-
runk vendége volt a Körömvi-
rág együttes, (Szászné Ökrös 
Beáta, Kocsis Csaba, Miczura Ká-
roly) akik vallják, hogy olyanok, 
mint a körömvirág, mely a testet 
és a lelket gyógyítja! 

Műsoraikban igyekeznek 
mindenkihez szólni a verseken 
és a zenén keresztül. Számos 
költő versét megzenésítették 
már, Sinka Istvántól kezdve Ady 

Endrén keresztül Choli Daróczi 
Józse� g. Most azonban Eleken 
a legkisebbekhez „szóltak”. 

Könyvtárunk olvasóterme 
megtelt 40 kis óvodással, akik 

vidáman énekeltek együtt a 
sündisznócskáról, aki egyik 

éjjel megszökött, (na de ilyet!) 
vagy a medvehívogató című 

dalt is az együttessel.  

Juhászné Kiss Henrietta
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Átadásra került a beruházás
2021. szeptember 1. örökre bevésődik intézményünk emlékkönyvébe. 
Iskolánk apraja-nagyja izgatottan várta ezt a napot és nemcsak a tanév kezdete miatt. Ezen a jeles napon népviseletbe öltözött 

gyermekek várták iskolánk új bejáratánál az ünnepségre érkező vendégeket:
Soltész Miklós, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár Úr, Tircsi Richárd Főosztályvezető Úr, Kreszta 

Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószolója, Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormány-
zatának elnöke, Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Tolnai Péter, a megyei közgyűlés nemzetiségi ügyekért felelős 
tanácsnoka, Szelezsán György polgármester, Szelezsán Péter intézményvezető jelenlétében átadásra került a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában lévő Eleki Román Általános Iskola bővítését célzó beruházás. Seres 
Sándor parókus úr is megtisztelte az ünnepséget, és felszentelte az új épületrészt.

A fejlesztés a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által nyújtott 105 millió Ft tá-
mogatásból valósulhatott meg. Az új iskolaépületben a pedagógusok és a diákok birtokba vehettek ezen a napon egy szép aulát, 
2 új tantermet, 1 fejlesztő szobát, öltözőket, zuhanyzókat és mosdókat. A rekonstrukciós és fejlesztési munkáknak köszönhetően 
megújult az iskola villamos- és vízhálózata, valamint a fűtési rendszer is. A bővítésnek köszönhetően informatika szaktanterem 
és egy könyvtárszoba kialakítására is lehetőségünk nyílt, aminek az utóbbi időben már igencsak szükségét éreztük, de helyhiány 
miatt eddig nem tudtuk megvalósítani. 

Az átadási ünnepség után tárgyalást folytattunk a fejlesztések folytatásáról is, amelyek a régi épületrészt, valamint a tornater-
met érintenék majd. 

Bízunk a további sikeres együttműködésben! 
        „Ha összejövünk, az a kezdet,

      ha összetartunk, az a haladás,
     ha összefogunk, az a siker.”
                    Henry Ford
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ElEki Román általános iskola

ROMÁNIAI TÁBOR – augusztus 22-27.
A Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága, valamint 
a Bethlen Gábor Alapkez-
elő Zrt. jóvoltából, sikeres 
pályázatunk eredménye-
képpen 2021. augusztus 
22-27. között iskolánkból 
18 gyermek a romániai 
Orăștie településen ta-
lálható Arsenal Parkban 
tölthetett el 6 felejthetet-
len napot. 
Tanulóink megtekinthet-
ték Déva és Vajdahunyad 
várát, kalandparkban 
próbálhatták ki bátorsá-
gukat, strandolhattak, 
megismerkedhettek a ro-
mán gasztronómiával. 
Mindezek révén lehe-
tőségük nyílt találkozni 

a legfontosabb román 
hagyományokkal, élet-
móddal és a nemzetiség 
kultúrájával. Ezekre az 
élményekre építve sze-
reztek ismereteket a ro-
mánság történelméről, 
néprajzáról, irodalmáról 
és gyakorolhatták a nyel-
vet. 
Köszönetet szeretnénk 
még mondani a Magyar-
országi Románok Orszá-
gos Önkormányzatának, 
az Eleki Román Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, 
illetve Madarászné Mo-
kán Zsófiának a nyújtott 
támogatásért. 

Berényiné Csotye Flóra 
igazgatóhelyettes, 

Gálné Dihel Jolán 
iskolatitkár

TANÉVNYITÓ – 2021. 
augusztus 31.

Megtisztelte ünnepsé-
günket Szelezsán György 
polgármester úr, a helyi 
nemzetiségi önkormány-
zatok képviselői, és Tóth 
Ildikó, a szülői munkakö-
zösség új vezetője. Botás 
László, az Eleki Román 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében aján-
dékkal is készült a kis el-
sősöknek és tanítóiknak, 
Gurzóné Szelezsán Anná-
nak és Jova Daniellának.

 Igazgató úr köszön-
tőjében ismertette az 
idei tanév céljait és a 
ránk váró feladatokat, 
amelyeket közösen kell 
sikeresen megvalósítani. 
Kiemelte a nyári bővítési 
munkák eredményét, és 
felhívta minden kedves 
jelenlévő figyelmét arra, 
hogy próbáljuk meg mi-
nél tovább megőrizni en-
nek szépségét.

ElEki Román általános iskola

Velünk történt
Köszöntöttük 15 kis 

elsősünket iskolánkban, 
kívánunk nekik kitartó 
szorgalmat, gondtalan is-
kolás éveket, örömökben 
bővelkedő perceket és jó 
egészséget!

Tisztelettel köszönjük 
minden szülő iskolánk-
ba és pedagógusainkba 
vetett megtisztelő bizal-
mát! Nagy büszkeséggel 
tölt el mindannyiunkat, 
hogy a tanulói létszám 
tovább növekszik. Az 
idei tanévet 116 tanuló 
kezdte meg iskolánkban. 
Kívánunk az idei tanév-
re is egészséget, sikeres 
és kitartó munkát, sok 
boldog pillanatot gyere-
keknek, pedagógusok-
nak, szülőknek egyaránt!  
(Szelezsán Péter igazga-
tó, Popuczáné Mag Judit 
pedagógus)

Szeptember 13-án 
reggel meglepetés vár-
ta a tanteremben 1. és 

5. osztályos tanulóinkat. 
Öröm volt nézni a csillo-
gó szempárokat, köszön-
jük a gyerekek nevében 
az ajándékokat a gyulai 
DM üzletnek és Pap Ani-
tának! 

A szeptember 10-
én megrendezésre ke-
rült Emléktábla avatási 
ünnepségen a Magyar 
Népművészet Mesterei-
nek, Gál Györgynek, Bo-
tás Pálnak, Gál Lászlónak 
a Magyar Népművészet 
Ifjú Mesterének, valamint 
Turla Györgynek az Eleki 
Román Hagyományőrző 
Táncegyesület alapító 
tagjának állítottak örök 
emléket. Az ünnepsé-
get iskolánk diákjainak 
néptánc bemutatója is 
színesítette, melyre Patyi 
Zoltán iskolánk pedagó-
gusa készítette fel őket. 
Köszönjük a tanár úr lel-
kes munkáját, és hogy 
ennyire megszerettette 
a gyerekekkel a néptán-
cot, akik szívesen vállal-
ták a fellépést a Zártszel-
vény SE családi napján is, 

szeptember 18-án. Ezen 
az eseményen bemutat-
kozott iskolánk új peda-
gógusa, Solcan Kármen 
tanítónő is, aki gitárral kí-

sérte Jenei Viola és Zalai 
Bíborka 6.osztályos diák-
jaink produkcióját. 

Popuczáné Mag Judit
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 
Szeptember 1-én a 

felhangzó csengőszó 
után Csuvarszkiné Sar-
kadi Ibolya intézmény-
vezető asszony tan-
évnyitó beszédében 
külön köszöntötte a 
kis elsősöket, kivételes 
napnak nevezte ezt a 
napot az életükben, és 
arra kérte őket, legye-
nek büszkék, hogy a 
Dr. Mester György Ál-
talános Iskola tanulói 
lehetnek. Különleges 
nap ez a szüleiknek 
is, hiszen elkezdődik 
a mindennapi elköte-
lezettség, a rendsze-
res és kitartó tanulás. 
Megköszönte a szülők-
nek, hogy az iskolán-
kat választották, hogy 
megbíznak iskolánk 
magasan képzett tan-
testületében.

A 8. osztályosokhoz 
is szólt, fel kell készül-
niük a felvételikre, jó 
eredménnyel be kell 
fejezniük az utolsó álta-
lános iskolai évet, hogy 
jövőre már az új, általuk 
választott középiskolá-
ban bizonyíthassanak. 
Az intézményvezető 
asszony a kollégáknak 
is megköszönte a tava-
lyi egész évi áldozatos, 
lelkiismeretes munká-
ját, valamint örömmel 
jelentette be, hogy a 
nyugdíjba vonuló kol-
légák után 3 új kollégá-
val gyarapodott a Dr. 
Mester György Általá-
nos Iskola:

Farkasné Poszt Ilo-
na Éva matematika 
– kémia szakos tanár-
nő, Szalainé Kiss Edi-
na tanítónő és Kovács 

Szilvia angol szakos 
tanárnő kezdi meg 
munkáját iskolánkban 
ettől a tanévtől. Az 1.a 
osztályfőnöke Bellon 
Tiborné Durst Ilona, a 
2.a osztályfőnöke Sza-
lainé Kiss Edina, az 5.a 
osztályfőnöke Pelle 
László, az 8.b osztály-
főnöke Farkasné Poszt 
Ilona Éva lett.

A 3.a osztály és az 

óvodások műsora 
után iskolánkban ha-
gyomány, hogy intéz-
ményvezetőnk egy 
kézfogással és aján-
dékkal köszönti az első 
osztályos kisdiákokat. 
Továbbá Singer Fe-
renc alelnök is átadta 
a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat ajándé-
kát elsőseinknek, mely 
iskolapólóként szolgál, 

lévén rajta van iskolánk 
fotója illetve neve ma-
gyar és német nyelven 
is. 

Az ünnepség zárása-
ként Csuvarszkiné Sar-
kadi Ibolya intézmény-
vezető asszony a Szózat 
hangjai előtt megnyi-
totta a 2021/2022-es 
tanévet.

Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HUMANOID robotok segítenek a tanulásban
Két darab UBTech 

Alpha 1 E Humanoid 
robot érkezett a Dr. 
Mester György Általá-
nos Iskolába a Gyulai 
Tankerület jóvoltából 
az EFOP-3.2.4-16-2016-
00001 azonosítószá-
mú, Digitális kompe-
tencia fejlesztése című 
projekt keretén belül. 

A robotokat a tanu-
lók a digitális kultúra 
tantárgy keretén belül 
fogják majd használni.

Csuvarszkiné Sarkadi 
Ibolya

intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Papírgyűjtés
A környezettudatosság jegyében szervezett papírgyűj-

tés volt szeptember 2-án a Dr. Mester György Általános Is-
kolában, ahol a 10 osztály összesen 14 ezer kg papírt gyűj-
tött. 

Köszönjük a szülők, a pedagógusok és a Diákönkor-
mányzat segítségét!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

ESSD és MDN
A Magyar Diáksport 

Szövetség szervezte 
Európai Diáksport Nap-
ját illetve a Magyar Di-
áksport Napját nagyon 
várta már iskolánk, a 
Dr. Mester György Álta-
lános Iskola. 

A hosszú covid-idő-
szak után mindenki vá-
gyott a közös együttlét, 
a közös sportolás élmé-
nyére. 

Fontos célunk az 

volt, hogy iskolánk ösz-
szes tanulója részt ve-
gyen ezen az esemé-
nyen. Ennek érdekében 
tanulóink több szerve-
zett programon is részt 
vettek a nap folyamán, 
nem csak a testnevelés 
óra keretében: sportdé-
lelőttön forgószínpad 
szerű állomásokkal, 
ahol ügyességi, moz-
gáskoordinációs, lab-
dás feladatok mellett 

az íjászkodást is kipró-
bálhatták tanulóink.

Emellett a kisebbek a 
játszótéren, a nagyob-
bak szabadtéri kon-
diparkban is hasznosan 
tölthették idejüket a 
mindennapos testne-
velés órák mellett.

A 2021 m-es futás 
iskolánkban régóta 
hagyomány, ennek kü-
lönleges helyszíne a 
magyar – román határ-

szakaszig való elfutás, 
melyet külön díjazunk 
is több kategóriában. 
Idén a polgármester úr 
is megtisztelte jelen-
létével iskolánkat és 
részt vett a közös, 2021 
m- es futásban több 
kollégánkkal együtt, jó 
példát mutatva a diák-
jainknak. 

Ezzel a közös, or-
szágos illetve európai 
szervezéssel nem csak 

jó élményekkel lettek 
gazdagabbak a tanu-
lóink, hanem ahhoz is 
hozzájárult a témanap, 
hogy a mozgás az élet-
módunk részévé váljon 
hosszú távon, a gyer-
mekkortól kezdődően. 

Szervező Dávid Ré-
musz, köszönjük min-
den kollégánk munká-
ját!

Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

A Dr. Mester György Általános Iskola 7.osztályos 
tanulóinak  elsősegélynyújtó előadást és bemutatót 
tartott Sipos-Baranyi Ilona mentőtiszt. Iskolánk fon-
tosnak tartja, hogy tanulóink minél korábbi életkor-
ban szert tegyenek erre a fontos ismeretre.

A diákok nagy figyelemmel és érdeklődéssel kí-
sérték az előadást és a bemutatót. Sok tanuló ki is 
próbálta, milyen egy stabil oldalfekvés, hogyan kell 
újraéleszteni. Élményekben gazdag, új ismeretekkel 
gyarapodtak tanulóink ebben az egy órában. 

Köszönjük Muntyán Csillának az Eleki Vöröskereszt 
szervezetétől, hogy megszervezte és Sipos-Baranyi 
Ilonának, aki megtartotta az előadást és a bemuta-
tót.

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Újraélesztési bemutatót tartottak
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. október 22. A borítékra írja rá: „Októberi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Vágó Lara. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
Az októberi gyerekrejtvény nyereménye egy MILKA ajándékcsomag a Ferenczi Zsolt felajánlásából.

A keresztrejtvény fő so-
raiból kiolvasható meg-
fejtés beküldési határ-
ideje: 2021. október 
22. A borítékra írja rá: 
„Októberi keresztrejt-
vény”. A megfejtéseket 
a Polgármesteri Hivatal 
előtt lévő piros postalá-
dába, amely a Gyulai út 
2. szám alatt található, 
lehet bedobni. Az előző 
rejtvény nyertese: Kiss 
Mihályné (Szőlő sor). Gratu-
lálunk a nyereményhez!

AZ OKTÓBERi
NYEREMÉNY:

EGY AJÁNDÉKCSOMAG 
FERENCZi ZSOLT

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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