INGYENES KÖZÉRDEKŰ HAVILAP
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IDŐSEK VILÁGNAPJÁN
KÖSZÖNTÖTTÜK A SZÉPKORÚAKAT

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:

F/elekazenvarosom
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KATASZTRÓFAVÉDELEM

Indul a fűtési szezon, előzzük meg lakástüzeket!
A lakástüzek és a
szén-monoxid-mérgezések megelőzésére,
a kémények és fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) annak apropóján, hogy indul a
fűtési szezon.
Ez annál is inkább
fontos, mert a kémények és a fűtőberendezések
karbantartásának, illetve a
szén-monoxid-érzé kelők hiánya miatt például az idén már 702
kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat, illetve
14 honfitársunk vált
szén-monoxid-mérgezés áldozatává – tartalmazza az OKF közleménye.
Mint írják: a kéményeket gázos fűtés
esetén
kétévente,
szilárd tüzelés esetén évente célszerű

ellenőrizni. Akik családi házban élnek és
oda nincs bejegyezve
semmilyen vállalkozás, azok számára a
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő
akkor jön, amikorra a
kéménytulajdonos időpontot foglalt.
A katasztrófavédelem kéménysepréssel
kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám
alapján ki lehet keresni,
hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprőcégnél lehet időpontot
egyeztetni az ingyenes
ellenőrzésre.
Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni
a katasztrófavédelem
kéményseprőinél.
A kéménytüzek legygyakoribb oka, hogy
a kürtő nincs megfe-

lelően kitisztítva és a
kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad.
A fűtési időszakban
megnő a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma is.
Tévhit, hogy csak a
régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, mert minden nyílt
égésterű fűtőeszköz és
vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak,
amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás.
A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a
konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt
égésterű és akkor ezek
a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss
levegő ezek környezetében, szén-monoxid
fog keletkezni, ami magas koncentrációban

akár egy percen belül is
halált okozhat. Ebben
a helyzetben érdemes
minden nyílt égésterű
fűtő- és vízmelegítő
eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt
helyezni fejmagasságban,
a fűtőeszköztől egy
méter távolságra.
A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.
www.katasztrofavedelem.hu

|TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. november

2021. november 2., kedd
2021. november 3., szerda
2021. november 10., szerda
2021. november 11., csütörtök
2021. november 17., szerda
2021. november 24., szerda

ZÖLDHULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
SZELEKTÍV HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
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Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy november
hónapban keddi napokon 13:00 és 15:00
óra közötti időpontokban kerül sor a polgármesteri fogadóórákra.
Forduljanak hozzám
bizalommal!

HÍREK
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ElEk Város Önkormányzata

Október 23.

Eleken az október huszonharmadikai megemlékezés szentmisével kezdődött, amelyet Fazekas
Gusztáv plébános celebrált a Sarlós Boldogaszszony Templomban.
Az ünnepi műsorra a
Kopjafa emlékműnél került sor.
Szelezsán György polgármester
beszédében
arra emlékeztette a megjelenteket, hogy március
tizenötödike mellett ez az
a nap, ami legjobban melengeti a magyarok szívét.
Ugyanakkor ez a nap jóval

többet jelent egy történelmi esemény dátumánál.
Örök üzenetet hordoz,
olyan érzésekről, szenvedélyekről szól, amelyek
akkor, ma és a jövőben is
bennünk fognak élni.
1956-ban a magyarok
egy emberként álltak ki
a szabadságért, vállalva
az egyenlőtlen harcot,
amelyben benne volt a
kudarc, a tragédia lehetősége is. Mégis, az esély
arra, hogy egy szabadabb
világban élhetnek, erősebb volt a kockázatnál.
Ez a szabadságvágy teszi

mintává minden későbbi
generáció számára 56-ot
– hangsúlyozta a város
vezetője.
Az ünnep méltatása
után az önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzatok, az intézmények,
pártok, civil szervezetek
képviselői helyezték el
koszorúikat az emlékműnél. A Jókai Színház
színművészei szavalataikkal, az Eleki Román
Általános Iskola tanulói
pedig színvonalas műsorukkal tették emlékezetesebbé a napot.

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
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idősek világnapja

Az év nagymamája Gémes Józsefné, az év nagypapája Tóth Lajos
Díjkiosztás, estebéd,
muzsikaszó és táncmulatság is volt az idősek
világnapjához kötődő
eleki rendezvényen október elsején a Városi
Sportcsarnokban. Az
ünnepséget Elek Város
Önkormányzata és a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye,
valamint Humán Szolgáltató Központ közösen szervezte.
Az egybegyűlteket
Szelezsán
György,
Elek Város polgármestere, valamint Dr. Kovács József országygyűlési
képviselő
köszöntötte, majd a Dr.
Mester György Általános Iskola és az Eleki Román Általános

Iskola tanulói színvonalas műsoraikkal kápráztatták el a nagyérdeműt.
Az idősek világnapjának szokásos díjaival
a békéscsabai Jókai
Színház színművészei
koncertje után lepték
meg a jelenlévőket,
majd közös estebéddel
kedveskedtek a szépkorúaknak.

FO

Az Év Nagymamája
címet Gémes Józsefné vehette át, az Év
Nagypapája elismerést pedig Tóth Lajos érdemelte ki.
Szeretettel gratulálunk!
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ÉV NAGYMAMÁJA

ÉV NAGYPAPÁJA

Gémes Józsefné

Tóth Lajos

Az én Nagypapám

Az én Nagymamám
Orestyák Bence vagyok. 9 éves tanuló.
Én olyan szerencsés fiú vagyok, hogy a nagymamámmal egy
házban élek. Születésemtől fogva egyutt van velem ő is. Az én
nagymamámra nagyon büszke vagyok, hisz idős kora ellenére
rengeteget tesz-vesz otthon és rengeteget foglalkozik velem
is. Ő egy szupernagyi, isteni a főztje, kellemes meleg a hangja,
megnyugtató az érintése.
Mellettem volt amikor kimondtam az első szavakat, amikor
megtettem az első lépést. Ha szülinapom van ő is velünk együtt
ünnepel. Teljes szívemből szeretem őt és ő is engem.
Minden reggel amikor újra látom boldog vagyok, mert így
biztonságban és szeretetben érezhetem magamújra és újra. Ha
kívánhatnék nagymamát én újra csak őt kérném. Szeretem, ha
magához ölel és becézget engem, sőt azt is szeretem, ha leteremt, mert tudom ő csak jót akar.
Egyszer szeretném neki viszonozni azt a sok jót amit ő adott
nekem, és ha már nagyon öreg lesz én akkor is mellette szeretnék lenni, ölelni, puszilni, szeretni.
Néha napján a szobájába alszom vele, mert olyan jól érzem
vele is magam. Olyankor hosszú mesét mond az ő gyerekkoráról, anyáról és a régi élet szépségeiről.
Köszönöm, hogy vagy nekem Lujzi mama!
Orestyák Bence

Dr. Mester György Általános Iskola
4. osztály

Amikor megszülettem, a tatám csak óvatosan mert a kezébe venni, de hamar megbarátkoztunk.
Ahogy telt az idő, egyre többet játszott velem, gyűjtöttük
a közös élményeket. Kevés olyan dolog van, amit a tesómmal
kérünk tőle és ne tudná teljesíteni. Bármennyire fáradt, ránk
mindig van ereje.
Nagy és erős, amikor kicsi voltam sokat hintáztatott engem
egy párnahuzatban, amit én nagyon szerettem. (Volt is egy
neve a huzatnak, de az maradjon a mi titkunk.)
Ovi helyett is nagyon szerettem hozzájuk járni, amikor beteg voltam, sokat vigyáztak mamával rám. Olyankor mindig
olvasott nekem, és játszott velem. Ha barkácsolni támadt
kedvem, akkor is ráért, de a bicajozás sem volt akadály.
Horgászni is sokszor elkísértem, tőle tanultam a horgászat
csínját-bínját. Nagyon büszke a horgászversenyeken elért
eredményeimre.
Vele készítettem az első íjamat is, szilvafából - igen jól sikerült!
Közben persze ott a nagymamám is, aki pedig mindig azt
lesi, mit szeretnék enni. Mindig finomakat süt-főz nekünk.
Neki is besegítek néha a sütés-főzésbe, ez nagyon boldoggá
teszi. Amíg a finomságok készülnek, tatám mesélni szokott a
gyermekkoráról. Ezek a történetek nekem nagyon tetszenek,
egész nap hallgatnám őket.
Sajnos nem tehetem, mert iskolás vagyok és nincs már anynyi idő a közös programokra, de a nyári szünetek még mindig
élményekkel telnek.
Lassan felnövünk, telik az idő, már 80 éves vagy.
Köszönöm, hogy mindig a jóra tanítasz, és óvsz engem!
Nagyon szeretném, ha te és mama még nagyon sokáig lennétek közöttünk, mert ti vagytok a legjobb nagyszülők a világon!
Ferenczi Gergő
Eleki Román Általános Iskola
6. osztály
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Új üdvözlőtáblák köszöntik a városunkba érkezőket

MVM DÉMÁSZ

Áramszünet várható
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM
Démász Áramhálózati Kft. a közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a
villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Időszakok:
2021.11.02. 07:30 - 12:00
Területek:
Erkel Ferenc utca 1-13/A,2-16
Gávai Gaal Jenő utca 1-7,4-18
Határ utca 13
Lőkösházi út 53-115,46-82
Petőfi utca 1
Radványi György utca 1-11,4-8
Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért,
írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját
vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen
az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya „Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
MVM Démász Áramhálózati Kft.

Mostmár új üdvözlőtáblák köszöntik a
városunkba érkezőket
és kívánnak szerencsés
utat a távozóknak.
A táblák a Gyula, Lőkösháza, Kétegyháza
és a Román határ irányában hat nyelven,
magyarul, angolul és a
városunk négy nemzetiségének nyelvén szólítják meg az utazókat.
A régi táblák már elavultak és cserére érettek.
Egy újabb sikeres
összefogás eredménye
az új üdvözlőtáblák
kihelyezése, hiszen a
városi önkormányzat a
beruházását a cigány,
a német, a román és
a szlovák nemzetiségi
önkormányzat is támogatta.
Szelezsán György
polgármester

ALFÖLDVÍZ ZRT.

Vízhiány várható
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Elek
településen 2021. november 19-én a víztorony és a november 22-án a tározó mosatását végezzük. A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány várható.
Megértésüket köszönjük!

Alföldvíz Zrt.
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90 éves

Keresztesi Antal

Október 8-án Szelezsán György otthonában köszöntötte Keresztesi Antalt a közelgő 90. születésnapja alkalmából.
Keresztesi Antal 1931. október 9-én, Nagyszebenben született. Négy testvére közül, ő a harmadik.
Gyermekéveit is itt töltötte, de a II. Világháború viharai az ő családját is Magyarországra
FO sodorták. Több kitérő után, Eleken telepedtek le.
A szülőföld utáni vágyakozása, magyarságtudata egész életét végigkísérte. Gyermekkori emlékei elbeszéléseiben éledtek újjá,
izgalmas történetek formájában.
Kőművesnek tanult. Inasévei után az Eleki Brigáddal Dunaújváros építésében vett részt. Később az Eleki KTSZ-ben folytatta
munkáját.
A hetvenes évek elejétől kisiparos lett. Eleken, Kétegyházán és a környéken, számos családi ház őrzi keze munkáját. Megbízhatósága, igényes, szép munkája miatt, méltán volt népszerű az építkezők között.
Nem volt számára lehetetlen, mert kreativitással, szakmai tudásával mindig a megoldásokat kereste. Maradandó értéket teremtett.
1954-ben kötött házasságot Braun Franciskával, akivel a mai napig egymás társai.
Egy gyermekük született, Franciska. Két unokával, Zoli és Zsuzsi, valamit két dédunokával, Zsombival és Fruzsival teljes a család.
Fiatal korában fontos szerepet játszott életében a sport. Előbb az ökölvívásban ért el szép sikereket, a katonaságnál hadsereg bajnok volt.
Később az Eleki Labdarúgó csapatban játszott.
Egész életét a munka szeretete, az igényesség,
pontosság jellemezte.
Tevékeny, jó kedélyű, mindig előre néző, szorgalmas, nagy teherbírású EMBER, aki biztos pont
és támasz volt mindig a családja számára.
Ezúton is boldog születésnapot és további jó
egészséget kívánunk!
Elek Város Önkormányzata

90 éves

Salát György
Október 24-én Szelezsán György polgármester családi
körben köszöntötte Salát Györgyöt 90. születésnapja alkalmából.
Gyuszi bácsi, 1931. október 24-én született Békéscsabán.
1958. július 27-én kötött házasságot Oláh Franciskával.
Házasságukból két fiú gyermek született.
Gyuszi gyermeke után, két unokája és egy dédunokája
született, a család jelenleg nagy izgalommal és szeretettel
várja a második dédunoka érkezését.
Nyugdíjazásáig a Mezőgépnél illetve MGTSZ-nél dolgozott.
Nyugdíjas évei alatt a Szakiskola Tangazdaságában volt
oktató. Saját kertjében a mai napig szenvedélyesen foglalkozik növénytermesztéssel és szőlészettel.
Ezúton is boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!
Elek Város Önkormányzata
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MAGYAR RÁKELLENES LIGA

Rózsaszín október
Az idei évben újra
sor került városunkban is a Magyar Rákellenes Liga és Elek
Város Önkormányzata szervezésében a
“Rózsaszín séta a mellrák ellen” elnevezésű
rendezvényre.
A program fő célja,
hogy népszerűsítsék
a megelőzést segítő
szűréseket, amelyek
közül a rózsaszín városi séta a legjelentősebb esemény.
A program ezúttal is
előadásokkal kezdődött, melyen Kecskés
Róbertné védőnő és
Tóth Gyöngyi a Ma-

gyar Rákellenes Liga
Eleki Alapszervezetének vezetője hívták fel
a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára és
a betegség veszélyeire.
Polgármesterként
a népbetegségek vonatkozásában hangsúlyoztam, hogy a megelőzés a legfontosabb.
Elsősorban rajtunk
múlik, hogy mennyire
vigyázunk magunkra,
fontos, hogy odafigyeljünk önmagunkra
és szeretteinkre.
Lehetőleg
éljünk
egészségesen, figyeljünk az étkezésre,

mozogjunk rendszeresen, vegyünk részt
a többnyire ingyenes
szűrővizsgálatokon és
amennyiben úgy érezzük, hogy valami nincs
rendben, ne késlekedjünk azonnal forduljunk szakemberhez!
Hálásan köszönöm
Tóth Gyöngyi Elnök
Asszonynak és Kecskés
Róbertnének a szervezést és a színvonalas
előadásokat, valamint
az Eleki Polgárőrség
vezetőjének Rácz Jánosnak a séta útvonalának a biztosítását!
Szelezsán György
Polgármester
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Könyvtári Napok

„A mélység az ugyanolyan, mint a magasság.
Csak máshonnan kell nézni.”
Ez a Kiss Ottó (József Attila-díjas író, költő) bölcsesség volt az idei Országos Könyvtári Napok
programsorozatának mottója, mely programba
bekapcsolódik évek óta az eleki könyvtár is.
A könyvtári hét célja, hogy a személyes kapcsolatok mellett, a digitális szolgáltatásokat is hangsúlyozzuk.
Mivel a könyvtári napok október 4-én kezdődtek, könyvtárunk az Állatok Világnapjához kapcsolódva online kvízzel készült. Majd a „könyvtárak tudásátadó szerepe” témakör által nyújtottunk
segítséget az önéletrajzot készítőknek, ingyen internetezési lehetőséggel.
A gyerekeknek is készültünk, papírszínházi mesélésen vett részt a Dr. Mester György Általános
Iskola 2/a osztálya, és a hetet egy felejthetetlen,
szórakoztató író-olvasó találkozóval zártuk Bosnyák Viktória íróval és Dudás Győző illusztrátorral.
A következő héten pedig vendégünk volt
Szurovecz Kitti, író, újságíró, aki a békéscsabai Garabonciás Napok hangulatát varázsolta ide a felsősöknek „A választás – Garaboncity meséi” című
könyvének bemutatójával.

KULTÚRA

Juhászné Kiss Henrietta és Negrea Éva alkotásai
Augusztus hónap alkotói: Juhászné Kiss Henrietta és Negrea Éva.
Továbbra is várunk bármilyen technikával, bármilyen anyagból készült tárgyakat, 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 alkotásai

Juhászné Kiss Henrietta
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Mesemondó verseny a Népmese Napja alkalmából
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben hívta fel a figyelmet arra, hogy akinek fontos a népmesék fennmaradása és ezáltal a mesék bölcsességének
továbbadása, csatlakozzon ahhoz, hogy szeptember 30-a, Benedek Elek
születésnapja a Népmese Napja legyen.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől
kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”
Bizony mi nem hagyjuk háttérbe szorulni a mesék fennmaradását, ezért
is rendezte meg könyvtárunk 2021. szeptember 30-án ismét a mesemondó
versenyt Benedek Elek tiszteletére, alsós diákoknak.
A Dr. Mester György Általános Iskola és az Eleki Román Általános Iskola
24 mesemondója nyitotta ki kincsekkel teli tarisznyáját, s varázsolták elénk
a népmesék csodás világát.
A zsűri értékelése alapján az alábbi eredmény született:
1.
osztály:
I.
helyezett: Forgács Norbert (Román Ált. Isk.)
II.
helyezett: Gaodi Szafira (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
III.
helyezett: Duró-Gergely Hunor (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
2.
osztály:
I.
helyezett: Horváth Ferenc (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
II.
helyezett: Gyulai Bella (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
III.
helyezett: Bloch Bálint (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
3.
osztály:
I.
helyezett: Stumpf Mária Lilla (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
II.
helyezett: Sonkoly Fruzsina (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
III.
helyezett: Bagi Dominik (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
4.
osztály:
I.
helyezett: Kovács Kata (Román Ált. Isk.)

Szeptember 15-én
könyvtárunk
vendége volt a Körömvirág

II.
helyezett: Duró-Gergely Nimród (Dr.
Mester Gy. Ált. Isk.)
III.
helyezett: Onodi Kamilla (Dr. Mester Gy.
Ált. Isk.)
Gratulálunk mindenkinek és köszönjük a zsűri
munkáját, a zsűri elnökének Lempert Lászlónénak (Dr. Mester Gy. Ált. Iskola nyugdíjas pedagógusa), valamint Kecskeméti Jánosnénak (Eleki
Román Nemzetiségi Általános Iskola nyugdíjas
pedagógusa) és Árvainé Nagy Mónikának (Napköziotthonos Óvodák óvodapedagógusa).
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját
és a szülők támogatását.
Köszönjük Szelezsán György polgármester úrnak a gyerekek édességét, valamint Krisán Józsefnek és a Napközi Konyha dolgozóinak, hogy – ha
nem is hamuban sült – pogácsát „varázsoltak a
tarisznyájukba”!
Juhászné Kiss Henrietta

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legﬁatalabbakat
Október 03. Rostás Felícia Eliána, Rostás Kálmánné és Rostás Kálmán kislánya.
Október 03. Kiss Nátán Lajos, Kiss-Lajos Beáta és Kiss Roland kisﬁa.
Október 20. Gerstenmayer Ingrid Szilvia, Gerstenmayer Attiláné és Gerstenmayer
Attila kislánya.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!
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REIBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Tartalmas október

Október 4-én a Jókai Színház érkezett hozzánk Két összeillő ember című előadásával, mely Szécsi Pál és Domján Edit tragikus
sorsú szerelmét dolgozza fel. A pandémia miatt hosszú ideig nem szervezhettünk színházat a Művelődési Házba, ezért mindenki
érdeklődve fogadta őket. Nagy örömünkre teltházas lett az előadás.
Október 6-án az Aradi vértanúkra megemlékező műsor után sikeresen átadtuk a „Kemény szél fúj…” című novellaíró pályázat
jelentkezői számára a nevezésért járó díjakat. A pályázatban olyan műveket kértünk a gyerekektől, ahol saját szemszögből mutatják be az 1848-49-es szabadságharc eseményeit. A gyermekek ügyesek és kreatívak voltak, különböző technikával éltek. Volt,
aki egy lovat állított be narrátornak, és olyan is volt, aki régimódi nyelvezettel élt.
Október 20-án megtartotta első alkotó körét a Nyugdíjas Klub. Közelednek a hűvös napok, és egyre jobban bekényszerülünk az otthon melegébe. Szerda délutánonként ezért a Művelődési Házban különböző közösségi tevékenységeket szervezünk
időseinknek, ahol egy forró tea mellett alkothatnak, érdekes előadásokat hallgathatnak és megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat egymással. Várunk szeretettel minden kedves nyugdíjast, aki szeretne csatlakozni!
Október 22-én délután újra összeült a szakemberekből álló csapat Zsótér Mária, az Erzsébet Ifjúsági Alap ifjúságszakmai mentorának vezetésével. A korábban megtartott Word Café során az Eleken élő gyermekek és az ifjúság életét szervesen befolyásoló
intézmények képviselői együtt gyűjtötték össze a város adottságait és a benne rejlő lehetőségeket. Ezen alkalom célja az volt,
hogy a rendelkezésre álló információ alapján összeállítsuk a városi ifjúsági stratégia elkészítéséhez szükséges kérdőív részleteit.

REiBEL MiHÁLY VÁROSi MŰVELŐDÉSi HÁZ

Novemberi programjaink
November 03. Nyugdíjas Alkotó Kör
November 05. Alakformáló edzés
November 06. Jótékonysági Batyus
Retro Disco
November 09. Méry Rudolf „Pillanatképek”
kiállításmegnyitó
November 10. Nyugdíjas Alkotó Kör
November 12. Alakformáló edzés
November 17. Nyugdíjas Alkotó Kör
November 19. Alakformáló edzés
November 20. Családi nyomkereső játék
November 24. Nyugdíjas Alkotó Kör
November 26. Alakformáló edzés
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Szüret

2021
szeptember
utolsó hetében mindhárom óvodában szüreteltünk, és mustot is
készítettünk a gyerekkel.
Az 1-es és a 2-es
óvoda összefogott, és
a Hoffmann házaspár
házában szüretelte le a
felajánlott szőlőt, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Hatalmas örömmel
és lelkesedéssel, zenei
kísérettel sétáltunk a
helyszínre, ahol meg is
kóstolhattuk a finom
csemegét.
Hoffmann bácsi elárulta, hogy ezek még

az ősi régi uradalmi eleki szőlőtőkék, amelyek
a mai napig teremnek a
kertjükben.
A munka után Botás
Pál és felesége szállította haza az elfáradt gyerekeket a póni fogatán,
amely nagyszerű élmény volt számunkra.
Másnap a Leimen
ház adott otthont a
must készítésnek, ahol
megcsodálhattuk
a
múzeumot és erőnkön
felül tekerhettük a Rusz
házaspártól
kölcsön
kapott darálót és prést.
Ugyanezt a prést vehették igénybe a szülői
felajánlásokból kapott

szőlő préselésénél a
3-as óvoda gyermekei.
Egy szeptemberi délelőttön megbeszélték,
hogyan szüreteltek régen, milyen színű, mikor terem a szőlő, majd
ők is kipróbálták milyen fáradtságos munkával készítettek régen
mustot, majd bort az
emberek.
Mindhárom óvoda
nevében
köszönjük
a segítséget azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ne
felejtődjön el ez a réges-régi hagyomány, a
szőlőszüret.
Árvainé Nagy Mónika

ElEki ÓVODÁk

TE SZEDD!

Óvodáink az idei évben is részt vettek a „Te
Szedd!” Önkéntesen a
tiszta Magyarországért
mozgalomhoz. Október 20-án a kisgyermekek a dolgozók
segítségével megtisztították az óvodák környezetét, közös gereblyézéssel varázsolták
szebbé az óvodák udvarait.
A szemétszedéssel
az volt a célunk, hogy
már óvodás korban
felhívjuk a gyermekek
figyelmét a Földünk
megóvására, a környezetünk védelmére, tisztántartására.
A hulladékgyűjtést
megelőzte a gyermekekkel való közös
beszélgetés a környezetvédelem fontosságáról, illetve a szelektív

hulladékgyűjtésről.
Nagyon fontos feladatunknak tartjuk a
környezettudatos magatartásra nevelést.
A gyerekekkel közösen összegyűjtött szemetet szétválogattuk,
ezután kukászsákokba
helyeztük, melyek elszállításra kerültek.
Burján- Bálint Ildikó

13

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM | 2021. NOVEMBER

SULIHÍREK

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Dr. Mester György Általános Iskola 8.b osztályos
tanulói a Csodák Palotájában jártak Budapesten október elején. A Gyulai Tankerületi Központ jóvoltából 10
belépőt kapott iskolánk jutalomképpen. A gyerekek
tudományos kísérleti bemutató keretén belül különböző fizikai kísérletekben vettek részt az Öveges teremben. A Richter Gedeon laborban fehér köpenyes,
védőszemüveges kalandokat éltek át. Köszönjük az
osztályfőnökük, Farkasné Poszt Ilona kísérő munkáját!

Okt. 12-én a Dr. használatát is fejlesztette.
élményt! Minden gyermek
Mester György ÁltaAz előadást a Német Nem- nagyon jól szórakozott.
Bellon Tiborné Durst Ilona
lános Iskola első és zetiségi Önkormányzat fi1.a osztályfőnök
második osztálya a nanszírozta. Köszönjük az
Reibel Mihály Művelődési Házban járt,
ahol a Magyarországi
Német Színház előadásában Az oroszlán
és a nyúl című mesejátékot tekinthették
meg. Az interaktív
előadás érdekessége
volt, hogy a színészek
nemcsak magyarul,
de németül is játszották a szerepeiket. A
kétnyelvűség nemcsak a megértést
segítette, hanem a
gyerekek aktív nyelv-

Német színházban jártunk

KIRÁNDULÁS A CSODÁK PALOTÁJÁBAN

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Állatok világnapja

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Aradi vértanúk emléknapja

A Dr. Mester György Általános Iskola ünnepi megemlékezést tartott az aradi vértanúkról és a szabadságharc hőseiről. A színvonalas megemlékezést Szegedi
Károlyné pedagógusnak és a 6.a osztálynak köszönjük!
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

Állatok világnapja volt a Dr. Mester György Általános Iskolában október elsején.
A gyerekek előadáson és vetélkedőn vettek részt, rajzoltak, plakátot készítettek. Köszönjük tanulóinknak és szüleiknek, hogy hozzájárultak adományaikkal, melyet a
Gyulai Állatvédő Egyesület számára gyűjtött iskolánk!
Köszönjük Szelezsán György polgármester úrnak, Botás Erika alpolgármester aszszonynak, Kecskés Andrea, Ferenczi Zsolt és Veres Zoltán képviselőknek az állateledel adományukat!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Pályaválasztási vásáron jártak a diákjaink
A Békés Megyei Pályaválasztási Vásáron jártak a 7. és 8. osztályos tanulóink október 14-én Békéscsabán, a CsabaParkban. A megye középiskolái szerepeltették magukat, így a tanulók segítséget kaphattak pályaválasztásukhoz, pályaorientációjukhoz.
Köszönjük, hogy az osztályfőnökök elkísérték tanítványaikat.

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Idősek világnapján szerepeltünk

A Dr. Mester György Általános Iskola diákjai színvonalas műsorral szerepeltek az Idősek világnapján október 1-én. A harmadikosokat Lupné Soós Tünde pedagógus készítette fel.
Köszönjük munkáját!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

SULIHÍREK
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Eseménydús ősz

A tavalyi tanév covid
miatti eseménytelensége után az idei tanévben
nem győzzük kapkodni
a fejünket, annyi minden
történik. Diákjaink lelkesen vesznek részt minden
programon és versenyen,
mi pedagógusok pedig
boldogan látjuk ezeknek
az alkalmaknak a közösségformáló erejét.
Szeptember 24. Első
és második osztályos kisdiákjaink Békéscsabán a
Napsugár Bábszínházban
megtekintették az első
bérletes előadást, a Pán
Péter című bábjátékot.
Ugyanezen a napon
a 4. évfolyam kézműves
foglalkozáson vett részt a
Reibel Mihály Művelődési
Házban, ahol nagyon szép
őszi ajtódíszeket készítettek. Köszönjük a lehetőséget!
Szeptember 28. Elek
Város
Önkormányzata
rajzpályázatának (a csapadékvíz gyűjtése és hasznosítása témában) eredményhirdetése:
Vrbovszki Katalin Lina
I. helyezett, Abrudán
Zselyke Lara II. helyezett,
Gál Gábor Noel III. helyezett (1. osztály)
Kovács Bernadett III.
helyezett (3. osztály)
Bohák Bernadett Bettina III. helyezett (4. osztály) Felkészítőik: Jova Daniella, Petruzsán Ágnes,
Málik Edit, Szabó Anett.
Gratulálunk a helyezetteknek, és természetesen
az összes tanulónak, aki
részt vett a pályázatban,
valamint köszönjük a
szervezőknek a lehetőséget és a finom ajándékokat!
Október 01. Román
Mesemondó Verseny
A békéscsabai Meseházban megtartott ro-

mán nyelvű mesemondó
versenyen 5 diák képviselte iskolánkat, melynek
eredményeként
Csalai
Zsolt Márk 3. osztályos és
Ferenczi Gergő 6. osztályos tanulók különdíjban
részesültek.
További
résztvevők:
Gyaraki Nándor 4. osztály,
Jenei Viola 6. osztály, Zalai
Bíborka 6. osztály.
Gratulálunk a díjazottaknak és a többi résztvevőnek a lelkes és kitartó
mesetanuláshoz!
Szintén október elsején
4 ötödikes diákunk, Forgács Tamara, Krisán Alina, Madarász Nándor és
Szelényi Ernő köszöntötte versekkel az időseket
a városi ünnepségen. Az
Elek Város Önkormányzata által meghirdetett „Az
év nagymamája és nagypapája” pályázaton iskolánk 6. osztályos tanulója,
Ferenczi Gergő fogalmazása nyertes pályázat lett,
melynek köszönhetően
„Az év nagypapája” címet Tóth Lajos kaphatta
meg az Idősek Világnapja
alkalmából szervezett városi ünnepségen.
Gratulálunk Gergőnek
a munkájához és természetesen nagypapájának
is, valamint további jó
egészséget kívánunk!
Október 01. Frank Ildikó budapesti előadóművész egy nagyon érdekes,
látványos román nyelvű
interaktív színházi előadást tartott alsós diákjaink
részére.
Október 06. Iskolánk
8. osztályos diákjai az iskolarádióban
tartottak
megemlékezést a kivégzett honvédtábornokok
tiszteletére.
Október 06. Már hagyomány
iskolánkban,
hogy színházi előadás

megtekintésével
jutalmazzuk diákjainkat. Felsős
tanulóink egy csoportja
most a békéscsabai Jókai
Színházban járt, ahol az
Árgyélus királyfi mesejátékot tekinthették meg.
Október 08. Két felsős fiú csapatunk is részt
vett a Lőkösházán megrendezett Barátság Kupa
fociversenyben, melynek
eredményeként a 7-8.
osztályos diákokból álló
csapatunk veretlenül, gólkülönbséggel II. helyezést
ért el. Gratulálunk a fiúknak a kiemelkedő teljesítményhez!
Október 14. Iskolánkban járt Vasas András, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
képviselője, aki az őszi
madárvonulásról tartott
előadást alsós tanulóink
részére. A gyerekek nagy
érdeklődéssel és ámulattal fogadták az érdekes
bemutatót.
Október 14. 7-8. osztályos tanulóink részt vettek
a CsabaParkban megrendezett
pályaválasztási
börzén, ahonnan sok élménnyel és hasznos információkkal tértek haza.
Október 18. Négy tanulónk a battonyai „Vocea
de aur” énekversenyen
vett részt, ahol különdíjban részesültek: Lőrincz
Bernadett 2. osztály, Mohácsi Attila 4. osztály, Krisán Alina 5. osztály, Zalai
Bíborka 6. osztály. Felkészítő pedagógusok: Solcan Kármen, Szabó Anett
és Ferencziné Baranyi Ibolya.
Gratulálunk tanulóinknak, köszönjük pedagógusaink munkáját!
Október 19-én a 4-5-6.
osztályból 22-en tekintették meg Gyulán a Művelődési Házban a Kincskereső
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kisködmön című előadást
Popuczáné Mag Judit és
Szelezsán Péter kíséretében.
Október 23-án iskolánk 2 csapattal is részt
vett a Zártszelvény SE
szervezésében megrendezett „Te szedd” akcióban. Gyönyörű időben,
szuper hangulatban töltöttük a délelőttöt. A közösségformáláson túl a
szemléletformálás is nagy
szerepet kapott az esemény által.
Délután a városi megemlékezésen iskolánk 19
tanulója mutatta be ün-

nepi műsorát, amire hetek
óta lelkesen készültek. Köszönjük az elismerő szavakat, amiket kaptunk, máskor is szívesen teszünk
eleget hasonló felkérésnek. Az esemény végén
iskolánk nevében koszorút helyezett el az ’56-os
emlékműnél Forgács Tamara 5. és Ferenczi Gergő
6. osztályos tanulónk Szelezsán Péter igazgató úr és
Szabó Anett munkaközösség-vezető kíséretében.
Popuczáné Mag Judit,
Gálné Dihel Jolán
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. november 22. A borítékra írja rá: „Novemberi gyerekrejtvény”.
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni.
Az előző rejtvény nyertese: Zsóri Izabella. Gratulálunk, a nyertest értesítjük!
Az novemberi gyerekrejtvény nyereménye egy 3D papír játékmodell az Eleki Könyvtár felajánlásából.

|REJTVÉNY
A keresztrejtvény fő soraiból kiolvasható megfejtés beküldési határideje: 2021. november
22. A borítékra írja rá:
„Novemberi
keresztrejtvény”. A megfejtéseket a Polgármesteri
Hivatal előtt lévő piros
postaládába, amely a
Gyulai út 2. szám alatt
található, lehet bedobni. Az előző rejtvény
nyertese: Deák Zoltán.
Gratulálunk a nyereményhez!
A NOVEMBERi
NYEREMÉNY:
MAGYARORSZÁG 100
CSODÁJA CÍMŰ KÖNYV

AZ ELEKi KÖNYVTÁR
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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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