INGYENES KÖZÉRDEKŰ HAVILAP
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|3. OLDAL

KARÁCSONYI
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:

F/elekazenvarosom
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HÍREK

ÚJABB FEJLESZTÉS

VÁROSI SPORTCSARNOK

Kormányblakot
alakítanak ki Eleken

Jól halad a felújítás

Kormányablakot
alakítanak ki Eleken,
amely a városban és a
környező településeken élők mindennapjait,
közigazgatási
ügyintézéseit segítheti majd.
November 20-án dr.
Takács Árpád Békés
megyei kormánymegbízott úr, dr. Kovács
József országgyűlési
képviselő úr és dr. Gulyás Imre a Gyulai Já-

rási Hivatal vezetője látogatott a városházára,
mely során egyeztettük
a fejlesztés ütemezését.
A több mint 120 millió forintos beruházásra a kormány biztosítja
a forrást.
Hálásan
köszönöm
képviselő úrnak, hogy
ismét segített egy
újabb eleki fejlesztést!
Szelezsán György
polgármester

A
városi
sp or tcsarnok
felújítása évek
óta téma a helyiek számára, a
beruházás most
valósággá vált.
A
Magyar
Falu Program
részeként
elnyert
több,
mint 16 millió
forintos pályázati forrásból
fejlesztjik
az
iskolák és a lakosság által is
előszeretettel
használt épületet.
Megújulnak
az öltözők, a
küzdőtér burkolata, festési
munkálatokra
is sor kerül, és
új
labdafogó
védőhálókat is
beszereznek.

|TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. december

2021. december 1., szerda
2021. december 7., kedd
2021. december 8., szerda
2021. december 9., csütörtök
2021. december 15., szerda
2021. december 22., szerda
2021. december 29., szerda

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
ZÖLDHULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
SZELEKTÍV HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy deccember
hónapban keddi napokon 13:00 és 15:00 óra
közötti időpontokban
kerül sor a polgármesteri fogadóórákra. Az
év utolsó fogadóórája:
december 21.
Forduljanak hozzám
bizalommal!

HÍREK
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SzelezSán GyörGy

Kívánom mindenkinek, hogy az ünnepeket
töltse egészségben és szeretetben!
Kedves Elekiek!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit így
karácsonyhoz és év végéhez közeledve! Az év
legszebb és a legvarázslatosabb napja közeleg.
Karácsony szent estéje,
a Megváltó születésének
ünnepe mindenkié. A
kicsiké és nagyoké éppúgy, mint a fiataloké és
az idősebbeké, a gyermekeké és a szülőké, az
édesapáké, az édesanyáké, családosoké vagy éppen egyedül élőké.
Hiszen – akármit is
gondolunk az életről, a
hitről, akár járunk templomba, akár nem – azt
mindannyian
tudjuk,
hogy a karácsony emberi történetének és hitbéli
misztériumának a főszereplője ugyanaz, aki pólyába csavarva feküdt a
jászolban: az újszülött
Megváltó Jézus Krisztus.
Egy csecsemő.
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon,
hogy milyen különleges
is a mi világunk, a keresztény gyökerű kultúránk!
Hiszen az emberi emlékezet és hagyomány
leginkább tetterős felnőtteket tart számon,
sőt, olykor kifejezetten
rettenetes hősöket, önfeledten gőgicsélő, anyai

szeretetre szoruló kisdedeket a legkevésbé sem.
Márpedig karácsony ünnepének mégiscsak ez a
lényege. Mert ki mellett,
ki közelségében is bontakozhatna ki legtisztább
formájában a szeretet, ha
nem egy kiszolgáltatott,
ám elbűvölő újszülött
társaságában! Hogyan is
élhető át az önzetlenség
és az emberbe vetett bizalom mélyebben annál,
ahogy egy csecsemő teszi: teljes ráhagyatkozással.
Valóban. Meggyőződésem, hogy karácsony
ünnepe ezért áll annyira
mindannyiunk szívéhez
közel, mert erre az erőtlen szeretetre vágyunk.
Nem véletlenül, hiszen
mindannyiunkban ott lakik egy csecsemő.
A nagy mesélő, Krúdy Gyula írja az ünnepre
való készülődésről: „A
máktörő koloncnak vendéghívogató hangja volt,
és minden házból kihallatszott döngése. A dió
olyan jóízűen roppant,
mintha a bánatot törtük
volna össze darabidőre.
Az asszonyhang, amely
a zúzmarás ablakú konyhában kommandírozott,
a legkeményebb férfit is
meglágyította. (…) a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi illatok-

ra (…) a gyalogösvényen
a postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves
szomszédasszony békét
kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek
fölemelkedéséhez,
a
sütők átvizsgálásához,
a patkók megkóstolásához.”
De miért is idéztem
ilyen hosszan Krúdy írását? Mit üzen, üzen-e
egyáltalán nekünk valamit ennyi esztendő, egy
évszázad távlatából?
Nos, lehet, hogy a dió
– termés híján – idén
nem roppan olyan jóízűen, és a postás sem érkezik csodálatos levelekkel
– hiszen ma már a kapcsolatainkat az internet
segítségével tartjuk –,
mégis ráismerünk benne
a mindenkori karácsony
hangulatára.
Hiszen az eszmei, a vágyott ünnep – amire törekszünk – éppen olyan,
mint száz esztendővel
ezelőtt: meghitt, jó illatú, és a békességről szól.
És ne gondoljuk, hogy
akkor – régen – mindig
fehér volt a karácsony,
mint a karácsonyi dalokban! Lám, Krúdy is erről
panaszkodik:
„Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez
évben? Régente ez igen
fontos körülmény volt
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az ünnepi hangulatban,
mert az emberek mégiscsak jobban szerettek
fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai felé (…) Ez
évben azonban hiába jósol a százeszendős jövendőmondó, sőt Herschel
is nagy havazást a hónap
végére, mindnyájuknak
fekete karácsonya van
már esztendők óta.”
Amikor erre az írásra
készültem arra is gondoltam, hogy a Covid-járvány okozta bezártságunk, a vírustól való
félelmünk miként árnyékolta be az életünket, és
tette kiszámíthatatlanná
a jövőt, a mindennapjainkat.
Valóban. A bizonytalanságban felértékelődik
a bizonyosság, az állandó
változásban a változatlanság, a rendetlenségben a rend utáni vágy.
Mert ezekből fakad a remény akkor, amikor úgy
érezzük, elveszítettük a
régi, megszokott életünket, és vissza szeretnénk
kapni.
Ebben rejlik az ünnepeink ereje és – a hit
bizonyosságán túl – a
karácsony megkérdőjelezhetetlensége is. Most
értjük meg igazán azt,
hogy miért is ragaszkodtak a nagyszüleink és
dédszüleink ahhoz, hogy
a
legreménytelenebb
helyzetben is világítson a
karácsonyfa fénye. Erről
olvashatunk a visszaemlékezésekben is – csak
a legközelebbi múltra
gondolva – akár a világháborús karácsonyokon,
akár 1956 karácsonyán,
amikor – gondolhatnánk

– az ünnepet háttérbe
szorította a történelem.
Az idei ünnep mindannyiunk számára jelentsen valódi visszatérést az
elveszettnek hitt, családi
körben eltöltött ünnephez! Jelentse azt, hogy
az élet ilyenkor – és a
szentestéhez közeledve
egyre inkább – leegyszerűsödik. Gondolataink
lecsendesülnek, mozdulataink megszelídülnek.
Kívánom, hogy tennivalóink se különbözzenek
attól, amit száz évvel ezelőtt Krúdy Gyula szedett
lajstromba:
„Ajándékot
venni,
ajándékot adni, mosolyt
aratni, könnyet letörölni,
gyermekkacajt élvezni,
bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra állítani, jónak lehetni
a tegnapi ellenséghez,
kézadással fizetni az álnokságért, szegénységet
enyhíteni, a homlok mély
redőit elsimogatni, vad,
keserű szívbe emberséget oltani, szilaj szemét
a gyűlöletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak
halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a magányosan sírdogálókat
gyengéden felkeresni,
rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött
merengő asszonyféléhez
szívesen szólalni, megfogni az elkeseredett kezet…”
Mindannyiuknak áldott karácsonyt, valamint sikerekben és
egészségben
gazdag
boldog új esztendőt kívánok!
Üdvözlettel:
Szelezsán György
polgármester
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KÖZleMÉNy

Kiscsillag egyesület

Halloween felvonulás
Október 29-én felkerekedett egy nagy csapat,
hogy végig járja Eleket egy hatalmas zsákmány reményében. Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen
minden tarisznya roskadásig telt a finomabbnál
finomabb édességekkel.
Köszönjük Trepákné Móninak a szervezést, köszönjük a vendégfogadó családoknak, Elek Város
Önkormányzatának és a további civil szervezeteknek a sok sok nyalánkságot és a vendéglátást, köszönjük a fogathajtóknak, hogy eljuttattak minket
a helyszínekre és nem utolsó sorban köszönjük a
gyermekeknek, hogy ilyen lelkesen vettek részt a
programon!
„Csokit vagy csalunk!“

HÍREK

FO

Tisztelt Elekiek!
Amennyiben a víz
minőségével kapcsolatban panaszuk van,
szaghatás, esetleges
színelváltozás jelentkezik kérjük forduljanak
hozzánk bizalommal!
Ahhoz, hogy bárminemű vízminőségi
panasszal időben és
érdemben foglalkozni tudjunk, javasoljuk,
hogy az ivóvíz-szolgáltatással
kapcsolatos
észrevételeiket a 0-24
óráig ingyen hívható

06-80/922-333

Call Center-es telefonszámunkon, az észlelés
után mihamarabb tegyék meg, mely hívás
rögzítésre is kerül, valamint kollégáinknak lehetősége lesz azonnali,
helyszíni intézkedések
végrehajtására.
Tájékoztatjuk, hogy
az ivóvízminőséggel
kapcsolatos minőségi
előírásaink a szolgáltatási pontig állnak fent,
mely a vízmérőt követő
elzárószerelvényig terjed. Az épületen belül
a csapoknál észlelhető
vízminőségi kifogást
okozhatja a belső, házi
vízhálózat karbantartási hiánya, esetleg a vízmelegítő berendezés
(bojler) vagy a beépített víztisztító nem
megfelelő üzemeltetése, illetve használata is.
Köszönettel:
Alföldvíz Zrt.
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ElEk Város ÓVoda-BölcsődE

Márton nap

A program régi német hagyományra, a Márton nap
szokásvilágára nyúlik vissza.
Cél, hogy ezt hagyományt
a jelen és a jövő generációi
számára megőrizzük és továbbadjuk.
Az idei évben legnagyobb
örömünkre hagyományos
módon tudtuk megvalósítani Márton napi lampionos
felvonulásunkat. A felvonulást megelőző projekthétben óvodásaink megismerték Szent Márton legendáját
és az ehhez kapcsolódó szokásokat, el is játszottuk Szent
Márton történetét. Megismertettük a gyermekeket
számos libás körjátékkal,
mozgásos játékkal, verssel
és mesével. A barkácstevékenységeinket is libás témában terveztük meg.
November 4-én barkácsdélután keretében a szülőkkel közösen készítettük
el lampionjainkat. A lelkes
munka után mindenkinek
jól esett a finom nutellás kalács, a libazsíros kenyér és a
forró kakaó.
November 11-én fellob-

bantak a mécsesek a lampionokban, és az óvodák
három épületétől kezdetét
vette a felvonulás, melyhez
a Dr. Mester György Általános Iskola nemzetiségi
osztályai is csatlakoztak. A
felvonulás végcélja idén a
Polgármesteri Hivatal mögötti Laudenbach tér volt,
ahol Szelezsán György polgármester köszöntőjét követően az óvodások előadták
német és magyar nyelvű
zenés műsoraikat, melyeket
a nagy számú közönség lelkes tapssal jutalmazott. Ezt
követően kezdetét vette a
jótékonysági süteményvásár
és zsíros-hagymás kenyér
vásár (a Védőnői Szolgálat
jóvoltából), melynek bevételét két óvodásunk, Botika
és Bence, valamint Túróczy
Áron és családjaik számára
ajánlottuk fel.
Itt szeretnénk megköszönni a szülőknek a rengeteg finomabbnál finomabb
sütemény felajánlását, és
azoknak is, akik vásárlásukkal támogatták ezt a nemes
célt. Köszönetünket fejezzük

ki a közreműködésért és
a támogatásért Szelezsán
György polgármesternek,
a Védőnői Szolgálatnak, a
Polgármesteri Hivatalnak,
a Városüzemeltetési Szolgálatnak, a Napközi Konyhának, a Reibel Mihály
Művelődési Háznak, a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek, TIME Bt.-nek és az
Öcsi Zöldségesnek. Külön
is köszönjük a Román Nemzetiségi Önkormányzatnak
az édesség felajánlást, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a programjaink lebonyolítását segítő eszközök (csoportjaink
részére bluetooth hangszórók vásárlása) beszerzését valamint a Nutella és a
csokoládé felajánlását.
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a jótékonysági sütemény- és zsíroskenyér vásáron 277.970,- Ft
bevételt könyvelhettünk el,
amelyet az érintett családoknak egyenlő arányban
elosztva átadtunk.
Wittmann-né Abonyi Mónika

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
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök, péntek: 12.00–14.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00
Asszisztens: Faragó Andrea és Molitorisz Ildikó
Időpont előjegyzés és receptírás:
munkanapokon 09:00–15:00
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 70/797 8251
II. körzet:
Várandós tanácsadás: szerda 10–12 óra
Gyerek tanácsadás: kedd 10–12 óra.
Védőnő: Kovács-Baráth Mária
Időpontkérés: 06 70/650 5057
ELEKI COVID ZÖLD SZÁM

+

06-80/18-0101
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MAGAZIN

búcsúzóul...

Szabó Pálné
(1929 – 2021)

Hiába várom, hogy megcsörrenjen a telefon és a vonal végén egy hang beleszóljon: Halló, Szabó Pálné. Ezt a hangot már soha
FO
nem hallom, mert Szabó Pálné Franciska elment örökre...
Nagyon nehéz feldolgozni azt, amikor az ember elveszít valakit.
Különösen, ha az a valaki olyan közel áll hozzá, mint hozzám Franciska, akitől csak sok szépet és jót tanulhattam.
De ki is volt Ő valójában? Íme az életútja:
Szabó Pálné Zielbauer Franciska 1929-ben született Eleken, német szülők gyermekeként. Mindig kétnyelvűnek tartotta magát.
Elmondása szerint hármas priusza volt: német származása, kuláksága és klerikális beállítottsága. Ez a hármasság végigkísérte
egész életútját.
1951-ben a MÁV-hoz került dolgozni és itt találkozott Szabó Pállal, akivel 1953-ban házasságot kötött. 1954-ben megszületett Péter fiúk, aki az
emberek gyógyítója, orvos lett.
1960-ban a kétegyházi Szakmunkásképző Intézetben kapott munkát,
ott gyakran tolmácsolt és fordított is. Azért, hogy feladatait még pontosabban tudja ellátni, négy szakvizsgát tett.
1977-1980. férjét, romániai küldetésbe helyezték, ide a feleségnek is
mennie kellett. Ez idő alatt munkahelyén fizetés nélkül szabadságot biztosítottak számára. 1984-ben vonult nyugdíjba, de még 5 évig továbbdolgozott a kétegyházi Gépmúzeumnál.
Az eleki németség érdekében az alábbi tevékenységeket végezte:
Alapító tagja volt az 1992-ben megalakult Eleki Németek Egyesületének, később vezetőségi taggá választották és itt gazdasági, pénztárosi
feladatokat látott el.
2006-ban nagy megtiszteltetés érte. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte, vállalja el a „Zászlóanya” szerepét a Millenniumi
zászló átvételekor. Ezt a zászlót az akkori és a jelenlegi miniszterelnök, dr.
Orbán Viktor adta át neki.
Mindig a szívében volt a németség ügye és ezért nagyon sokat tett.
Összekötő szerepet vállalt a külföldi kapcsolatok létrejöttében és fennSzabó Pálné és Klemm Tamás
tartásában, segítve az Elekiek Világtalálkozóinak sikerét. KezdeményezőAz Eleki Németek Egyesülete fennállásának 20. évfordulóján.
je volt a temetői sírkereszt-emlékhely létrehozásának, megmentve így a gót betűs sírkereszteket.
Szívügyének tekintette a német tájház létrehozását. A Leimen Házban több mint 40 db régiséggel járult hozzá a tájszobák berendezéséhez.
Nevéhez fűződik a Leimen Házban található „emlékfal” létrehozása, melyen a Szovjetunióba elhurcoltak /malenkij robotra/ névsora szerepel. Sok szakdolgozatot készítő hallgatónak nyújtott segítséget sokirányú tudásával és dokumentumok kézbeadásával.
2006-ban megválasztották az akkor még Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőjévé.
Számos elismerés és kitüntetés tulajdonosa.
Legbüszkébb a 2008-ban kapott megyei kitüntetésére volt. A német nemzetiség érdekében végzett sokirányú tevékenységét
jutalmazták ekkor. Megkapta – megérdemelten – a „Békés Megyei Kisebbségekért Díj”-at, melyet mélységes alázattal vett át.
Büszkék lehetünk rá, mert a rábízott feladatokat becsületesen, lelkiismeretesen és következetesen végezte el.
2021. október 22-én ennek a szép, eredményes életútnak vége lett. Franciska a sok-sok öröm és a fájdalom után hazaérkezett...
Ő már a legjobb helyen van: az örök hazában.
Búcsúzunk Tőled, akik tiszteltünk és szerettünk. Elköszön Tőled e sorok írója is egy R.M.Rilke idézettel:

„Ha kerestek a szívetekben keressetek.
Ha ott lesz az otthonom,
örökre veletek maradok.”

Franciska nyugodjál békében! Emléked legyen áldott!
Nádor Mária
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ZÁRTSZELVÉNY SE

ELEKI SZLOVÁK NEMZETISÉGI öNKORMÁNYZAT

Ismét Babafát ültettek a
legfiatalabbaknak

Disznótor és Szlováknap

2021. november 20án megrendezésre került a 17. Disznótorral
egybekötött Szlováknap.
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
és az Eleki Szlovákok
Egyesülete közös szervezésben
valósította
meg a helyi szlovákság
legjobban várt eseményét, melyet 2003 óta
szokásosan novemberben tartanak.
Köszönjük szépen a
szorgos kezű férfiaknak
és asszonyoknak a rengeteg segítséget, hiszen
nélkülük nem sikerülhetett volna így ez a nap.
Valamint köszönjük
az Elek Táncegyüttesnek
a rendkívül színvonalas
műsort.
Nagy
örömünkre
szolgál, hogy köreinkben köszönthettük többek között Paulik Antal
urat, az Országgyűlés
Szlovák
szószólóját,
Kraszlán István urat,
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának nemzetiségi főtanácsadóját,
Zelman Ferenc urat,
a Szlovákok Uniójának
elnökét és az Országos
Szlovák
Önkormányzat alelnökét, valamint
Szelezsán György urat,
Elek Város polgármesterét is.
Az eseményen Paulik
Antal, Szelezsán György
és Döme Tibor köszöntötték a vendégeket.
Hálásan
köszönjük
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvényünk
sikeréhez!

Az idei évben is folytattuk a Babafa programot,
melyet 2019-ben indítottunk hagyományteremtő
céllal.
November 13-án délelőtt 50 db hársfacsemetét
ültettünk és láttunk el babatáblával a beérkezett
kérelmeknek megfelelően.

Az ősszel minden egy évnél fiatalabb gyermek
számára egy őshonos magyar facsemetét ajándékoztunk, melyet egy családias hangulatú esemény keretein belül ültetünk el.
Most a sportpálya előtti területen a tribün mögötti részre ültettünk babafákat.
Köszönjük, hogy idén is szép számban csatlakoztak a programunkhoz!
Ajándékozzunk tiszta levegőt a jövő generációinak Babafákkal!
Jó egészséget kívánunk minden Babafa tulajdonosnak és a családjának!
ZSE csapata

Eleki Szlovákság
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Dragon taekwonDo

Diákolimpiai sikerek
November 14.- én került megrendezésre a Taekwondosok egyik legrangosabb eseménye, az
Eredmények:
Országos Taekwondo Diákolimpia.
Formagyakorlat:
FO
Sajnos a járványhelyzet miatt az eleki csapat megfogyatkozott, így a Dragon Taekwondo
öt
Madarász Nándi is jelesre vizsgázott
sportolóval vett részt a bajnokságon.
küzdeni akarásból, de piros őves ellenfele
rutinosabban küzdött, így Nándi ezen a napon nem tudott dobogóra állni.
Nagy Viola 3.hely
Küzdelem:
Simonka Ramon 3.hely
Árvai Fruzsina 3.hely
Nagy Viola a 2.helyen végzett,aki először
erőnyerőként jutott a legjobb 8 közé majd
két gyözelemmel a döntőbe ahol nagy küzdelemben harcolta ki a dobogó második
fokát.
Minden jó ha a vége jó mondják, hiszen
a nap végén „ bunyózott „ a felnőttek között
Simonka Rajmund.
Először nagy csatában plusz extra menet után / ellenfelét többször megrendítve /
győzedelmeskedett . A döntőben pedig fekete öves ellenfelét „ leiskolázva „ győzött és
szerezte meg Bajnoki címet, ezzel „ bearanyozva „ a csapat napját.
Gratulálunk a csapatnak és további sok
sikert kivánunk!

Fuji Fight team

Eleki harcosok a Vésztői gálán
2021. november 20.-án Vésztőn került megrendezésre az I. Hard Game Küzdősport Gála . Az eleki központú Fuji Fight Team 5 harcosa kapott meghívást a
rendezvényre.
Eredmények:
Elsőként a serdülők között Zalai Hunor bunyózott K3 szabályrendszerben,
ahol az állóharc mellett a földharc is engedélyezett. Hunor combrugásokkal és
kemény ütéseivel puhította ellenfelét 3 meneten keresztül, míg ellenfele a földharcot erőltette. Sajnos a szoros mérkőzés hajrájában Hunor beragadt egy hátsó
fojtásba, így ellenfele kezét emelte magasba a bíró.
Ezután Oláh Richárd következett a felnőttek között, szintén K3-ban, aki állóharcban szintén megrendítette ellemfelét, de a végső földharcban alulmaradt.
Szerencsére az ifik között Sándor Dáriusz kiköszörülte a csorbát, már az első
menetben leütötte ellenfelét, aki ugyan felállt de a 3. menetre, de már erősen
vérzett a kemény balosoktól. Így a 3. menet végén Dáriusz egyhangú pntozással
győzött.
Simonka Ramon meghívottként gyermek kategóriában bemutatózott.
Ezután a főmékőzések következtek, ahol Simonka Rajmund a Diákolimpiai
arany mellé most begyűjtött egy gála aranyat is. Ellenfelét, aki 10-15 kg-mal nehezebb volt nála, már az első menetben kiütötte és ezzel feladásra kényszerítette.
Rajmi ezen az estén is, az egyik legszínvonalasabb meccset vívta.
Mindannyian megérdemelték a díszes serleget. Dicséret illeti meg Simonka István edzőt is, aki fáradhatatlanul fejleszti a harcosokat.
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Gratulálok mindannyiuknak és köszönöm a szülők,
hozzátartozók támogatását, helyszíni bíztatást és szurkolást!
Mester
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VELEK VEZÉR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET

V. Velek Viadal

Kedves Ismerőseink!
Kedves Barátaink!
A Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület megtartotta az éves
nagyversenyét, az V. Velek Viadalt.
Versenyt
szervezni,
célokat kirakni és versenyzőket várni a verseny
napjára egy dolog. Talán
eljön néhány versenyző,
lelövi a pályát és fáradtan, éhesen várja, hogy
véget érjen a nap.
Mi mindíg abból a
célból szervezünk versenyt, hogy meghívjuk
a barátainkat egy olyan
napra, ami maradandó,
kellemes
élményekkel
gazdagítja őket. Nem
magunkért rendezünk
versenyt, hanem azért,
hogy együtt legyünk
azokkal az emberekkel,
akik fontosak nekünk.
Fontosnak tartjuk, hogy
a hozzánk látogató íjász,
úgy menjen haza, hogy

Eleken csodálatos napot
töltött el.
Nos. Ezt, mi magunktól, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület
nem tudnánk biztosítani. Versenyünk sikerét a
hatalmas segítség eredményezte, melyet Városunktól, a Polgármester
Úrtól, a város Képviselő-testületétől, civil szervezetektől, vállalkozóktól, magánszemélyektől
és egyesületünk tagjaitól
kaptunk!
Köszönjük
szépen
mindenkinek, aki anyagi
támogatással, tombola
tárggyal, vagy kétkezi
munkával, vagy bármilyen segítséggel hozzájárult a verseny sikeréhez!
Egyesületünk bekapcsolódott a jótékonysági
akcióba, aminek a célja,
hogy két eleki fiatal, Kovács Botond és Thuróczy
Áron
gyógykezelésére
adományt gyűjtsön. A
versenyen eladott tom-

bolák bevételét, valamint
a verseny végén szervezett távlövő bajnokság
nevezési díját ajánlottuk
fel e nemes célra.
Az általunk felajánlott
és a verseny ideje alatt
adományozott
több,
mint 150.000.- forintot, két nagyon kedves
tiszteletbeli Velek Vezér
tag, Kecskés Andrea és
Tóth Balázs kiegészítette
200.000.- forintra. Egyesületünk ezt az összeget
ajánlja fel a fent említett
gyerekek gyógykezelésére.
Versenyünk akkor sem
sikerült volna, ha nincsenek a csodálatos csapattársak, és az önfeláldozó
szülők, akik szó szerint
erejük felett dolgoztak,
hogy minden rendben
legyen.
Mindenkinek nagyon
köszönöm az áldozatos
munkát!

Duró Lajos
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Eleki eredmények
Modern anyagú történelmi fiatal felnőtt férfi kategória

Juhos István - I. helyezett

Modern anyagú történelmi ifjusági fiú kategória

Hegedűs István - I. helyezett
Wittmann Máté - II. helyezett

Modern anyagú történelmi kadet fiú kategória

Gulyás Norbert - I. helyezett

Modern anyagú történelmi mini fiú kategória

Duró-Gergely Nimród - I. helyezett
Oláh Balázs - II. helyezett
Ottlakán Martin- III. helyezett
Ferenczi Gergő - V. helyezett
Modern anyagú történelmi pici fiú kategória

Ficzere Zoltán - I. helyezett

Modern anyagú történelmi fiatal felnőtt nő kategória

Balázsné Sütő Beatrix - III. helyezett
Kruzsicz Beáta - VII. helyezett

Modern anyagú történelmi ifjúsági lány kategória

Hegedűs Vivien Sugárka - I. helyezett
Resetár Hanna - II. helyezett
Modern anyagú történelmi kadet lány kategória

Juhos Eszter - II. helyezett
Fodor Noémi - III. helyezett

Modern anyagú történelmi mini lány kategória

Csuvarszki Boglárka - I. helyezett
Bajaczán Szonja - II. helyezett
Jenei Viola - III. helyezett

Modern anyagú történelmi szenior nő kategória

Sarkadi Anna (Ótentik Íjászbarátok) - III. helyezett
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ElEk Város könyVtára

ElEk Város könyVtára

Világító képeslap

Az őszi szünet első napján kézműves foglalkozásra vártuk a kicsiket és nagyokat, mert a led szalagos
világító képeslap minden korosztálynak izgalmasnak tűnt.
Palkovics Brigitta és Kertész Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár munkatársai a délutánra felkészülve,
elemekkel, led szalaggal és rézhuzalok sokaságával
érkeztek, majd mindenki nekilátott a munkának.
Először is a kinyomtatott „tökfej” alatt egy áramkört készítettek a gyerekek, a rézhuzalt ragasztották
fel, megszakítás nélkül.
Majd a gombelem felragasztása következett (persze a pólus figyelembe vételével) és a ledek elhelyezése a tökfej szemei alatt, amit előzőleg lyukasztással kijelöltek.
A képeslap összehajtása után, az elem megnyomásával már világított is a halloween-i tök!
Ennyire egyszerű!
Juhászné Kiss Henrietta

KULTÚRA

Kovács Erika és Szegedi Anikó alkotásai
Augusztus hónap alkotói: Kovács Erika és Szegedi Anikó.
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!

Kovács Erika alkotásai

Szegedi Anikó alkotásai

ElEk Város könyVtára

PixELEK

Ez a címe legújabb, felsősöknek összeállított könyvtári foglalkozásunknak,
mely utal is a foglalkozás jellegére.
Egy település életében fontos jelentőségű a helytörténet, a múlt és ennek
felkutatása ahhoz, hogy szűkebb környezetünkhöz kötődjünk, és megbecsüljük azt. Ezt szeretnénk erősíteni a fiatal generációban is, ezért egy játékos, eleki fotókra alapozott foglalkozásra invitáltuk a Dr. Mester
György Általános Iskola 5. osztályos tanulóit november 24-én, tegyék próbára tudásukat, mennyit tudnak Elek nevezetességeiről, hagyományairól,
épületeiről.
S aki a legtöbb kép alapján felismerte az eseményeket, az elmondhatja
magáról, hogy megérintette a „genius loci”.
Juhászné Kiss Henrietta
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OTP BANK

Bemutatkozik az új vezető

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legﬁatalabbakat
November 07. Szelezsán Balázs, Szelezsán-Liszkai Éva és Szelezsán György kisﬁa.
November 11. Dán Nimród, Dán Bernadett Réka és Dán Tivadar kisﬁa.
November 25. Szatmári Róbert, Szatmáriné Juhász Kinga és Szatmári Róbert kisﬁa.
November 27. Grizer-Nagy Lilien, Nagy Mária és Grizer László kislánya.
November 29. Csomós Dáriusz Benett, Csomós Bianka Alma és Csomós Richárd
János kisﬁa.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!
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Tisztelt Elekiek és
környéken élők!
A nevem Baloghné
Góg Anna, december
1-től vettem át az eleki
OTP Bankfiók irányítását a nyugdíjba vonuló
Kulik Sándorné Marianntól.
Újkígyóson élek férjemmel, aki vállalkozó.
Két fiúgyermek édesanyja vagyok, akik már
kirepültek a családi fészekből.
2003. óta dolgozom
az OTP Banknál, előbb,
mint számlavezető az
Újkígyósi Fiókban, majd
Csorváson, mint fiókvezető tevékenykedtem.
Mindkét helyen volt
helyismeretem, hiszen
születésemnél
fogva
csorvási vagyok, édesanyám ma is ott él, Újkígyóson pedig több
mint 25 éve élek.
Nagy kihívást jelent
számomra az Eleki Fiók
vezetése, hiszen egy jól
működő, szép eredményeket elérő bankfiókot
vehettem át elődömtől.
Kihívás az is, hogy
a település és környéke eddig ismeretlen
volt számomra. Szeretném minél jobban
megismerni a várost és
vonzáskörzetét, az itt
élőket, hiszen az időm
nagy részét itt fogom
tölteni. Remélem, minél
több helyi rendezvényen részt tudok venni,
ezáltal személyes kapcsolatokat kiépíteni a
lakossággal és a vállalkozói ügyfélkörrel.
Sokukkal már találkoztam, hiszen július 9.

óta itt vagyok, ismerkedek a bankfiók sajátosságaival, a fiókba betérő ügyfelekkel.
Ez idő alatt csupa
pozitív
tapasztalatot
szereztem, barátságos
és nyitott embereket ismertem meg.

Nyitva tartásunk
nem változott:
Hétfő:
10:00-12:00
12:30-17:00
(ebédszünet 12:00-12:30)

Kedd, Szerda
8:00-13:00
Csütörtök
10:00-16:00
Péntek
8:00-12:00
Telefonszámok, melyen várom hívásukat:

06 70/708-1461,
06 66/572-501

Mindenkinek
jó
egészséget
kívánok,
remélem, hamarosan
személyesen is találkozunk!
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POLGÁRMESTERI DICSÉRET

Szociális Munka Napja
A szociális munka
napján hálánkat és
köszönetünket fejezzük ki a szociális területen dolgozóknak.
Szép hagyománya
van Eleken, hogy e
napon a hivatásukban régóta kiemelkedően
teljesítők
elkötelezettségét kitüntetéssel ismerjük
el.
Ebben az évben,
ahogyan tavaly is, a
személyes találkozót
el kell halasztanunk,
de díjazottjaink méltatásáról és köszöntéséről nem mondtam
le.
A szociális munkát
végzők sok helyen
töltenek be szolgálatot.
Szolgálatot a szó
legnemesebb értelmében. Egyvalami
azonban közös sokféle és szerteágazó
hivatásukban. Ha elesetteknek, gondozásra
szorulóknak,
ha kisgyermekeknek,
időseknek van rájuk
szüksége, akár intézményben, családban,
akár terepen, utcán,
szállón,
elhagyott
tanyán, akkor valamennyiüknek segítő
kezet nyújtanak.
Mert az egyén jólléte nélkül nem lehetséges egész közösségünk, az egész
társadalom
jólléte
sem.

Ezért köszönettel
tartozunk minden,
eleki szociális munkában dolgozónak!
Hálásak vagyunk
kitartó, fáradtságos
munkájukért, a türelmükért, az odaadásukért.
Intézményvezetői
felterjesztésekre idén
összesen nyolc kimagasló munkát végző
munkatárs részesült
Polgármesteri Dícséretben.
Hálásan köszönöm
a munkájukat és további jó egészséget
kívánok nekik!
Szelezsán György
polgármester

Kitüntetettek:
Gocz Elvira Családi Bölcsőde:

Husvéth Adél
Elek Város Óvoda-Bölcsőde:

Kotroczóné
Kolompár Zsuzsanna
Közösség Misszió - Humán
Szolgáltató Központ - Elek:

Kásziánné
Házse Magdolna
Gyulai Kistérség
Eleki Intézményegysége :

Rácz Istvánné
Naplemente Idősek Otthona:

Elekes Lászlóné
Eleki Pszichiátriai
Betegek Otthona:

Rádai Jakab
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi
Rehabilitációs és Módszertani
Központ
Eleki Lakásotthona:

Sinkó István
Keresztény Advent Közösség
Eleki Szociális Otthona:

Kunkliné Kiss Erika
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HÍREK

MEGÚJULnak aZ ÓVODák

Elkészültek a kivitelezési tervek
Dolgozunk tovább, hogy a tervekből fizikai megvalósítás legyen.
Két éven belül, a több mint 500 millió forint vissza nem térítendő megnyert pályázati forrásból újul meg a volt Gyermeknevelő
intézet épülete és 100 gyermek nevelésére alkalmas óvodaként
funkcionál majd, mellette megújul a Kétegyházi úton található
óvodánk is.

FO

Szelezsán György
polgármester

kOVács BOtOnD

Országszerte összefogtak az eleki Botiért
Már közel 6 millió forint gyűlt össze, hogy a 3 éves Boti mielőbb
meggyógyulhasson – osztotta meg az örömhírt a Magyar Rendőrség a közösségi oldalán.
Az eleki Zártszelvény SE csapat októberben jótékonysági akciót indított Botika megsegítésére. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakoztak az egyenruhások is, hiszen az egyik eleki rendőrtársuk kisfia, Kovács Botond leukémiás, az ő kezelésére gyűjtenek
mostmár országszerte a rendőrök.
– Nagyon népszerű volt a FORTE Kutyaiskola és Állatvédő Egyesület otthonában rendezett adománygyűjtő családi nap is, amelyet a Szurkolók az Állatokért Alapítvány és kollégáink szerveztek.
Ők 635 ezer forintot nyújtottak át az édesapának – adta hírül a rendőrség.
A helyiek is szívügyüknek tekintik a kisfiú sorsát, más sem mutatja jobban, mint a rendezényeken tapasztalható adakozási kedv, a
boltokban és a szolgáltatóknál elhelyezett adománygyűjtő dobozok telítettsége, és természetesen a család számlájára is így napról
napra érkeznek adományok.
A gyűjtés nem zárult le, továbbra is várják a felajánlásokat a család számlaszámra.
Hajrá Boti! Hajrá Elek!
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BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Az Adventi és Karácsonyi ünnepkör során kialakuló tüzek megelőzése
Az elmúlt években
több esetben riasztották a karácsonyi ünnepi időszakban a tűzoltókat, az otthonokban,
szociális intézményekben az adventi koszorún égő gyertyák, karácsonyfán elhelyezett
csillagszórók,
illetve
meghibásodott elektromos karácsonyfadíszek okozta tüzekhez.
Tekintettel a közeledő ünnepekre a
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság
figyelmét az alapvető
biztonsági szabályok
betartására, a nyílt
láng, valamint az elektromos árammal működő villamos berendezések, díszek tűzvédelmi
szempontú megfelelő
használatára.

1. Az adventi koszorúkat helyezzék olyan
felületre, amely nem
éghető anyagú (pl.
fém, vagy hőálló üveglap) és a közvetlen környezetébe se tegyenek
lehetőleg más éghető
anyagokat!
A koszorúkon elhelyezett gyertyák alá
tegyenek nem éghető
anyagú szigetelő alátétet (fém talp)! Amenynyiben
lehetséges,
részesítsék előnyben
az elektromos (led-es)
gyertyákat!
2. Gyertyákat csak
felügyelet mellett égessék a nyíltlángú világító
eszközöket, mielőtt a
helyiséget elhagyják,
fújják el a lángot! (A
tűzesetek jelentős részét az égve felejtett
gyertyák okozzák!)

3.
Csillagszórókat,
díszgyertyákat csak felügyelet mellett égessenek, használat után a
gyertyákat oltsák el!
4. Csak a tűzvédelmi
előírásoknak megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező
elektromos üzemelésű
lámpafüzéreket használjanak! A tanúsítványnyal nem rendelkező
villamos berendezések
legtöbbször rossz minőségűek, komoly veszélyt jelenthetnek! A
lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva!
5. Az égő gyertyát,
mécsest
tartalmazó
koszorút ne tegyék huzatos helyre! (égő gyertya elborulhat, a tűz tovább terjedhet)
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6. A villamos berendezések működtetéséhez használt elektromos
hosszabbítók
teljesítménye igazodjon az elektromos díszek teljesítményéhez.
A hosszabbítók rendelkezzenek megfelelőségi tanúsítvánnyal.
7. A gyertya, mécses
égésekor ügyeljenek a
kanóc hosszúságának
helyes megválasztására! (ne legyen túl hoszszú)
8. A gyertyát, mécsest soha ne hagyják
teljesen leégni!
9. Az égő gyertya,
mécses oltására mindig tartson a közelben
megfelelő eszközt (tűzoltókészülék, víz)!
Vigyázzunk
a családunkra és
az értékeinkre!
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KULTÚRA

ElEki NémEt NEmzEtiségi öNkormáNyzat

Német Színház Eleken
A
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzata Szekszárdon működteti a
Magyarországi
Német Színházat. A
színház kiemelt célja
a német nyelv és irodalom ápolása, a magyarországi
német
kulturális
értékek és hagyományok őrzése. Ezek a
célok egybevágnak az
Eleki Német
Nemzetiségi Önkormányzat helyi szintű
céljaival, törekvéseivel.
Önkormányzatunk
hosszú évek óta kapcsolatot ápol az eleki
óvodával és a Dr. Mester György
Általános Iskolával.
Ezek a kapcsolatok az
elmúlt években számos szép eredményt
hoztak. Az
idei évben úgy gondoltuk, hogy célszerű
lehet ezt az együtt-

működést új elemmel
bővíteni, és
felvettük a kapcsolatot a Német Színház
vezetőségével, hiszen
a színház nem csak
Szekszárdon,
hanem az egész országban szervez előadásokat több korosztály
számára.
Október 12-én az
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásában ezen
előzményeket követően került sor két
előadásra is. A Reibel
Mihály Városi Művelődési
Házban óvodás és
kisiskolás gyermekek
nézhették meg „Az
oroszlán és a nyúl”
című
előadást,
melyet
a szereplők részben
magyar, részben pedig német nyelven
adtak elő, oly
módon összeállítva,
hogy az olyan gyer-

mekek számára is érthető és követhető legyen, akik
nem ismerik kellően a német nyelvet.
Figyelve a gyermekek
érdeklődését és örömét úgy
gondoljuk, hogy érdemes volt ezt az ötletet megvalósítani.
A nagyobbak, felső
tagozatos iskolások
részére ugyanezen a
napon online formában tettük
hozzáférhetővé
szintén a Magyarországi Német Színház
produkcióját, a Kis
herceg című
előadást. Az online
tér jó szolgálatot tett
az elmúlt, vírussal terhelt időszakban, és
most is,
amikor az előadás
előzetesen tervbe vett
„élő” lebonyolításához túl kicsinek bizonyult a
Művelődési
Ház
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színpada.
Úgy
gondoljuk,
hogy sikeres és az eleki rendezvények sorát
méltó módon színesítő
programokat sikerült Eleken megtartanunk.
Köszönjük az ehhez
nyújtott együttműködést a Reibel Mihály
Városi
Művelődési
Ház, az Eleki
Óvoda-Bölcsőde,
valamint a Dr. Mester

György Általános Iskola vezetésének és
munkatársainak.
Köszönetet mondunk
Szelezsán György polgármester úrnak, aki a
kezdetektől támogatta és segítette az
ötletet, és az eleki
konyha munkatársainak, hogy a
színészek, a színház
munkatársai számára
biztosították az étkezés lehetőségét.
Wittmann László
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ELEKI NÉMETEK EGYESÜLETE

Az eleki németek az idén a Budai –hegység német hagyományaival
ismerkedtek Solymáron, Pilisszentivánon és Pilisvörösváron
Az ősz egyik fontos
eseménye az Eleki Németek
Egyesületének
életében a közös tapasztalatcsere program.
A helyszín évről - évre
változik. Kiválasztásánál
fontos szempont új tájak, települések, az ottani németek életének,
hagyományaik megismerése, új kapcsolatok
építése.
Az Alföld „csücskében” élő elekiek szívesen
utaznak lankásabb vidékekre.
Így jártak már a Szekszárdi-dombság híres
borvidékén, megismerték a megyeszékhely,
Szekszárd,
valamint
Bonyhád és Grábóc értékeit, látnivalóit.
2019 őszén Geresdlakon és Fekeden. töltöttek két napot. A példaértékű hagyományőrzés, a
német nyelv ápolása, a
helyiek vendégszeretete
máig emlékezetes élményük. Hasonlóan a 2020as hajósi kirándulás is,
ami pincelátogatással, a
helyiekkel közös ének-és
harmonikaszóval zárult.
De a közvetlenül a
román határ mellett élő
eleki németek felkeresték már a temesvári és
nagyváradi testvérszervezeteket is.
Az idén október 2-án
hajnali fél ötkor a Budai
–hegység felé indult a
lelkes csapat, hogy ez-

úttal Solymárt, Pilisszentivánt és Pilisvörösvárt
fedezzék fel maguknak.
9 órakor Solymáron Hőnig Éva, a Német Nemzetiség Önkormányzat Kulturális
Bizottságának
elnöke
várta a csoportot. A
tartalmas,
változatos
program során szinte
„kézről-kézre adták” az
idegenvezetők a vendégeket.
Ennek első állomásaként Jablonkay Mária
szakavatottan, részletesen beszélt a település
történetéről, majd a Szűz
Mária szent neve Templomban és környékén
kalauzolta az elekieket.
Elisch János restaurátor
munkájának
érdekes
részleteibe is beavatta
őket.
Ezután a Helytörténeti Múzeumot keresték
fel, ahol Dr Tóth Piroska
intézményvezető mutatta be a gazdag gyűjteményt.
Érdekesség,
hogy többek között régi
solymári szatócsboltot,
patikát is láthattak.
A Sváb Parasztház lakóinak történetét Elisch
Jánosné Draxler Erzsébettől hallhatták.
Gasztronómiai élvezetekről a Csali csárda gondoskodott, hogy aztán
a kellemes ebédet követően Pilisszentivánon
folytathassák
útjukat.
Az étkezés költségeit a

tapasztalatcsere programon résztvevők számára
az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. Itt a települést, benne a tanösvényt
és tájházat Richolm Erik
pilisszentiváni
német
nemzetiségi képviselő
vezetésével tekinthették
meg. Az alföldiek számára újdonság volt, hogy
betekinthettek egy egykori bányásztelepülés
világába.
Hogy figyelmük ne
lankadjon a harmadik
állomáson, Pilisvörösváron se, arról a Sváb
tájházban Gromon Mici
néni, a városi séta során
Fogarassy-Fetter Attila
helytörténész gondoskodtak. Mindkettőjük
lelkesedése, Mici néni
hatalmas gyűjteménye
magával ragadta az idősebbeket és a fiatalokat
egyaránt.
Sok élménnyel, új
tapasztalatokkal, jó ötletekkel, a szép táj és
barátságos
emberek
emlékével értek haza
négy órás út után az elekiek.
Ezúton is köszönetet
mondunk mindenkinek,
aki ennek a nagyszerű
napnak a megvalósításában részt vett. Viszontlátásra Eleken!
Mester Klára
A tapasztalatcsere program Magyarország Kormánya támogatásával valósult
meg.
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Márton-nap

Orosházán jártak a tanulóink

A Német Hét keretén belül Orosházán jártak kora ősszel a
Dr. Mester György Általános Iskola tanulói.
A színes programokból vetélkedőn vettek részt, melyet
ajándékcsomaggal jutalmazott meg az eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Felkészítő pedagógus Lukácsné Kohut Anna.
Gratulálunk!

A Dr. Mester György Általános Iskola nemzetiségi német osztályai is részt vettek szüleikkel az óvoda által szervezett Márton
napi lampionos felvonuláson.
A gyermekek együtt készítették el szüleikkel a lampionokat,
valamint együtt vonultak fel az óvodásokat követve ezen a hangulatos és látványos koraesti programon.
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ép testben ép lélek témahét

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lázár Ervin program

A Dr. Mester György Általános Iskola 4.a osztályos tanulói
a Lázár Ervin Program keretében
az Erkel Ferenc Zeneiskolában jártak Gyulán, ahol az Art’s
Harmony Szabad Művészeti
Társaság: 4 Évszak 8 élmény című zenés előadását tekinthették meg.
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanulóink segítenek a rászoruló
gyermekeken

Iskolánk az idén is csatlakozik a SegítsVelemMosolymanó
akcióhoz, hogy olyan gyermekeknek is szép legyen a karácsonyuk, akik csak álmodoznak erről!
Továbbá intézményünk az idei tanévben csatlakozik először a Válts egy csokit mosolyra akcióhoz.
Szeretnénk segíteni azoknak a gyermekeknek, akik - még
ha átmenetileg is - szülők, család nélkül maradtak és állami
gondoskodásba kerültek.
Iskolánk tanulói önzetlenül segítenek a rászoruló gyermekeknek, ezzel mosolyt csalnak az
arcukra.
,,Azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni!”
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Drónokat és 3D nyomtatót kaptunk

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális
kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében
2 darab Hubsan Zino PRO Plus drónt és Duplicator I3 MINI
3D nyomtatót kapott a Dr. Mester György Általános Iskola a
Gyulai Tankerület jóvoltából. Köszönjük!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

A Dr. Mester György Általános Iskola alsó tagozatos
munkaközössége október
harmadik hetében „Ép testben ép lélek” címmel témahetet tartott az alsó tagozatos tanulók számára.
A projekt az egészséges
életmód fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének
módjaira tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
A témahét programjainak egy részét beépítettük a tanítási órákba, míg a
másik részüket délután az
iskolaotthonban valósítottuk meg a gyerekek aktív
közreműködésével.
Volt
pl. gyümölcsnap, sportdélután, egészséges életmóddal kapcsolatos szólások,
közmondások gyűjtése és
illusztrálása, tabló- és táplálékpiramis készítés, az
egészség
megőrzésének
fontosságát kihangsúlyozó
plakátkészítés,
aszfaltrajzolás az udvaron, gyümölcsökről szóló dalok megtanulása, körjátékok játszása,
osztályon belüli csapatversenyek egészséges életmód
totókkal, feladatlap az
egészséges ennivalókból,
évfolyamonként
rajzverseny az egészséget illusztrálva, valamint egy komplex
iskolai tanulmányi verseny
is, ahol a gyerekek egészséges életmóddal kapcsolatos
feladatokat oldottak meg
olvasásból,
nyelvtanból,
matematikából, környezet-
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ismeretből és német nyelvből.
Minden tanulónk aktívan
részt vett a projekt programjaiban.
Eredmények:

Egészséges ennivalók verseny
Második évfolyam:
1. Szabó Gréta
2. Dávid Jázmin
3. Csuvarszki Levente és Bloch
Bálint
Komplex tanulmányi verseny
Második évfolyam:
1. Gyulai Bella
2. Bloch Bálint
3. Kovács Vanda.
Harmadik évfolyam:
1. Antal Sándor
2. Sonkoly Fruzsina
3. Szücs Lara
Negyedik évfolyam:
1. Duró- Gergely Nimród
2. Samu Gergő
3. Zsóri Izabella
Egészséges életmód csapatverseny:
Harmadik évfolyam:
1. Sprintelő gepárdok csapat
2. Tigris csapat
3. Nike, Zumik, Puskás Ferencek csapatok
Negyedik évfolyam:
1. Legyőzhetetlen vitaminok
csapat
2. Sportemberek csapat
3. Sportolók csapat
„Ép testben ép lélek” Rajzver-

seny:
Első évfolyam:
1. Kapusi Jázmina Jáde
2. Ruggiero Sára és Kotroczó
Boglárka
3. Hack Csenge és Juhász Róbert Szabolcs
Második évfolyam:
1. Csuvarszki Levente és Barkóczi Boglárka
2. Horváth Ferenc és Dávid
Jázmin
3. Gyulai Bella és Kovács Vanda
Harmadik évfolyam:
1. Szücs Lara, Sonkoly Fruzsina, Antal Sándor
2. Bányai Kristóf és Kolláth
Zoé Lilien
3. Ottlakán Nikoletta
Negyedik évfolyam:
1. Sós Milán
2. Zsóri Izabella
3. Samu Gergő

Gratulálunk valamennyi
helyezettnek!
A heti programokat öszszeállították és a gyerekekkel közreműködve megvalósították:
Lupné Soós Tünde, Gera
Krisztina, Szalainé Kiss Edina, Lakatos - Szabó Ágnes,
Turla Mihályné, Klemm Tamás és Bellon Tiborné Durst
Ilona pedagógusok.
Bellon Tiborné Durst Ilona
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SĂPTĂMÂNA ROMÂNEASCĂ – ROMÁN HÉT
Intézményünkben
2021. november 15-19.
között rendeztük meg a
„Román hét iskolánkban” elnevezésű programot, melyet a Miniszterelnökség Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, illetve a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatott.
A pályázat megvalósítására -mely iskolán
belüli román versenyek
megszervezését foglalta
magába- 300.000,- Ft-ot
nyertünk.
A hét folyamán diákjaink különféle versenyeken mérhették össze
román nyelvtudásukat:
helyesírás, szövegértés és
szépolvasás. A program
zárásaként, pénteken került sor az ének, vers- és
mesemondó versenyre.
A diákok lelkesen és nagyon felkészülten vettek
részt a programokon.
A rendezvény régi hagyomány iskolánkban,
azonban idén minden
eddiginél nagyobb létszámban jelentkeztek tanulóink a versenyekre.
A versenyek eredményei:
HELYESÍRÁS
3-4. osztály
I. Szabó Panna (3. osztály) II. Stumpf Benett (3.
osztály) III. Gyaraki Nándor (4. osztály)
Különdíjban részesült
Sarkadi Anna 2. osztályos és Kovács Kata 4.
osztályos tanuló.
5-6. osztály

I. hely Varga Dániel (6.
osztály) II. Ferenczi Gergő és Gál Polett (6. osztály) III. Forgács
Tamara (5. osztály)
7-8. osztály
I. Steczina Liliána (8.
osztály) II. Kapocsán
Réka (8. osztály) III. Sarkadi Balázs (7. osztály)
SZÉPOLVASÁS
3-4. osztály
I. Szabó Panna (3. osztály) II. Kiss Imre (3. osztály) III. Kovács Kata (4.
osztály)
Különdíjban részesült
Szabó Szofi 2. osztályos
és Gyaraki Nándor 4. osztályos tanuló.
5-6. osztály
I. Varga Dániel (6. osztály) II. Jenei Viola (6.
osztály) III. Gál Polett (6.
osztály)
Különdíjban részesült
Steczina Liliána 8. osztályos tanuló.
SZÖVEGÉRTÉS
3-4. osztály
I. Szabó Panna (3. osztály) II. Kiss Imre (3. osztály) III. Faragó Valentina
(4. osztály)
5-6. osztály
I. Jenei Viola (6. osztály) II. Varga Dániel (6.
osztály) III. Krisán Lujza
(6. osztály)
7-8. osztály
I. Kapocsán Réka (8.
osztály) II. Steczina Liliána (8. osztály) III. Alb
Réka (7. osztály)
VERS
1-2. osztály
I. Gál Noel (1. osztály)
II. Forgács Norbert (1.
osztály) III. Simon Kinga

(2. osztály)
Különdíjban részesült
Simon Bella 1. osztályos
tanuló.
4-5-6. osztály
I. Krisán Lujza (6. osztály) II. Gál Polett (6. osztály) III. Balog Vivien (6.
osztály)
ÉNEK
1-2-3. osztály
I. Gyaraki Mónika (1.
osztály) II. Kovács Alexandra (1. osztály) III.
Sarkadi Anna (2. osztály)
4-5-6. osztály
I. Samu Botond
II. Jenei Viola és Zalai
Bíborka
A mesemondó kategóriában minden diák 1. helyezett lett, mivel a zsűri
nem tudott választani a
szebbnél szebben előadott mesék közül.
Ajándékban részesültek a következő tanulók:
3. osztály: Csalai Zsolt,
Szabó Panna, Kiss Imre,
Huszár László
4. osztály: Gyaraki Nándor, Kovács Kata
6. osztály: Jenei Viola,
Ferenczi Gergő, Zalai Bíborka
Továbbá minden diákot, aki megmérettette
magát a versenyeken,
csokival ajándékoztunk
meg.
A versenyek után egy
közös táncház következett Patyi Zoltán tanár úr
közreműködésével, ahol
kicsik-nagyok
tanúbizonyságot tettek tánctudásukról.
Igazán büszkék vagyunk rájuk!
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Felhőtlen szórakozásra is jutott idő, majd közösen fogyasztottuk el a
meglepetés ebédet, ami
pizza és üdítő volt, a gyerekek nagy örömére.
Köszönjük, hogy 19-én
megtisztelte zárórendezvényünket Botás László
és Mészáros Éva az Eleki Román Nemzetiségi
Önkormányzat részéről;
Kozma György és Netye
Bertold a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata
részéről,
valamint Kovács Délia a
Cronica újság főszerkesztője.
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. december 20. A borítékra írja rá: „Decemberi gyerekrejtvény”.
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni.
Az előző rejtvény nyertese: Vrbovszki Katalin Lina. Gratulálunk, a nyertest értesítjük!
A decemberi gyerekrejtvény nyereménye egy társasjáték Kecskés Andrea felajánlásából.

|REJTVÉNY
A keresztrejtvény fő soraiból kiolvasható megfejtés beküldési határideje: 2021. december
20. A borítékra írja rá:
„Decemberi keresztrejtvény”. A megfejtéseket
a Polgármesteri Hivatal
előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út
2. szám alatt található,
lehet bedobni. Az előző
rejtvény nyertese: Rédei Erika. Gratulálunk a
nyereményhez!
A DECEMBERi
NYEREMÉNY:
5000 FT ÉRTÉKŰ
VÁSÁRLÁSi UTALVÁNY

A PiNDi BÜFÉ

FELAJÁNLÁSÁBÓL,
VALAMiNT

AJÁNDÉKCSOMAG

KECSKÉS ANDREA

FELAJÁNLÁSÁBÓL
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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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