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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2022. március

2022. március 1., kedd           ZÖLD HULLADÉK 

2022. március 2., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

2022. március 9., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK

2022. március 10., csütörtök            SZELEKTÍV HULLADÉK

2022. március 16., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

2022. március 23., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK

2022. március 30., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK

|TÁJÉKOZTATÓ

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EpiPen injekciót kaptak az eleki intézmények

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

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

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

Életet is menthet az 
eleki intézményekbe el-
juttatott gyógyszer.

Február elején az ösz-
szes eleki oktatási és ne-
velési intézmény meg-
kapta a súlyos allergia 
elleni injekciót.

Az EpiPen oldatos in-
jekció többek között ro-
varcsípések vagy mará-
sok, ételek, gyógyszerek 
és egyéb allergének által 
kiváltott súlyos reakciók 
mellett fi zikai terhelés 
hatására fellépő, vagy is-

meretlen eredetű anafi la-
xia sürgősségi kezelésére 
alkalmazható. 

A beadásához nincs 
szükség egészségügyi 
szakemberre, de az át-
adás előtt Dr. Abdulrah-
man Abdulrab Mohamed 
főorvos úr és segítője ok-
tatást is tartott az alkal-
mazásáról.

Az oktatásról videó-
anyag is készült, melyet 
közzétettünk az Elek TV 
magazinműsorában, il-
letve a város közösségi 

oldalán is. 
Az EpiPen oldatos in-

jekciókat Kecskés Andrea 
képviselőasszony javas-
latára szereztük be, me-
lyek egy súlyos allergiás 
roham esetén, a mentő 
kiérkezéséig, a megfele-
lő, életmentő ellátáshoz 
szükséges. 

A közelmúltban tör-
tént tragikus haláleset- 
melynek során mogyo-
róallergia miatt vesztette 
életét egy 7 éves buda-
pesti kisfi ú – is rávilágí-

tott arra, mennyire fontos 
az, hogy a lehető legköny-
nyebben elérhető legyen 
és rendelkezésre álljon ez 
a gyógyszer.

A Képviselő-testület 
ezért is döntött arról, 
hogy a jövőben EpiPen 
oldatos injekciót biztosí-
tunk fenntartótól függet-
lenül, minden eleki ok-
tatási és nevelési, illetve 
más, gyakran látogatott 
intézmény részére.

Szelezsán György
polgármester
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VELEK VEZÉR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET

Wittmann Máté Országos Bajnok lett 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: 12.00–15.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00

péntek: 12.00–14.00
Asszisztens: Molitorisz Ildikó

hétköznap: 9:00–15:00
 

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 70/3276887

 

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

+

A Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület 
tagjai január 29-én Érden 
jártak a Történelmi Tere-
míjász Országos Bajnoksá-
gon. Versenyzőink összesen 
1 magyar bajnoki és  2 ezüst, 
illetve 2 bronzéremmel zár-
ták a viadalt. 

A szombati napon 260 
induló részvételével ren-
dezték meg a történelmi 
teremíjász országos baj-
nokságot az ÉRD Arénában, 
amely az eddigi legtöbb 
résztvevővel rendezett ob 
volt a sportág történeté-
ben. 

A Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület  
és Elek város Magyar Bajno-
kot avatott.

Fiatal felnőtt férfi kate-
gória: Wittmann Máté Ma-
gyar Bajnok és minősített 
íjász lett.

Fiatal felnőtt férfi kate-
gória: Juhos István OB. III. 

hely és ezüstérem, valamint 
minősített íjász lett.

I�usági lány kategória: 
Resetár Hanna OB. II. hely 
és ezüstérem, valamint mi-
nősített íjász lett.

I�usági fiú kategória: He-
gedűs István OB. III. hely és 
bronzérem, valamint minő-
sített íjász lett.

Mini fiú kategória: Fe-
renczi Gergő OB. II. hely,  és 
ezüstérem, valamint minő-
sített íjász lett.

Kadet lány kategória:
Csuvarszki Boglárka OB. 

V. hely. 
Mini fiú kategória:
Duró - Gergely Nimród 

OB. VI. hely.
Az OB-n a VI. helyezettig 

díjazzák a versenyzőket, a 
legjobb  hat közzé bejutni 
nagyon kemény feladat.

Akiknek most nem sike-
rült, de becsülettel és erejük 
felett végigküzdötték a ver-
senyt: Balázsné Sütő Beatrix, 

Hegedűs Vivien Sugárka, 
Ottlakán Martin, Ficzere 
Zoltán. 

Ezekről a kiváló ered-
ményekről Duro Lajos, 
a Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesü-
let elnöke tájékoztatott 
bennünket. Ugyanakkor 
elmondta, hogy a törté-
nelmi OB-n csak történel-
mi íjakkal és favesszővel 
versenyeztek, de fontos 
kritérium az öltözet is, így 
a versenyzőknek a hagyo-
mányt őrizve tradícionális 
viseletben kellett megmé-
retniük magukat, többek 
között sportcipőt vagy ka-
rórát sem hordhattak.

Az elnök kiemelte, hogy 
a városunk Önkormány-

zata nagylelkű támogatást 
biztosított a csapat számá-
ra. 

Harcosaink legyőzhetet-
lenek!

Hajrá Elek!
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FONTOS TÁJÉKOZTATÓ

Gyermekvédelmi ellátások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a veszélyhely-
zet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeleté-
vel az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjár-
vány következményeinek elhárítása, a magyar állampol-
gárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 
ki 2020. november 4-ével.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Átmene-
ti törvény) módosításra került. Az Átmeneti Törvény 96. 
§-ának eltérő alkalmazása értelmében a 2020. november 
4-e és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap kö-
zött lejáró

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság és

b. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennál-
lását megállapító határozat hatálya a

veszélyhelyzet megszűnésének (jelen ismereteink sze-
rint: 2022. május 31.) hónapját követő második hónap 
utolsó napjáig, azaz 2022. július 31. napjáig meghosszab-
bodik.

Jelen jogszabályi értelmezés szerint a 2020. november 
4. és a 2022. június 30. között fennálló, vagy lejárt határo-

zatok 2022. július 31. napjáig érvényesek maradnak.
A határozatok meghosszabbítására 2022. május 1. 

napjától 2022. július 31. napjáig van lehetőség.
Felhívom fi gyelmüket, hogy a meghosszabbítás a 

2022. június 30-a után lejáró ellátásokra nem vonatkozik.
Dr. Kerekes Éva

jegyző

Tisztelt Elekiek! 
Amennyiben a víz 

minőségével kapcso-
latban panaszuk van, 
szaghatás, esetleges 
színelváltozás jelentke-
zik kérjük forduljanak 
hozzánk bizalommal! 

Ahhoz, hogy bár-
minemű vízminőségi 
panasszal időben és 
érdemben foglalkoz-
ni tudjunk, javasoljuk, 
hogy az ivóvíz-szolgál-
tatással kapcsolatos 
észrevételeiket a 0-24 
óráig ingyen hívható 

06-80/922-333
Call Center-es telefon-
számunkon, az észle-
lés után mihamarabb 
tegyék meg. A hívás 
rögzítésre is kerül, vala-
mint kollégáinknak le-
hetősége lesz azonnali, 
helyszíni intézkedések 
végrehajtására.

Tájékoztatjuk, hogy 
az ivóvízminőséggel 
kapcsolatos minőségi 
előírásaink a szolgálta-
tási pontig állnak fent, 
mely a vízmérőt követő 
elzárószerelvényig ter-
jed. Az épületen belül 
a csapoknál észlelhető 
vízminőségi kifogást 
okozhatja a belső, házi 
vízhálózat karbantartá-
si hiánya, esetleg a víz-
melegítő berendezés
(bojler) vagy a beépí-
tett víztisztító nem 
megfelelő üzemelteté-
se, illetve használata is.

Köszönettel:
Alföldvíz Zrt.

KÖZLEMÉNYELEK VÁROS 

FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Sportbál lesz Eleken

Elek Város Önkormányzata és az Elek Város 
Fejlődéséért Közalapítvány 2022.március 5-én 
18:00 órától Sportbálat és Gálavacsorát rendez 
a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.

A rendezvényünk elsődleges célja a helyi 
sportélet és sporközösségünk megerősítése, a 
városunkban élő, itt eredményeket elérő spor-
tolók, csapatok díjazása és teljesítményük érté-
kelése, méltó elismerése.

Fontosnak tartjuk megszólítani azon szemé-
lyeket, cégeket, támogatókat,  akik eddig is 

ott voltak a csapataink mögött, illetve a jövő-
ben szeretnék a helyi sportélet ügyét, fejlesztési 
céljainkat és a sportinfrastrukturális és innová-
ciós törekvéseinket aktívan és önzetlenül is tá-
mogatni!

Jegyek kizárólag elővételben vásárolható-
ak, 2022.február 15-től a Művelődési Házban.
A belépő tartalmazza a vacsorát is. További rész-
letek a 7. oldalon!

Várunk mindenkit szeretettel!
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ÁMENT GÁBOR

Elhunyt az egykori Alpolgármester

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy Áment Antal Gábor, Elek tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének egykori alpolgármestere, váro-
sunk legidősebb polgára 98 éves korában elhunyt.

A rendszerváltás első, nehéz ciklusában vállalta Elek Nagyközség képvise-
lő-testületi tagságát, majd alpolgármesterré történő megválasztását. Az ak-
kori polgármester idő előtti távozása után fél évig volt polgármester. 

Az eleki katolikus egyház képviselő-testületének 10 évig volt tagja. 
A második világháború és annak következményei folytán elesett eleki la-

kosok felkutatásában, rendszerezésében, pontosításában és a névsor végle-
ges összeállításában is jelentős munkát végzett. 2001-ben megkapta az „Ele-
kért Érdemérmet”. 

Gabi bácsi az Eleki Asztalitenisz Szakosztály 1950-ben történt megalaku-
lásában és annak műkö-
désében is aktív szerepet 
vállalt szervezőként és já-
tékosként egyaránt, amíg 
az egészségügyi állapota 
azt engedte. 

Képviselő - testületi fel-
adatai mellett számos, a 
településünk fejlődését 
szolgáló kezdeményezés 
elindítója vagy támogató-
ja volt. 

Közösségünk, aktív és 
odaadó tagját vesztette el. 

Isten nyugosztalja!
Szelezsán György

polgármester

Áll egy tölgyfa Eleken az újtelepi malom közelében, a Wesselényi Miklós utca és a Kétegyházi út kereszteződésénél. Látványa már hozzá-
tartozik az utca képéhez. A közel hetven év alatt szinte észrevétlen nőtt meg. A járókelők nap mint nap rácsodálkoznak a fa hatalmas törzsére, 
lombkoronájára vagy ügyet sem vetve mennek el mellette. 

Dr. Selley Ferencnek azonban ez a tölgyfás ház egy jelkép, egy biztos pont volt az életében. Ebben a házban született 1936. szeptember 
16-án. A népes Selley családban ő volt a nyolcadik, s egyben a legkisebb gyermek. Édesapja, Selley István első házasságából hat gyermek látta 
meg a napvilágot, de a hatodik gyermek megszületése után a felesége sajnos meghalt. Második nejével, Mag Máriával 1932-ben ismerkedett 
meg. Ebből a házasságból még két gyermek született: Mária Magdolna (1935-ben) és a család nyolcadik gyermekeként Ferenc. Az apai ágról 
összesen nyolc testvért a családfő édestestvérként nevelte fel. 

A családot a tragikus esetek továbbra sem kerülték el: 1938 tavaszán az édesanya is meghalt. A félárván maradt gyermekek, különösen a 
négy legkisebb, nem maradhatott huzamosabb ideig nevelőanya nélkül, ezért 1938 decemberében édesapjuk feleségül vette a német szár-
mazású Strifler Terézt, aki valószínűleg Isten sugallatára került a családba, és németekre jellemző tisztaságot, rendet és beosztást igyekezett 
teremteni. Szigorú takarékoskodás nélkül jobban megsínylette volna a család a II. világháború alatti éveket és az azt követő nyomorúságos 
időszakot.

Az édesapát a családban mindenki „Papának”, a nevelőanyát „Mamának” szólította. Az évek során a családból – az élet rendje szerint – a 
nagyobb lányok férjhez mentek, a fiúk megnősültek. A két legkisebb gyermek előtt kinyílt a lehetőség a továbbtanulásra, amit ki is használtak. 
A két legkisebb testvér, Mária Magdolna (a családban őt mindenki Magdinak szólítja) és Ferenc között nagyon szoros kötelék alakult ki: az 
óvodába is mindig kézen fogva jártak. Magdolna szinte mindig úgy érezte, nem ő fogja öccse kezét, hanem öccse szorítja az övét, olyan érzést 
táplálva ezzel, mintha nem is a másfél évvel idősebb nővér vezetné a legkisebbet, hanem Ferenc vigyázna jobban őrá. 

DR. SELLEY FERENC

Végső búcsú
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Az általános iskolát Eleken végezte el. Az iskolai bizonyítványában még ma is látható, hogy Ferencet a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumba 
vették fel, de ő a továbbtanulás helyett – az akkori nagy szegénység miatt – a helyi termelőszövetkezetben vállalt munkát. Ettől kezdve egy 
teljes éven keresztül Papával együtt minden olyan fizikai munkában részt vett, ami előfordult a mezőgazdaságban. 

Egyszer, 1951 őszén az eleki iskolások segíteni mentek gyapotot szedni a szövetkezetbe. Volt általános iskolai tanára, Burján Gyula meg-
ismerte volt tanítványát a munkások között. Édesapjával megbeszélték, Ferencnek folytatnia kell a tanulmányait. Burján tanár úr és tanár 
kollégái Szabadkígyósra irányították a Mezőgazdasági Technikumba, ahol 1952 őszén megkezdte középiskolai éveit. Két évvel később 1954 
őszén, édesapja akkori látogatása során a középiskola parkjából néhány makkot hozott haza, melyeket egy kis cserépbe ültetett. Miután a 
magok csemetévé fejlődtek, kiválasztva a legszebbet közülük, a kis fácskát elültették a szülői ház kertjébe. A szülői tölgyfás ház így válhatott 
a Selley család eleki bölcsőjévé.

A Debreceni Mezőgazdasági Akadémiát 1955–1959 között igen jó eredménnyel végezte el. Agrármérnöki diplomáját 1959. július 29-én 
agrármérnökként vette át. Gyakornokként 1959. augusztus 21-től 1960. április 30-ig a felsőnyomási Állami gazdaságban, Telekgerendáson 
dolgozott, majd 1960. május 1. és 1963. május 31. között az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Békés megyei Felügyelőségén – mező-
gazdász munkakörben – tevékenykedett. 

A Békés Megye Tanácsa VB. Mezőgazdasági Osztálya kérésére – Elek székhellyel – 1963. június 1-jével kinevezték tanárnak az Eleki Mezőgaz-
dasági Szakiskolába, ahol igazgatóhelyettesi feladatkört is betöltött. Még ebben az évben, augusztus 31-én házasságot kötött Tóth Ibolyával, 
aki az elkövetkezendő évtizedekben mindent elkövetett, hogy férjének a munkáján kívül a magas szintű önképzéséhez, kutatómunkájához, 
publicisztikai írásaihoz, tudományos értekezéseihez a szükséges családi hátteret megadja. Az eleki tanintézményben nemcsak tanított, de 
sokat tanult is. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika szakára 1964. július 17-én nyert felvételt 
levelező tagozaton. Az 1965-ös év sorsfordítónak nevezhető. Ebben az esztendőben feleségével, Tóth Ibolyával Szegedre költöztek. Ebben a 
gyönyörű Tisza-parti városban vették fel élete negyedik – s egyben az utolsó – munkahelyére a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetbe 
tudományos segédmunkatársnak. Egy Keszthelyi tudományos konferencián hallott bővebben arról, hogy miképpen lehet lineáris programo-
zással a mezőgazdaságban a növénytermelés optimális szerkezetét úgy megállapítani, hogy egyúttal a jövedelem a lehető legnagyobb le-
gyen. A probléma tanulmányozása során érlelődött meg benne, hogy a matematikai programozás korszerű kutatási módszerével, valamint a 
növénytermelés és az agrárközgazdaság határterületén adott új, izgalmas kutatható témák felé forduljon. A Debreceni Agrártudományi Egye-
temen 1970-ben elvégezte az üzemgazdasági szakmérnöki szakot. A szakdolgozatát, sőt a szakmérnöki diploma megszerzése után az egye-
temi doktori dolgozata témáját is ezzel a módszerrel dolgozta fel. Az egyetemi doktori cím viselésére 1971. szeptember 15-től vált jogosulttá. 
A doktori disszertációja mellett számos tudományos írása jelent meg a mezőgazdasági szaklapokban. Tudományos munkája elismeréseként 
1971-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítette. A mezőgazdasági 
tudományok kandidátusi fokozatát 1977. június 10-én szerezte meg. Az akadémiai tagságához szükséges un. nagydoktori disszertációját is 
elkészítette, de annak megvédésére sajnálatos módon – az akkori un. szakmai féltékenység miatt – nem kerülhetett sor. Kutatói pályája során 
a különböző módszertani tanulmányaiért öt alkalommal részesítették nívódíjban. Kutatási eredményeit szívesen osztotta meg mindazon 
termelőszövetkezetek szakembereivel, akik azon fáradoztak, miként lehet az egyes növények termelése során nagyobb hozamot elérni.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1984-ben a Kiváló Munkáért kitüntetésben részesítette, majd 1989-ben megkapta a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsától a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. Munkája és kutatási eredményei sikerességét bizonyítja, hogy 
1980–1990 között a Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Agrárökonómia Munkabizottságának elnöke volt. A Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter a szakmai életútja elismeréséül az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Dr. Selley 
Ferencnek. A Debreceni Agrár és Műszaki Tudományok Centrumában 2009. szeptember 15. napján vehette át az Arany, tíz évvel később 
ugyanitt a Gyémánt Díszoklevelét. A Gabonatermesztési Intézet 70 éves múltját bemutató kiállítás tiszteletére, mint szerkesztő vett részt az „A 
Mezőgazdaság szolgálatában ’84-94” című jubileumi évkönyv megjelentetésében 1994-ben. Az 1995 évi nyugdíjazását követően 2001-ben, 
36 év távollét után települt vissza feleségével Elekre, a szülői ház melletti ingatlanba, annak a bizonyos tölgyfának az árnyékába. A múltat, a 
történteket már kellő higgadtsággal tudta kezelni, értékelni. A gyermekkori élmények egy életre szóló hatást gyakoroltak rá. A szülőföld iránti 
vonzerőt csak az érzi igazán, aki itt született, itt eszmélt, itt nevelkedett.

Életében két fíx pontja volt: az egyik a szülői ház, benne Papával és Mamával. A másik: felesége: Tóth Ibolya, akit élete nagy ajándékának 
tekintett. Benne egy életre szóló társra talált, akivel 59 évig kiegyensúlyozott családi életet éltek, jóban-rosszban. Ő volt az, aki évtizedeken 
keresztül biztosította a hátteret a zavartalan kutatómunkához: önzetlen szeretete nélkül a szakmai előrehaladása sem lett volna sikeres.

A több évtizedes kutatói pályafutása után sem érzett törést az életében, mert tudomásul vette, 
hogy az ember élete különböző szakaszokból áll. Minden életszakaszt el kell fogadni úgy, ahogy van 
és keresni kell annak szépségét. A kerti munkák és a közeli kirándulások mellett bőven jutott ideje 
olvasásra, hobbitevékenységre. Mint azt a 2013-ban kiadott „Édesapám emlékével az élet sodrában” 
című életrajzi könyvében is írta: „Az embernek addig teljes az élete, míg vannak gondolatai, céljai, 
megvalósítható feladatai. Ezt feladni nem szabad [...] Életemben sohasem akartam mást 

– Dante szavaival megfogalmazva – mint Embernek lenni, 
csak embernek, Semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek”
Áll egy tölgyfa Eleken az újtelepi malom közelében, a Wesselényi Miklós utca és a Kétegyházi út 

kereszteződésében. A szülői tölgyfás ház a Selley család bölcsője. A tölgyfáról lemetszett gallyakból 
készített kis csokor most fekete szalaggal átkötve őrzi örök álmát Dr. Selley Ferencnek, aki 2022. ja-
nuár 31. napján hunyt el.

Felesége, Tóth Ibolya és a Selley család ezúton is köszönetet mond mindazon ismerősöknek, volt 
munkatársaknak, szomszédoknak, akik temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mélységes gyászukat enyhíteni igyekeztek.

Klemm Veronika
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95 ÉVES

Simonka Györgyné
A Naplemente Idősek Otthonában 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Simonka Györgynét Elek város polgármestere.
Simonka Györgyné, született Kotroczó Margit, Kevermesen látta meg a napvilágot 1927. január 13.-án. Három testvér közül, 

Margit néni volt a legidősebb.
6 osztályos elemit, és 3 év gazdasági továbbképzőt végzett el a helyi településen. Kevermesen a nagyszüleinél laktak, később 

az iskola elvégzése után a közelben lévő tanyákra költözött szüleivel, ahol állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoztak.
Édesapja a helyi községházán dolgozott, mint kisbíró. Szabadidejében az édesapja zenekarban játszott. Édesanyja a háztartást 

vezette, és gondoskodott, hogy Margit néninek minden nap finom ebédet vigyen a földekre, ahol két fogadott napszámossal 
dolgozott. 

Napszámosként dolgozott mikor megismerkedett Simonka Györggyel, 1945. május 25.-én 19 éves korában feleségül ment 

hozzá, és elhagyta a családi házat, férjével Elekre 
költözött.

Férje, az állami gazdaságban dolgozott, mint 
mezőgazdasági gépszerelő. Három gyermekük 
született, két lány és egy fiú. A gyermekek gyorsan 
felnőttek, és családot alapítottak.

Margit néni, a gyermeknevelés mellett, nö-
vénytermesztéssel, és tésztakészítéssel foglalko-
zott, a megtermelt zöldséget-gyümölcsöt, tésztát 
a helyi piacon értékesítette.

Margit néninek 6 unokája, 11 dédunokája, és 6 
ükunokája van. 

Tíz éve a Naplemente Idősek Otthona lakója.
Az Isten éltesse még nagyon sokáig erőben és 

egészségben Margit néni!

Elek Város Önkormányzata
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BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat
     Január 31. Niedermayer Ádám, Dajka Helga és Niedermayer Attila kisfi a. 

     Február 01. ifj. Mány Péter, Mányoki Barbara és Mány Péter kisfi a.

     Február 17. Varga Kornél, Kiss Emese és Varga Ferenc kisfi a. 

     Február 21. Benke Attila, Benkéné Kónya Kinga és Benke Attila kisfi a. 

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

A Déryné Program
kultúrstratégiai intézménye

Templomkert

2022. március 11.
péntek 14:00

Szent István utca 

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

www.deryneprogram.hu

Bab Társulat

Három
kívánság

Az előadás ingyenes!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

1848-49

Városi Ünnepség
programja

2022. március 11. ( péntek) 
14.00 óra

Szent István úti Emlékmű
(Templomkert)

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház

10:00 Szabadságharcos szabadulószoba
 diákoknak  
 Dr. Mester György Általános Iskola
 és a Román Általános Iskola
 7-8 osztályos tanulói  

14:00 Városi Ünnepség a Szent István úti
 Emlékműnél (Templomkert)
   
 Himnusz a Sarlós Boldogasszony
         Kórus előadásában

Ünnepi beszédet mond
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő
Szelezsán György polgármester

 Ünnepi műsorban közreműködnek a
 Dr. Mester György Általános Iskola 4.a
 osztályos tanulói

Koszorúzás
Szózat a Sarlós Boldogasszony

     Kórus előadásában

14:30  Bab Társulat - Három kívánság
Óriás bábos forradalmi forgatag

Forradalom és Szabadságharc

 Emlékműnél 

 Himnusz

 Emlékműnél 

 Himnusz
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Kedves Olvasóink!
Megkezdődött könyvtárunkban a 

könyvek átvitele az új adatbázisba. Min-
den könyvünk új vonalkódot kap a Corvi-
na rendszerben, éppen ezért megkérjük 
Önöket, hogy akinél 2021, vagy az előtti 
(mert sajnos ilyen is van) könyv maradt, 
legyenek szívesek visszajuttatni nekünk!

Ha átállunk az új rendszerre, otthonról 
is, kényelmesen böngészhetnek adatbázi-
sunkban, s akár előre is kiválogathatják a 
kölcsönözni kívánt olvasnivalót!

Köszönjük, ha visszahozzák az Önöknél 
kint maradt könyveket! 

Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Könyvtári felhívás
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REIBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Magyar Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb 
kéziratcsomag részeként, és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéz-
iratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb fi gyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Folytatva a hagyományt 23. alkalommal szervezzük meg a Kistérségi 
Vers -Ének és Prózamondó versenyt, mely nagy népszerűségnek örvend 
ma is. Közel 110 diák jelentkezett a versenyre.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mivel sok ügyes, felkészült tanuló 
vett részt ezen a két napon.

A zsűri tagjai voltak:
Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János Könyvtár igazgatója, magyar 

szakos tanár, és egyben a zsűri elnöke.
János Hajnalka, a Békés Banda énekese, népi énektanár a békéscsabai 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban.
Vid Katalin, az Erdei Iskola vezetője és magyar szakos tanár.
Köszönöm a támogatást Elek Város Önkormányzatának, Szelezsán 

György polgármester Úrnak, az Eleki Román-, Német-, Cigány- és Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatoknak, továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Igazgatóságának vezetőjének, Csibor Mártonnak. Köszö-
nöm az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofi t kft igazgató 
asszonyának, Fekete-Dombi Ildikónak, a Gyulai Turisztikai Nonprofi t kft 
ügyvezetőjének, Komoróczki Alíznak, továbbá a Gyulai Várfürdő ügyveze-
tőjének, Kun Miklósnak, a Munkácsy Mihály Múzeum megbízott vezetőjé-
nek, Dr Bácsmegi Gábornak, és Szabó Enikőnek, a Gyulai I� úsági Központ 
szakmai vezetőjének a sok értékes felajánlást.

Haász Tünde Erika
intézményvezető

Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
5700 Gyula, Béke sugárút 39.

Tel: 66/466-877

Email: efi@eualapgyula.hu

   

FOLYTATÓDIK AZ INGYENES GYÓGYTORNA-FOGLALKOZÁS 

ELEKEN!

SZERETETTEL VÁRJUK A GYULAI JÁRÁS LAKOSAIT!

A részvétel regisztrációhoz 
kötött, így kérjük, amennyiben 

még nem regisztráltak, 

jelentkezési szándékukat a +36 
30 915 7550-es, vagy a +36 
30 915 7557-es telefonszámon 

jelezzék!

ELSŐ ALKALOM:

2022. január 27. 16:30

2022. JANUÁR 27-TŐL minden héten 

csütörtökön 16:30-tól 17:30-ig egész 

testet átmozgató, ÁLTALÁNOS 
GYÓGYTORNÁN VEHETNEK RÉSZT az 

eleki Reibel Mihály Városi 
Művelődési Házban!
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REiBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Méry Rudolf amatőr fotós kiállítása
Íme néhány gondolat, ahogyan magáról vall a fotós!
Egy rokonom fényképeit látva kezdtem el fényképezni 16-17 éves koromban. Kezdetben egy Smenával, majd egy NDK-ból hozott 

Praktikával. Később egy jobb Praktikával, majd Canon lett a befutó. Először filmes, majd egy kb. 10 éve digitális fényképezőgéppel 
fényképezek. A 70-es években próbálkoztam film előhívással és nagyítással, de ezt a tevékenységet nagyon hamar meguntam.

Egy jóbarát, klubtárs gondolatai...
Már sorkatona korában is közel állt hozzá a kultúra. József Attila emlékszobát alakított ki Óbudán a Kunigunda utcai laktanyában. 

A közélet iránt is élénken érdeklődik, habár párttag sosem volt, és nem is tervez ezen változtatni, de azért kapásból fel tud sorolni 
brazil, japán, arab, és indiai műholdas tv csatornákat, hírműsorokat és rádióadókat!

A Eleki Krónika havilap 1996 év végén alakult, a szerkesztőbi-
zottság tagjai között volt az első lapszám megjelenésétől kezd-
ve.

Másik „szíve csücske” a zene, azon belül is a JAZZ. Tagja volt 
a gyulai Jazz klubnak amit egykor Gedeon József vezetett, te-
hát egy jó koncerten, finom „nedűket” kortyolva fotókat készíte-
ni......., és közben a barátainak beszélni-beszélni-beszélni, ez az 
ami összetéveszthetetlenné teszi a mi Rudinkat!

Szeret kertészkedni, zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, nem 
szem elől tévesztve a gyümölcs párlatkénti hasznosíthatóságot 
sem.

A Gyulai Székely Aladár Fotó klub aktív tagja 1993 óta.
Bánfi Barnabás a Gyulai Székely Aladár Fotóklub vezetője nyi-

totta meg a kiállítást mely március elejéig lesz megtekinthető a 
Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt.

Havonta tervezzük az újabb kiállítások megnyitását, és várjuk 
azon helyi művészek és amatőr művészek jelentkezését, akik be 
szeretnék mutatni munkájukat a nagyközönségnek.

Haász Tünde Erika
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NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megemlékeztünk az eleki németség sorstragédiájáról

Elek történelme 
szorosan összefonó-
dik a német nemzeti-
séggel, egészen 1724-

től, amikor Harruc-
kern János György 
báró német, frank 
telepeseket hozott a 
térségbe, és ezzel újra 
benépesítette a tele-
pülést.

A telepítés teljes si-
kerrel járt. Frank őse-
ink rövid időn belül 
virágzó települést

teremtettek. Ennek 
a jólétnek városunk 
ma is számos jelét vi-
seli, legkiemelkedőbb 
ezek közül a római-ka-
tolikus templom.

Szégyenletes és 
szomorú sorsfordulat 
következett be 1945-
46-ban, amikor az ak-
kori országos és helyi 
hatalom nagyon ha-
tékonyan intézkedett 
arról, hogy a kollek-
tív bűnösség álcája 
mögé bújva eltűntes-
se azokat, akiknek a 
település jólétét kö-
szönhette. Ezen ese-
ményeknek két szo-
morú állomása volt, 
az 1945-ös kényszer-
munkára hurcolás, 
majd jó egy évvel ké-
sőbb, 1946. tavaszán 
a kiűzetés.

A Magyar Ország- 

gyűlés 2012-ben ha-
tározattal ismerte el 
ezeket a szenvedése-
ket, és január 19-ét a 
magyarországi néme-
tek elhurcolásának-
emléknapjává nyilvá-
nította.

Az Eleki Németek 
Egyesülete és az Eleki 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tiszte-
leg őseink szenvedé-
sei előtt, és minden 
év januárjában meg-
emlékezik ezen ször-
nyű eseményekről.

Így történt ez 2022. 
január 23-án is. A jár-
ványhelyzet lehetősé-
get adott arra, hogy 

nagyobb körben 
emlékezhessünk. 10 
órakor az őseink szor-
galmát, hitét hirdető 
templom harangjai 
emlékező szentmi-
sére hívtak. Ennek 
keretében Fazakas 
Gusztáv plébános úr 
megindító hangon 
szólt a világháború és 
a világháborút követő 
időszak szörnyűsé-
geiről, melyek kivétel 
nélkül minden eleki 
német családot érin-
tettek. Nem hiányzott 
prédikációjából a sze-
mélyes eleki sorstra-
gédiák említése sem. 
Rendhagyó módon, a 
szentmise keretében 
plébános úr meg-
szentelte a kegyelet 
koszorúit.

A szentmisét köve-
tően a magyar és a 
német zászló vezeté-
sével, koszorúinkkal, 
a lélekharang hang-
jának kíséretében vo-
nultunk át a Csepregi 
téren álló emlékhely-
hez. 

Szelezsán György 
polgármester úr em-
lékező beszédében 
ezen eseményeket a 
város történetének 
talán legszörnyűbb 
történéseiként jelle-
mezte, amelyek a vá-
rosnak gyógyíthatat-
lan sebeket szereztek. 
Tették mindezt egy 
olyan népcsoporttal, 
amelynek a kultúrája 
a magyar kultúra szö-

vetét képezi, amely 
szövet megbomlott 
azáltal, hogy ezeket a 
szálakat kihúzták be-
lőle.

Mátráné Mester Klá-
ra, az Eleki Németek 
Egyesülete tagjaként 
beszédében hang-
súlyozta, hogy egy-
szerre két eseményre, 
a kényszermunkára 
hurcolásra, és a kiűze-
tésre is emlékezünk. 
Ő is személyes eleki 
emberi, családi sor-
sokkal érzékeltette az 
átélt szenvedéseket.

Pr o g r a m u n k b a n 
közreműködtek a Dr. 
Mester György Álta-
lános Iskola diákjai, 
felkészítő tanáraik kí-
séretében, hálás kö-
szönet nekik ezért.

A programot köve-
tően vendégeinket 
közösségi házunkban 
is köszönthettük, és 
forró tea, kávé mellett 
nyílt lehetőségünk 
baráti beszélgetések-
re.

Hálás köszönetün-
ket fejezzük ki mind-
azoknak, akik együtt 
emlékeztek velünk, 
és elhelyezték a meg-
emlékezés koszorúit, 
ezáltal is hozzájárulva 
ahhoz, hogy soha ne 
feledjük ezen ször-
nyűségeket, hogy 
soha ne ismétlődhes-
senek meg.

Wittmann László
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megemlékezés a kiűzetésről
Január 23-án ünnepi szentmisével, megemlékezéssel és 

koszorúzással emlékeztünk meg a magyarországi németek 
elhurcolásáról. 

1946. január 19-én hagyta el Magyarországot az első vo-
natszerelvény, amely elüldözött német honfitársainkat szál-
lította Németországba. Csaknem 5 ezer eleki lakost érintett. 

A megemlékezésre iskolánk tanulóit Lénárt Istvánné és 
Lukácsné Kohut Anna készítette fel. Köszönjük a pedagógu-
sok és a gyerekek munkáját!

Veresné Vigh Mónika

intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Robotika képzésen járta a pedagógusaink

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Színházban  jártak a diákjaink
A Dr. Mester György Általános Iskola alsó tagozatán mind 

a négy évfolyam tanulóinak, valamint színházkedvelő ötödi-
kes diákjaink részére is mesebérletet vásároltunk még a tan-
év elején. A felsős osztályok közül 6. a és a 6. b, valamint a 8. 
b osztály tanulói szintén részt vesznek a Békéscsabai Jókai 
Színház előadásain. Ők diákbérlettel látogatják az idei évad 
fiataloknak szóló darabjait.

Az elsősök és az ötödikesek január 14-én közösen nézték 
meg a Fehérlófia című zenés - táncos varázsmesét, amely az 
azonos című magyar népmese alapján készült, a Viharsarok 
Táncszínház és a Békéscsabai Jókai Színház koprodukciójá-
ban.

Az izgalmas és látványos mese kicsiket és nagyokat egy-
aránt elvarázsolt.

Bellon Tiborné Durst Ilona
munkaközösség vezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Zongoravizsga
A Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongora 

tanszakának félévzáró vizsgája volt február 2-án a Dr. Mester 
György Általános Iskolában. A művészeti iskola intézmény-
vezetője, Czirok Mihály és helyettese személyesen is elláto-
gatott a vizsgára, ahol nagyon megdicsérte a magabiztosan 
zongorázó diákokat. A növendékeket felkészítette Aradi 
Zsolt pedagógus.

Gratulálunk mindenkinek a sikeres vizsgához!
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya

intézményvezető 

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Magyar Kultúra Napja
Január 22. A magyar kultúra napja, nemzeti Himnuszunk születésnapja. Az emléknapot ha-
zánk összes településén valamilyen kulturális programmal ünneplik meg, ezzel is tisztelegve a 
magyar kulturális emlékek előtt.
Városunkban már hagyomány, hogy a Reibel Mihály Művelődési Házban az alsó és a felső tago-
zatos gyerekeknek kistérségi vers, próza és énekversenyt rendeznek, ahol az eleki tanulók mellett 
kétegyházi és lőkösházi diákok mérik össze tudásukat.
A zsűri elnöke Dézsi János magyar tanár a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója 
volt. 
A Dr. Mester György Általános Iskola diákjai ismét kiválóan szerepeltek, öregbítve ezzel iskolánk 
jó hírét. 
Eredményeink:
Első osztály: Vers: II. helyezett: Nagy Dóra, III. helyezett: Trutz Lara Erika. Próza: I. helyezett: Gaodi 
Szafira. Ének: I. helyezett: Bálint Pénelopé. Felkészítő: Bellon Tiborné Durst Ilona.
Második osztály: Vers: I. helyezett: Gyulai Bella Csenge. Póza: I. helyezett: Horváth Ferenc. Ének: I. 
helyezett: Simonis Zara. Felkészítő: Szalainé Kiss Edina.
Harmadik osztály: Vers: III. helyezett: Bagi Dominik. Próza: I. helyezett: Sonkoly Fruzsina. II. helye-
zett: Stumpf Mária Lilla. Ének: I. helyezett: Klemm Ferdinánd Tamás, II. helyezett: Molnár Csaba. 
Felkészítő: Lupné Soós Tünde.
Negyedik osztály: Póza: II. helyezett: Duró - Gergely Nimród. Ének: I. helyezett: Duró - Gergely 
Nimród, II. helyezett: Hegedűs József. Felkészítők: Turla Mihályné és Gera Krisztina.
A felső tagozatosok eredményei:
5. osztály : Onodi Jázmin: I. helyezés ének kategória és I. helyezés próza kategória. Molnár Csenge 
I. helyezés vers kategória és II. helyezés ének kategória. Benes Csaba II. helyezés próza kategória.
Emléklapot kapott: Kindel Nóra vers kategória. 
6. osztály: Sárközi Hanna II. helyezés vers kategória. Emléklapot kapott: Hack Botond vers, Festő 
Réka ének, Oláh Balázs ének kategória.
7. osztály : Emléklapot kapott : Onodi Patrícia vers kategória.
8.osztály : Danics Boglárka I. helyezés próza kategória. Panda Kamilla II. helyezés vers kategória.
Juhos Eszter III. helyezés vers kategória. Emléklapot kapott: Dobi Dominika vers kategória.
Felkészítők: Lénárt Istvánné és Bellon Tiborné Durst Ilona.
Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját!

Bellon Tiborné Durst Ilona
munkaközösség-vezető

A Dr. Mester György Általános Iskolából 6 fő pedagógus karácsony előtt sikeresen elvé-
gezte az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” 
című projekt keretében a „ROBOTIKA A MINDENNAPI PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN” címmel 
a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést.

Sikeres vizsgát tett: Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya, Duró Lajos, Gera Krisztina,  Klemm Ta-
más, Lakatos-Szabó Ágnes és Lupné Soós Tünde.

Pedagógusaink új ismereteket, élményeket szereztek, melyeket a tanulóinknak a tanó-
rákba is be tudnak építeni.

Köszönjük a munkájukat, a kitartásukat, folyamatos képzéseiket, melyekkel kívánnak 
megfelelni a kor kihívásainak.

       Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

A Dr. Mester György Általános iskola 34 nyolcadikos tanulója közül 11-en vállalták fel, hogy 
az Erkel Ferenc Gimnáziumban központi felvételi vizsgát tegyenek. Felkészülésüket szep-
tember óta heti két alkalommal magyar és matematika felvételi előkészítő foglalkozással 
segítette az intézményünk.
A megmérettetésen tanulóink derekasan helyt álltak. Büszkék vagyunk rájuk.

Lénárt Istvánné 
munkaközösség-vezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Felvételi vizsgát tettek
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Január 6-án 7. és 8. osztályos tanulóink Vízkereszt 
ünnepi liturgián vehettek részt az eleki Ortodox Paró-
kián, majd Seres Sándor parókus úr megszentelte isko-
lánk termeit.

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Bobotează - Vízkereszt

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szertárbővítés
Január elején iskolánk új sportfelszereléseket tudott 

vásárolni intézményünk fenntartójának, a Magyaror-
szági Románok Országos Önkormányzatának támoga-
tásával. 

 Többek között beszerzésre kerültek új öltöző- és 
tornapadok, zsámolyok, futball kapuk, labdák, ping-
pongasztal és egy koordinációs létra is. 

Ezeknek az eszközöknek a segítségével emelni tud-
juk a testnevelés órák színvonalát.

A Reibel Mihály Városi Művelődési Házban, a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett kistérségi ének-, vers- és prózamondó versenyen iskolánk tanulói idén is 
nagyon szép eredményeket értek el:

1. osztály: Kiss Jázmin Dorina próza kategória 2. hely, Forgács Norbert vers kate-
gória különdíj. Felkészítő: Gurzóné Szelezsán Anna.

2. osztály: Mihácsi Alexandra Melissza próza kategória 3. hely, Mezei Adél vers 
kategória 2. hely, Lőrincz Bernadett ének kategória 2. hely, Sarkadi Anna ének kate-
gória 3. hely. Felkészítő: Solcan Kármen.

3. osztály: Kiss Imre Máté próza kategória 3. hely. Felkészítő: Baranyi Ibolya.
4. osztály: Gyaraki Nándor vers kategória 2. hely, Gulyás Péter András próza kate-

gória különdíj. Felkészítő: Szabó Anett.
5. osztály: Krisán Alina vers kategória 2. hely, Madarász Nándor vers kategória 3. 

hely. Felkészítő: Popuczáné Mag Judit.
6. osztály: Jenei Viola próza kategória 1. hely. Felkészítő: Popuczáné Mag Judit.

Gratulálunk az elért eredményekhez és további sikereket kívánunk!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Magyar Kultúra Napja

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Úszótanfolyam
Első osztályosaink január közepétől 10 alkalmas 

úszótanfolyamon vesznek részt a Gyulai Várfürdőben. 
A gyerekek lelkesen sajátítják el az úszás alapjait, 

minden alkalmat nagy izgalommal várnak.
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2022. március 07. A borítékra írja rá: „Februári gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Simonka Péter. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
A januári gyerekrejtvény nyereménye a ‚Miraculous titkos naplója’ Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő so-
raiból kiolvasható meg-
fejtés beküldési határ-
ideje: 2022. március 
07. A borítékra írja rá: 
„Februári 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: Tóth 
Jánosné. Gratulálunk a 
nyereményhez!

A JANUÁRi
NYEREMÉNY:
5.000 FT ÉRTÉKŰ 

AJÁNDÉKUTALVÁNY 

KECSKÉS ANDREA

FELAJÁNLÁSÁBÓL

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

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

| REJTV ÉNY
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