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|16. OLDAL

MAGYAR BAJNOK LETT AZ ELEKI
PURECSNÉ LAKATOS SZABINA

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:

F/elekazenvarosom
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ELEKi KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATi HiVATAL

Bemutatkozik Dr. Nagy Sándor jegyző
Tisztelt Lakosság! Kedves Elekiek!
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalban új időszámítás vette kezdetét, ugyanis 2022. május 1. napjától jómagam látom el a
jegyzői feladatokat a településen, illetve Lőkösházán.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen igazgatásszervezőként 2013-ban, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként végeztem 2017-ben. Azóta folyamatosan fejlesztem, képezem magamat. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok. Főbb kutatási területem az elektronikus közigazgatás,
mobilapplikációk. Emellett a Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezetének, valamint a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület
tagja vagyok. Digitális térségfejlesztési referens, valamint e-ügyintézési szakértő képesítéssel is rendelkezem.
Közigazgatási pályafutásom ösztöndíjasként indult meg az akkori Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, 2014-től dolgozom a helyi
önkormányzati igazgatásban, kezdetben igazgatási ügyintézőként és anyakönyvvezetőként, ezt követően aljegyzőként. 2018 és
2019 között a Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatalt, majd a Geszti Közös Önkormányzati Hivatalt vezettem. 2020. január 1-től
– a megyében egyedülálló módon – négy település (Geszt, Kötegyán, Mezőgyán, Újszalonta) közös önkormányzati hivatalában
láttam el a vezetői feladatokat.
Családi állapotomat tekintve nős vagyok, és egy 14 hónapos csodálatos kislány édesapja.
Ahogyan azt eskümben tettem, a jogszabályokat megtartom és másokkal is megtartatom, hiszen a jegyző a törvényesség őre.
Mindez hatalmas felelősséggel jár, ám azt gondolom, hogy a
szakmailag felkészült apparátus, amely körülvesz, rengeteg
segítséget nyújt ezen teher csökkentésében, így a hozzánk
betérő ügyfelek is elégedetten távozhatnak. Munkám során
arra törekszem, hogy a szakmaiságot, a törvényességet képviseljem, amihez segítő kezemet nyújtom az Önök számára is. A
korábbi gyakorlattól eltérően – az Eleki Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási idejében – állok szíves rendelkezésükre.
Bízom a mihamarabbi személyes találkozásban.
Üdvözlettel: dr. Nagy Sándor jegyző
|TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2022. június

2022. június 1., szerda
2022. június 7., kedd
2022. június 8., szerda
2022. június 9., csütörtök
2022. június 15., szerda
2022. június 22., szerda
2022. június 29., szerda

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

HÍREK
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TESTVÉRVÁROSUNK: LAUDENBACH

Elekre látogatott Benjamin Köpfle
Három napos látogatást tett városunkban
egyik német testvértelepülésünk, Laudenbach
polgármestere. A pandémiát követően végre
lehetőség nyílt arra, hogy
polgármester úr személyesen látogasson el Elekre, és személyesen találkozzunk.
Köpﬂe úrral, Wittman
László úrral, Fazakas
Gusztáv plébános úrral,
Joschi Ament úrral, a vá-

rosi képviselő-testülettel,
a német egyesület tagjaival, a Sarlós Boldogaszszony Plébánia egyházközösségének tagjaival,
az Elek Táncegyüttes tagjaival, valamint az eleki
óvoda gyermekeivel és
dolgozóival együtt sok
érdekes programon vettünk részt, igyekeztünk
bemutatni városunk épített és kulturális értékeit.
A tartalmasan eltöltött
három nap során többek

között lehetőség nyílt
arra, hogy egyeztessünk a testvértelepülési
kapcsolatok szorosabbá
fűzéséről, a településeink javát szolgáló jövőbeni együttműködésekről.
Köszönöm Benjamin
Köpﬂe Úr látogatását,
köszönöm a barátságot!
Szelezsán György
polgármester

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: 9.00–15.00
Kedd: 14.00–18.00
Iskolafogászat:
Péntek 09.00–13.00
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 ZÖLD SZÁM

06-80/18-0101
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HÍREK
KÖZLEMÉNY
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! A 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 ÖNKORMÁNYZATA

Virágos Elek
Elek Város Önkormányzata a „Virágos Elek” program keretében idén is virágcsomaggal kedveskedett a helyi lakosoknak, melyekkel szebbé tehetik otthonaikat.
Ebben az évben 740 csomagot, így csaknem 3000 tő virágot osztottak ki a csomagra előzetesen regisztráltaknak.
Az először tavaly megrendezett virágosztás népszerűségét nem kell nagyon bizonygatni, hiszen a hosszan kígyózó sorok
egyértelműen igazolták, hogy nem csak el fog fogyni a megrendelt 3 000 palánta, hanem jó helyre is fog kerülni.
Köszönjük, hogy velünk együtt szépítik a lakókörnyezetüket!

REIBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Népzenei koncert volt Eleken
Szokolay Dongó Balázs
és barátai voltak áprilisban a Reibel Mihály Városi
Művelődési Ház vendégei.
Csodálatos népzenei
koncertet hallhattak a
koncertre látogatók, repertoárjukban
többek
között az eleki népzene is
jelen volt.
A zenekar frontembere
Szokolay Dongó Balázs a
népművészet ifjú mestere
cím birtokosa, Príma díjas
zenész.
Sokszor járt Eleken, hiszen Botás Páltól tanulta
az eleki népzenét, a Művelődési Házban többször
koncertezett az elmúlt
években.
A közönség tagjai szívmelengető élményekkel
térhettek haza.
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SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNiA

Városi keresztút
Az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia először 2019-ben /Nagypénteken/
szervezte meg a Városi Keresztutat. Az
erre az alkalomra rendelt és felállított
domborműveket különböző távolságban állították fel a hívek a Kétegyházi
úton. Minden dombormű alatt szerepelt a 14 állomás neve.
A szervezők úgy gondolták, hogy ezt
a Keresztutat minden évben megrendezik, azzal a szándékkal, hogy hagyománnyá váljon.
A világjárvány azonban közbeszólt.
Az idén, immár második alkalommal,
sor került a Városi Keresztút megszervezésére. Szórólapokon hívták, várták a
város lakosságát, melyeket szinte minden házba bedobtak, valamint a Facebookon is folyt a szervező munka.
Nagypénteken, április 15-én, a Római Katolikus Temető kápolnája előtt
volt a gyülekező, 17 órakor. A szép számú emlékező menetet, a vezérkeresztet felváltva vivő férﬁak vezették, mellettük 2 égő fáklyát vivő ministránsok
vonultak. Kecskés Andrea és Szelezsán
György polgármester úr is megtisztelte jelenlétével a keresztúti emlékezést.
Két állomás között a városvezető is vitte a vezérkeresztet.
Minden állomásnál elmélkedés, ima,
ének hangzott el és egy szál fehér szegfű került a domborművekre. Az elmélkedéseket a hívek olvasták felváltva. Az
énekkar tagjai – Aradi Zsolt kántor úr
vezetésével – énekkel kísérték a menetet, egyik állomástól a másikig.
Minden állomásnál elhangzott az
alábbi:
„Imádunk téged Krisztus, és áldunk
téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!”
Járjuk most mi is végig lelkileg a 14
állomást, ahol megismerhetjük a drága
Szent Fiú, Jézus Krisztus szenvedésének
történetét, Joseph Ratzinger bíboros
elmélkedései alapján.
1.állomás: Halálra ítélik Jézust
Pilátus szabadon bocsátotta a bűnöző Barabást, Jézus Krisztust / bár bűnt

nem talált benne / megostoroztatta és FO
átadta az őrjöngő tömegnek, hogy feszítsék
keresztre.
2.állomás: Jézus vállaira veszi a keresztet
A katonák bevitték Jézust a helyhatóságra, megfosztották ruhájától és bíborszínű
köntöst adtak rá. A fejére töviskoszorút
tettek és nádszálat adtak a kezébe. Így gúnyolták: „Üdvözlégy zsidók királya!” Jézus
magára vette a keresztet, a világ bűneinek
terhét.
3.állomás: Jézus először esik el a kereszt
alatt
Jézus elesése a kereszt alatt nem pusztán az ostorozás miatt halálosan fáradt ember földre esése. Ebben az esésben valami
mélyebb tárul fel. Jézus kereszt alatti elesésében egész útja megmutatkozik, hogy
minket a büszkeség bűnéből felemeljen.
4.állomás: Jézus édesanyjával találkozik
Itt megmutatkozik, hogy Mária nem csak
test szerint, de szíve szerint is édesanyja Jézusnak. Az anya jóságával és hitével áll itt.
5.állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak
a keresztet hordozni
Cirenei Simon a Jézussal való menetelésben és a kereszt közös hordozásában felismerte: kegyelem volt, hogy ezzel a keresztre feszítettel mehetett és segíthetett neki.
6.állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Veronika az ószövetségi igazak vágyakozását testesíti meg, amely arra irányul,
hogy Isten arcát láthassák. Jézus keresztútján, ő csak az asszonyi jóság szolgálatát
teszi: Jézusnak nyújtja kendőjét. A vérrel és
sebekkel teli főben meglátja Isten és Jézus
jóságának arcát.
7.állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt
A kereszt súlyának áthagyományozott
történetében Ádám bukásának titkát magyarázza. Jézus elesik, és elesik, hogy hozzánk jöjjön, ránk tekint, hogy szívünk felébredjen, elesik, hogy minket felemeljen.
8.állomás: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal
Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem lá-
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nyai – mondta nekik – ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok,
amikor azt fogják mondani: Boldogok a
meddők, akik nem szültek...”
9.állomás: Jézus harmadszor esik el
a kereszt alatt
Mi az üzenete Jézus harmadik elesésének? A bukásunkkal Téged is a földre
rántunk, a sátán nevet mert azt reméli,
hogy Te ebből az esésből nem tudsz
többet felkelni. És Te mégis felkelsz. Te
felkeltél -feltámadtál, és minket is újra
fel tudsz emelni. Gyógyíts és szentelj
meg minket.
10.állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Felértek arra a helyre, amelynek
Golgota, vagyis Koponyák helye volt a
neve. Itt Jézust keresztre feszítették és
sorsot vetve megosztoztak ruháján. A
lecsupaszítás pillanata a Paradicsomból
való kiűzetésre emlékeztet bennünket.
Úr Jézus add meg nekünk kegyelmed
fény-ruháját!
11.állomás: Jézust a keresztre szegezik
Feje fölé táblát tettek: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Ezt kiabálták felé: „Szabadítsd meg magad!”, „Ha Isten Fia vagy,
szállj le a keresztről!”
Jézus megvetett volt. Álljunk meg a
szenvedő Istenﬁú előtt. Engedjük magunkat felszögeztetni Jézusra, és ne engedjünk semmiféle kísértésnek, amely
el akar szakítani bennünket Tőle.
12.állomás: Jézus meghal a kereszten
Pilátus feliratot is készíttetett, melyen
ez állt: „A názáreti Jézus, a zsidók királya!” A hatodik órától a kilencedik óráig
sötétség borult az egész földre. Jézus
felkiáltott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Majd még egyszer hangosan felkiáltott és kilehelte
lelkét. A körülötte lévők a földrengést
hallva ezt mondták: „Ez valóban Isten
Fia volt!”
13.állomás: Jézus testét leveszik a
keresztről és anyja ölébe fektetik
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Michelangeló: „ Pietá” című alkotásában ábrázolja ezt az állomást. Jól látható Mária arcán a sajnálat, ahogyan
élettelen Fiát az ölében tartja.
/Ez a szobor az eleki templomban
is előkelő helyen van./
14.állomás: Jézus testét a sírba helyezik
Az élettelen testet vászonba takarták és Árimateai József eltemette
Jézust, egy eddig nem használt sírba.
A bejárat elé hatalmas követ hengerített. A sírba helyezés órájában
mindenek előtt Jézus szava kezd beteljesedni: „Bizony, bizony, mondom
nektek: ha a búzaszem nem hull a
földbe, nem hal el, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz!/ /János
ev.12/24./ Jézus elhalt búzaszemmé
lett.
A 14 állomás Jézus Krisztus szenvedésének történetét elevenítette fel,
de itt nem ért véget a történet, mert
a 3.napon Jézus Krisztus feltámadt.
Az utolsó állomás elmélkedése
után a menet bevonult a templomba, ahol Gusztáv atya felelevenítette
Jézus Krisztus feltámadását. Az Atya
nem hagyta Jézust az alvilágban, teste sem lett a romlásé. Feltámadott!
Jézusunk add, hogy feltámadásod tanúi legyünk a világban.
A Városi Keresztút méltó zárásaként elhangzott a csodaszép dallamú
és áldásos szövegű csángó imádság:
az Aranymiatyánk. Mária és Jézus felelgetős éneke, mely elmesélte Jézus
Krisztus szenvedéstörténetét Virág
szombattól - Nagyboldogasszony
napjáig. Ettől az énektől sok templomban ülő meghatódott, szemében
könny csillogott.
Végül: A 14 állomást végigjárva –
lelkileg – Jézussal mentünk végig a
Keresztúton. Áldásos, megható és
szomorú út volt ez, de felemelő öröm
is volt a szívünkben, hogy Jézus Krisztus kereszthalála a bűneink megváltásáért történt, és azért, hogy elnyerjük az üdvösséget. Hálatelt szívvel
mondjunk köszönetet azért, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával mindent
elvégzett érettünk.
Nádor Mária
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ELEK VÁROSA

Városi Májusfát állítottak az elekiek
Az eleki németek
kezdeményezésére
az Eleken élő valamennyi nemzetiség
és Elek város Önkormányzata
közösen
állította fel április 30án a település májusfáját.
A fa kellemes hangulatú díszítését követően azt égő fáklyák
és a nemzetiségek zenéjének kíséretében
vittük a főtérre, és ott
állítottuk fel mindenki
örömére, majd fáklyáinkkal tovább vonultunk a futballpályára,
ahol a négy nemzetiség és a városvezetés közösen gyújtotta
meg a tábortüzet.
A zöld ág, a kizöldült fa a természet,
az élet újjászületését,a reményt hirdeti
még ezekben a nehéz
időkben is.
A
németeknél
(sváboknál, frankoknál,-mindegy, hogyan
nevezzük őket) szinte
minden hagyomány-

nak van vallási alapja, kapcsolódása, így
a májusfa állításának
is. Májusfát a népi
hagyomány szerint
férﬁak állítanak nőknek, van azonban egy
olyan feljegyzés, miszerint az első májusfa állítása nő nevéhez
fűződik, mégpedig
Szent Vulgana nevéhez,-aki Szent Jakab
és Szent Fülöp társául
szegődött miközben
téríteni jártak. Ezért a
pogányok tisztátalan
személynek nyilvánították, rágalmazták.
Hogy ártatlanságát
bizonyítsa, elővette
vándorbotját, leszúrta a földbe, letérdelt
elé és imádkozott.. A
bot néhány óra múlva
kihajtott, kizöldült..Ez
Szent Jakab apostol
napja virradójára történt, tehát május 1-én,
ezért is hívják több területen, tájegységen
Jakab-fának. A faállítás itt egy Isteni csoda megnyilvánulása,

melyben egy halott
fa szökik szárba,-tulajdonképpen ez egyfajta elvont formája a
feltámadásnak, annak
jelképe, hogy aki hisz
Istenben, sosem hal
meg.
Magyarországon a
XV. századtól szólnak
forrásaink
májusfa
állításáról,-ez tájegységenként másképp
történt.
Eleken a legények,
baráti társaságok a
volt vásártéren levő
kocsmánál gyülekeztek. Egy kis iszogatás, vidámkodás után
együtt mentek a határba, kivágtak egy
kocsideréknyi fát, főleg nyárfát különböző
méretben. Visszatérve a vásártérre ezeket
színes krepp papírral
feldíszítették. A kisebbeket a kedvesüknél,
a nagyobbakat az
Elöljáróság, a Kultúrotthon, a Plébánia
később a TSz ház és
egyéb intézmények
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előtt állították fel .
Volt, hogy a kiszemelt
lánynak vagy kedvesnek ezen az éjszakán
szerenádot is adtak.
Ha a lány szívesen fogadta, akkor az ablakban ezt gyertyagyújtással jelezte vagy
kiment és megkínálta
némi itallal a szerenádot adókat.
A májusfa kitáncolására a hónap utolsó
vasárnapján került sor
látványos zenés-táncos vigadozás keretében.
Szokás volt még
május 1-je éjjelére a
házak, istállók ablakait, ajtajait zöld ágakkal
(bodzával, orgonával)
díszíteni, mert a néphit szerint a kibontakozó természet a kártékony szellemeket is
felébresztette,-ezek
elűzésére, távoltartására alkalmazták a
zöld ágakat. Ugyanakkor a zöld ág másik
jelentése, funkciója a
szerelem, a jövendő
termékenység, az újjászületés, az e fölötti
öröm jelképe
A z 1930-as évektől
a ﬁatalok körében divattá vált és ma újra
reneszánszát éli a májusfa mellett és néha
helyett a „Maj-Korb”
vagyis a májuskosár
ajándékozása a szeretett hölgynek. Itt
már fontos jelentése

van a színeknek:, ez
alapján látható volt,
hogy a kapcsolat éppen melyik fázisban
van. Ha fehér virágból
készül a kosár /amiben egyéb ajándékok
is elhelyezhetők/ az
azt jelenti, hogy még
abban az évben öszszeházasodnak a ﬁatalok. Rózsaszín a
jegyességet,-pasztell
lila tartós ismeretséget, zöld,-új ismeretséget jelképezte. De
adott, adhatott apa
lányának vagy ﬁútestvér lánytestvérnek is
májuskosarat,-akkor
annál a domináns
szín a sárga,-narancssárga volt.
Szívből örülök és
köszönöm,hogy javaslatunk, kezdeményezésünk mind a
többi nemzetiségnél
, mind a városvezetésnél nyitott fülekre
talált. Bízom benne,
hogy a Templom előtt
álló májusfa egy régi
szép hagyomány újraélesztését, tovább
élését is jelképezi.
Arra kérem és biztatom a ﬁúkat, ﬁatalembereket, hogy merjék,
akarják tovább vinni
ezt a kedves hagyományt és talán jövőre
már sokkal több „lányos ház” előtt láthatunk szépen feldíszített májusfát.
Kocsis Józsefné
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Retro Majális
Az Eleki Utánpótlás Sportegyesület egy igazi Retro Majálisra hívta a város
lakosságát május elsején. A régi idők hangulatát szerették volna visszahozni
a sportpályára a szervezők, mely minden bizonnyal sikerült is.
A nap kispályás labdarugótornával indult, melyre számos településről
neveztek csapatok. A barátságos tornán tiszteletét tette többek között Bárányos Zsolt, magyar válogatott labdarúgó és Tamási Zoltán, magyar bajnok
labdarúgó is.
A Retró Majális színpadán egymást érték a fellépők, velünk volt Kozsó az
Ámokfutók frontembere, Johnny Moonlight és a Singer Ladys is. A gyerekprogramok mellett, felléptek még az Elek Táncegyüttes Csibészei is.
Frissen sütött kolbász tette a napot igazán nosztalgikussá.
A rendezvényre kilátogatók szuper élményekkel térhettek haza.
A rendezvény a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett pályázaton elnyert támogatásból valósult meg.

10

MAGAZIN

HÍREK

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2022. MÁJUS

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2022. MÁJUS

SULIHÍREK

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Házi verseny
Iskolánkban, az alsós évfolyamokban magyar nyelvtan – helyesírás háziverseny került megrendezésre,
melyre nagy létszámban jelentkeztek a tanulók.
Eredmények:
1. osztály: I. Kiss Jázmin Dorina, II. Horváth Balázs, III.
Abrudán Zselyke Lara.
2. osztály: I. Lőrincz Bernadett, II. Nagy Heléna Mária,
III. Sarkadi Anna.
3. osztály: I. Truczán Zsanett Vanda, II. Kiss Imre
Máté, III. Stumpf Benett.
4. osztály: I. Faragó Valentina, II. Kovács Kata, III. Gulyás Péter András.
Felkészítő pedagógusok: Gurzóné Szelezsán Anna,
Solcan Kármen, Ferencziné Baranyi Ibolya és Szabó
Anett tanítónők.
Gratulálunk tanulóinknak és további sok sikert kívánunk mindenkinek!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nőnap
Intézményünk férﬁ és ﬁú tagjai ünnepélyes keretek
között köszöntötték a hölgyeket és lányokat. Az ünnepségen diákjaink verssel, iskolánk kórusa énekkel,
dallal kedveskedett a jelenlévőknek. Továbbá Szelezsán György polgármester, Elek Város Önkormányzata
és Kozma György elnök, illetve Netye Bertold alelnök
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
képviseletében is üdvözölte a hölgyeket. A hölgy pedagógusokat és lány osztálytársaikat ﬁú tanulóink is
köszöntötték osztályszinten.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Eleki Intézményegység nőnapi ünnepségén 5. osztályos tanulóink
az énekkar néhány tagjával kiegészülve verssel, zenés
és táncos műsorral kedveskedett a jelenlévőknek. Felkészítő pedagógusok: Popuczáné Mag Judit, Solcan
Kármen és Szelezsán Gergő.
Köszönjük Forgácsné Buksa Tímea meghívását!

Eseményeink
CARNAVAL - FARSANG
Március 4-én került megrendezésre farsangi mulatságunk, melyet megtisztelt jelenlétével Florin Trandaﬁr Vasiloni romániai főkonzul is. Az eseményre minden osztály produkcióval készült, majd az egyéni jelmezeket díjazta a zsűri. A gyermekeket
fánkkal, pizzával és üdítővel vendégeltük meg, majd tombolahúzás zárta a remek
hangulatú délutánt.
SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
1. és 2. osztályos tanulóink a Reibel Mihály Művelődési Házban jártak, ahol Pepe
Manó műsorát nézhették meg. Tanulóink nagyon jól szórakoztak a zenés, táncos
műsoron. Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek!
A Lázár Ervin Program keretében, 5. évfolyamos tanulóink Békéscsabán jártak a
Jókai Színházban,
ahol a Fehérlóﬁa című előadást tekinthették meg. Szintén a Lázár Ervin Program
keretében vehettek részt 1.osztályos tanulóink a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Világszép Nádszál kisasszony című előadásán, melyet Gyulán az Erkel Ferenc Zeneiskola Dísztermében mutattak be a gyermekeknek.
MÁRCIUS 15.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” /Széchenyi
István/
Iskolánk 7. osztályos diákjai ünnepi műsorral készültek az 1848. március 15-i események emlékére.
Felkészítő pedagógus: Petruzsán Éva.
Március 11-én délelőtt 7. és 8. osztályos tanulóink a Reibel Mihály Művelődési
Ház „Szabadságharcos szabadulószoba” rendezvényén vettek részt, ahol különleges csapatversenyek keretében emlékezhettek meg az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről és apróbetűs hőseiről.
Továbbá iskolánk is elhelyezte az emlékezés koszorúját a délutáni városi ünnepségen, melyre kilátogattak felsős napközis tanulóink is Popuczáné Mag Judit kíséretében.
PÁLYAVÁLASZTÁS
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, Butora Hajnalka látogatott el iskolánkba, hogy előadást tartson 7. és 8. osztályos tanulóinknak a pályaválasztás főbb szempontjairól, a továbbtanulási utakról és a szakképzési rendszerről.
SPORT
Iskolánk tanulói az immár 20 éve megrendezésre kerülő Farsang Kupa labdarúgó
teremtornán jártak Lőkösházán, mely az idei évtől néhai Szántó György elnök úr nevét viseli. Intézményünk 4-5-6. osztályos tanulóiból álló focicsapata sikeresen szerepelt a tornán. Csapatunkban két 6. osztályos lány is szerepelt, akikre külön büszkék
vagyunk.

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Német nemzetiségi vetélkedő

Anyák napja
Május első vasárnapja anyák napja. A Dr. Mester György
Általános Iskola minden osztályában
anyák napi műsorral kedveskedtek a gyermekek pedagógusaik felkészítésében. Az anyukák
meghatódva hallgatták gyermeküket és fogadták ajándékukat.

Német nyelvi, játékos vetélkedőre invitálta tanulóinkat a kétegyházi Márki Sándor
Általános Iskola. A vetélkedő témája a húsvét volt. A gyerekek vegyes csapatokban nagyszerűen együttműködve, ügyesen és nagyon jó hangulatban oldották meg a feladatokat.
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az utazás támogatását!

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

NAK rajzpályázat

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által „A mezőgazdaság szépsége” címmel meghirdetett rajzpályázaton az „Apukám a kombájnon” című pályaművel az alsó tagozatos iskolás
kategóriában Sonkoly Fruzsina 3.a osztályos tanulónk III. helyezést ért el.
Gratulálunk Fruzsinak és felkészítő pedagógusunknak, Lupné Soós Tündének!

Országos döntőbe jutottunk
A Bendegúz MatekÁsz versenyen Festő Réka 6.a osztályos
tanuló országos döntőbe jutott.
A Bendegúz Tudásbajnokságon Szabó Hanna 8.a osztályos tanuló irodalom és szövegértés kategóriában megyei
elsőként országos döntőbe jutott, angol nyelv tantárgyból
megyei 6. helyezett lett.
A Bendegúz Tudásbajnokságon történelemből Festő
Réka és Kósa- Schmidt Nóra 6.a osztályos tanulók megyei
első és második helyezettként országos döntőbe jutottak.
Az országos döntőbe jutott tanulók az adott évfolyamon
és tantárgyból Békés megyét képviselik.
Gratulálunk iskolánk tanulóinak, akik a Bendegúz tanulmányi versenyeken kiváló eredményt értek el!
Büszkék vagyunk tanítványaink sikereire!
Felkészítő tanárok: Farkasné Poszt Ilona, Lénárt Istvánné
és Szegedi Károlyné.

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Rajzpályázat

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lázár Ervin Program
A Lázár Ervin Program keretein belül „Utazás térben és időben” című tárlatvezetéses előadáson vettek részt a Dr. Mester György Általános Iskola 3. osztályos tanulói a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol megismerhették Békés megye múltját, élőlényeit.
A gyerekek sok új információval gazdagodhattak és egy kézműves foglalkozáson is részt
vehettek, ahol foszforeszkáló festékkel festhettek.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat!

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fenntarthatósági témahét
Április 25. és 29-e között a Dr. Mester György Általános Iskolában a fenntarthatósági témahét keretén belül különböző előadásokat hallhattak a gyerekek iskolánk pedagógusaitól,
Varga Dóra és Duró Lajos tanároktól. Az érdekes előadások a geotermikus energiáról, a környezettudatos életmódról, a szelektív hulladékgyűjtésről, az ökológiai lábnyomról szóltak és
arról, miért nem kell pazarolni.
Köszönjük kollégáink munkáját!

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya rajzpályázatot hirdetett „Biztonságban vagyok”
címmel. A pályázat célja, hogy kifejezetten a pozitív érzelmeket/élményeket tükrözzenek az alkotások.
Iskolánk két 3.osztályos tanulója dobogós helyezést ért el a rajzpályázaton:
II.helyezett Szücs Lara
III.helyezett Sonkoly Fruzsina
Büszkék vagyunk rájuk!
Felkészítő pedagógus:
Lupné Soós Tünde

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Újabb sikerek
Idén 15. alkalommal rendezték meg
Orosházán az országos Gyopárka tündér mesemo dó versenyt, amelynek a
Justh Zsigmond Városi Könyvtár adott
otthont. A Dr. Mester György Általános
Iskolát négy tanuló képviselte az április
30-ai megmérettetésen.
Eredményeink:
1. helyezés: Sonkoly Fruzsina 3. a
osztály.
2. helyezés Gaodi Szaﬁra 1. a osztály.
Emléklapot kaptak: Stumpf Mária Lilla
és Bagi Dominik 3. a osztályos tanulók.
Felkészítő pedagógusok: Lupné Soós
Tünde 3. osztály és Bellon Tiborné Durst Ilona 1.
osztály.
Gratulálunk tanítványainknak, mind a
négyen szépen helyt álltak az erős mezőnyben.

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Továbbtanulás
Gratulálunk a ballagó 8. osztályos tanulóinknak, akik a következő középiskolákba nyertek felvételt: (Ahogy ők hívják)
Közgé, Gészi, Trefort, Vízmű, Erkel, Karácsonyi, Kemény, Szegya, Harruckern, Zwack, Kós.
Kívánunk nekik további szép sikereket! Tudjuk, megállják
a helyüket!

Szerző: Veresné Vigh Mónika, intézményvezető - helyettes
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Galina Lajosné
Május elsején családja körében Galina Lajosnét köszöntötte Szelezsán György polgármester a 90. születésnapja alkalmából.
Galina Lajosné, született Erdei Klára Eleken 1932. május 4- én, a 8 gyermekes FO
család legidősebb lányaként. Édesapja Erdei
Sándor, hentes, mészáros, édesanyja Buzdogán Teréz háztartásbeliként nevelte gyermekeit, mellettük szakácsnői állást vállalt az
akkori uraságoknál, előkelő családoknál. A gyermekek közül Sándor, István, Ilona már elhunytak, Mátyás, Teréz, Izabella és Gabriella testvéreik is „szépkorúak”.
1956- ban kötött házasságot Galina Lajossal (bérelszámoló, könyvelő), kit már korán 1994- ben elvesztett. Házasságukból 3
gyermekük született. Klára lánya tanítónő, iskolaigazgatóként 2017- ben nyugdíjazták, Lajos ﬁa rajz-és kommunikáció szakos tanárként dolgozott 2018- ban bekövetkezett haláláig. Ildikó óvodapedagógus és jelenleg az Elek Város Óvoda- Bölcsőde intézményvezetője. Mindhárom gyermeke a pedagógus pályát választotta édesanyjuk nagyfokú gyermekszeretete , példaértékű magatartása miatt.
Tanulmányait 1953 december 5- én fejezte be a Szegedi Állami Tanítóképző Óvónőképző szakán. 1954. február 1- én Végegyháza Árpádtelepére nevezték ki, majd Elek község kérésére hazahelyezték a 2. számú Óvodába óvodavezetőként, majd az 1. számú
Óvodába, egy évet a Gyermeknevelő Intézetben is töltött, és 1967- től nyugdíjazásáig vezető óvónőként dolgozott.
1969- ben felkutatta Elek község óvodáinak történetét és fejlődését az 1880- as évektől és az anyagot a Községi Művelődési
Otthon részére bocsájtotta.
1967- től nyugdíjazásáig óvodavezetőként nevelte és oktatta a hozzá kerülő gyermekeket. A szemléletes nevelést-, oktatást
tartotta munkássága során a legfontosabbnak. 1972- ben az ő kezdeményezésére és szervezésével indították újra óvodáinkban
a német nemzetiségi nevelést, oktatást. Először
heti két foglalkozás és nemzetiségi napok keretén
belül egészen 1987- es nyugdíjazásáig. 1976- ban
az Oktatásügy kiváló dolgozója címet, kimagaslótársadalmi munkájáért a Hazaﬁas Népfront 1983ban tüntette ki, 1987- ben Pedagógusi Szolgálati
Emlékérmet, 2003-ban a Szegedi Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai karán átvehette aranydiplomáját.
Idős napjait gyermekei, 7 unokája és 5 dédunokája aranyozza be.
Ezúton is boldog születésnapot és további jó
egészséget kívánunk!
Elek Város Önkormányzata
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Steigerwald István kiállítása
Steigerwald István mindent a két kezével, az eszével és a szívével csinál.
Határszélen címmel nyílt kiállítása a művésznek a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban, május 5-én.
A megnyitó Steigerwald Réka az alkotó lányának szavalatával kezdődött,
majd Durkó Károly a KöröspArt Galéria tulajdonosa beszélgetett a művésszel.
A föstő, ahogyan nevezi magát fáradhatatlanul alkot, jöjjenek el és tekintsék meg alkotásait gyönyörködjenek benne, megéri!
A kiállítást május 31-ig lehet megtekinteni nyitvatartási időben.

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legﬁatalabbakat
Március 17. Turi Eliot, Trucz Amanda és Turi Miklós kisﬁa
Március 18. Fazekas Léna, Fazekas Alexandra Hajnalka és Fazekas Gábor kislánya.
Március 18. Fazekas Gréta, Fazekas Alexandra Hajnalka és Fazekas Gábor kislánya.
Március 19. Bágy Noel, Adu Georgina és Bágy Zoltán kisﬁa.
Április 12. Botás Linett, Botás Martina és Resetár Bence kislánya.
Április 19. Mazán Emma, Mazán Józsefné és Mazán József kislánya.
Április 20. Jankovics Ferenc Mihály, Jankovics Petra és Jankovics Viktor kisﬁa.
Április 27. Krisán Bende, Krisán-Vasvári Dóra és Krisán Krisztián kisﬁa.
Május 11. Lázok Dominik Márió, Lázok Cintia és Lázok Márió kisﬁa.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!
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PURECSNÉ LAKATOS SZABiNA

Magyar bajnok lett az eleki kozmetikus
A Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Közhasznú Egyesület, karöltve a balatonfüredi önkormányzattal szervezte meg április
végén a 64. Nosztalgia Magyar Bajnokságot. A nívós szakmai megmérettetésen a békéscsabai
Kertai Emőke ezüstkoszorús mesFO
terkozmetikus eleki tanítványa aranyat nyert.
Purecsné Lakatos Szabina (modellje Czeglédi Kinga) a felnőttek között nappali smink kategóriában 1. helyezést, illetve nappali-báli összetettben 3. helyezést ért el. A versenyző a Körmös Tanoda Kft.-nél szerzett kozmetikus bizonyítványt felnőttképzésen.
Szabina elmondta, hogy a többi résztvevő is nagyon kreatív és egyedi munkát készített, amelyekből ő is proﬁtálhat az elkövetkező időszakban. -”A vendégeimet is arra ösztönzöm, hogy idén nyáron merjenek élénkebb, merészebb színeket alkalmazni, mert
az utóbbi időben eléggé halvány árnyalatokat használtak.”
Kertai Emőke mesterkozmetikus szintén az idei nyár smink trendjéről tett említést. - Végre visszatérnek az erős színek, a kék,
a zöld, narancs is. A 80-as évek trapéznadrágos korszakához visszatérünk, amihez hozzátartozott az erős szemhéj festés is. Amit
nevezhetett az előző évekhez viszonyítva, akár kirívóbb divatnak is.
Összefoglalva a versenyeredményeket, kihangsúlyozta, rendkívül büszke a magyar bajnokra. A verseny előtt hónapokon át
folyamatosan rengeteget gyakoroltak. A tökéletes alapozás, az arc pirosítás, a száj, szemöldök és a tus vonal kialakítása kiemelt
ﬁgyelmet igényel. Amihez a versenyzőben meg volt az alázat és a kitartás.
Szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

FPurecsné-Lakatos-Szabina-kozmetikus-sminkes
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ELEKI ASZTALITENISZ SE

Keresztes Sándor emlékverseny
Május 15-én városunkban tartotta szezonzáró versenyét a megyei asztalitenisz társadalom.
Csaknem hatvan sportoló fogott ütőt a viadalon, és a nap végén a fáradalmaik jutalma a szép díjazás mellett egy estebéd volt.
Az ünnepélyes díjkiosztón az emlékverseny helyezettjeinek és a csapatbajnokságban szereplő csapatoknak is átadták az érmeket.
A díjakat többek között Elek város polgármestere, Szelezsán György, Marik Lászlóné, a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke, Szántosi Attila, a Békés megyei szövetség elnöke és Botyánszki András, a Békés megyei szövetség tiszteletbeli örökös elnöke adta át.
A Keresztes Sándor Emlékverseny eredményhirdetését követően adtak át a megyei bajnokságok egyéni és csapatverseny díjait
is.
Rédei Erika és Sonkoly-Sós Éva az emlékversenyen bronzérmet szereztek.
A 2021/22-es megyei bajnokságban a megye 3-tól a megyei első osztályig minden osztályban szépen szerepeltek az eleki pinyósok és emelett az utánpótlás nevelésre is kiemelt ﬁgyelmet fordítanak!
Különösen az első osztályban szerepeltünk kiemelkedően, ahol a harmadik helyet szerezte meg csapatunk.
Szívből gratulálunk a megyei első osztályban szereplő és a csapat, többi osztályban versenyző játékosainak is!
Hajrá Elek!

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Kis közösség – nagy élmény
Felnőtt kézműves szakkörünk hónapról-hónapra valami újdonsággal próbálja
várni a kézműveskedni vágyókat a könyvtárban. Éppen ezért, mivel úgyis közelgett
már az Anyák Napja, április végén mézeskalács szíveket díszítettünk a közelgő ünnepre. S ebben egy igazán proﬁ oktató volt
a segítségünkre, Lupné Soós Tünde személyében, s azt hiszem a többiek nevében is
kijelenthetem, hogy igazán nagy gyakorlati tudással gazdagodtunk - és még otthoni
szorgalmi feladatot is készítettünk!
Legközelebbi szakköri foglalkozásunk
május 25-én (szerdán) 16 órától lesz, melyre várunk minden felnőttet sok szeretettel!
Juhászné Kiss Henrietta
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FUJi FiGHT MMA TEAM

Taekwondo bajnokság
2022 május 7-én Gerendáson került megrendezésre a 2022. évi Fehér Kupa kezdő és Spárta Kupa utánpótlás taekwondo bajnokság.
A Kétegyházi Dragon Taekwondo és az Eleki Fuji Fight Team közös csapata, az egyik legeredményesebb csapatként, 17 éremmel: 4 arany, 6
ezüst és 7 bronzéremmel és egy különdíjjal zárta a versenyt.
Eredmények : FEHÉR KUPA
Bíró Márton: Ifjúsági küzdelem 1.hely, formagyakorlat 2.hely. Tóth Tímea: gyermek küzdelem 1.hely, formagyakorlat 3.hely. Kurucz Botond: gyermek küzdelem 3.hely, formagyakorlat 2.hely. Tóth Dani: gyermek küzdelem 2.hely, formagyakorlat 3.hely.Árgyelán Lili: gyermek
küzdelem 2.hely, formagyakorlat 3.hely. Kakuszi Norbert: serdülő küzdelem 2.hely. Negye Attila: ifjúsági küzdelem 2.hely. Zsóri Tamás:
felnőtt küzdelem 3.hely. Szatmári Levente: ifjúsági küzdelem 3.hely. Danics Csongor: serdülő küzdelem 3.hely.
Eredmények : SPÁRTA KUPA
Csobán Zsóﬁa: serdülő küzdelem 1.hely. Magabiztosan nagy fölénnyel nyerve meg a döntő mérkőzését.
Simonka Ramón: gyermek küzdelem 1.hely. Fejrúgásokkal és villámgyors ütéseivel a döntőben sem talált legyőzőre.
Madarász Nándor: gyermek küzdelem 4.hely. 3 mérkőzését teljes erővel végig harcolva a nála évekkel idősebb ellenfeleivel szemben kiérdemelte a „ legharcosabb versenyzőnek” járó különdíjat.
Gratulálok a csapat minden tagjának a sikerhez, versenyzőknek, segítőknek és szurkolóknak akik a helyszínen bíztattak.
Köszönjük támogatóinknak, hogy folyamatosan lehetővé teszik versenyzésünket, köszönet a szülőknek, hozzátartozóknak akik bátorítanak minket.
Nagy László mester

FUJi FiGHT MMA TEAM

10. Gasztro Kupa Kick-Box országos bajnokság
2022.április 23-án Nádudvaron került megrendezésre a 10. Gasztro Kupa Kick-Box országos bajnokság. Rekord számú, közel 300 versenyző
küzdött a rangos eseményen. Mivel több szabályrendszerben lehetett versenyezni, így az Eleki Fuji Fight Team és a Kétegyházi Dragon Taekwondo közösen képviselte a régiót 8 sportolóval.
GRATULÁLOK a versenyzőknek és minden csapattagnak, akik erőn felűl teljesítettek és 1 arany, 5 ezüst és 3 bronz éremmel zárták a napot.
KÖSZÖNJÜK AZ ELEKI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL támogatását aki lehetővé tette , hogy versenyezzünk és képviseljük
településeinket. Külön köszönet Szelezsán György Elek Város Polgármesterének, aki folyamatosan támogat és bátorít minket!
EREDMÉNYEK
Formagyakorlat: Árvai Fruzsina junior kreatív formagyakorlat 1.hely, Zenés formagyakorlat 3.hely. Nagy Viola Mária kadett2 kreatív formagyakotlat 2.hely.
Light contact: Nagy Viola Mária kadett2-65 kg 2.hely. Sándor Dáriusz junior-89 kg 2.hely.
Kick light (combrugásos küzdelem): Simonka Rajmund felnőtt -63 kg 3.hely. Kakuszi Roland junior-79 kg 3.hely. Sándor Dáriusz junior -89
kg 2.hely. Kakuszi Zoltán felnőtt +94 kg 2.hely. Kaposi Zorka kadett2 -50kg 6.hely. Simonka Ramon kadett1 -37 kg 6.hely.
Nagy László mester
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

TE SZEDD!

Ovis versmondóverseny

„De mióta ovis vagyok, okos vagyok, nagy vagyok,
Csapatunk az idei évben, immár ötödszörre csatlakozott a „TE SZEDD” Önkéntemegtanultam beszélni és köszöntőt is mondhatok.”
sen a tiszta Magyarországért programhoz.
(K. László Szilvia)
Május 07-én reggel szép számmal gyűltünk össze a ligetben, és egy vidám délelőtÁprilis 27-én könyvtárunk olvasótermétöt töltöttünk együtt.
ben 23 kis óvodás várta izgatottan, hogy
Örömmel tölt el, hogy együtt tettünk a környezetünkért, talán fel tudtuk egy kicsit elmondhassa megtanult versikéjét.
hívni a ﬁgyelmet a környezetvédelem és a rendezett környezet fontosságára!
A zsűri tagjai Alb Györgyné, Anika (nyuSzelezsán György
polgármester galmazott óvodapedagógus) és Pásztor
Hédi (óvodapedagógus) nagy érdeklődéssel hallgatták a kicsik előadásait.
A sokszínű „repertoárban” szerepelt „Az
ebadta cica”, „A görbe orrú törpe”, „A csigák
titka” vagy éppen azt is megtudhattuk „Minek a medvének bunda?”.
Öröm volt számunkra, hogy mindhárom
óvoda képviseltette magát a versenyen, és
nagyon büszkék lehetnek magukra ezek a
csöpp gyerekek, hogy megtanulták verseiket és kiálltak elszavalni a könyvtárba.
A zsűri értékelése alapján az óvodás versmondó versenyen az alábbi eredmények
születtek:
1. helyezett: Barna Attila – III. sz. óvoda
2. helyezett: Veres Péter – I. sz. óvoda
3. helyezett: Szabó Hédi – III. sz. óvoda
és Pintér András – II. sz. óvoda
Különdíj: Rotyis Gerda II. sz. óvoda
A zsűri, kiemelkedő teljesítményéért
apró jutalomban részesítette Árdelán Hannát, Baráth Edvint, Fodor Barbarát, Képíró
Olivért, Lőrincz Angélát, Szücs Zselykét,
Tripon Dávidot.
Köszönjük szépen a felkészítő óvodapedagógusok, szülők és a zsűri nagyszerű
munkáját, valamint Haász Tünde Erika intézményvezetőnek a gyerekek édességeit.
Juhászné Kiss Henrietta

F: elekkonyvtar
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Taken from Secret Garden by Johanna Basford (ISBN 9781780671062)

A megfejtés beküldési határideje: 2022. június 6. A borítékra írja rá: „Májusi gyerekrejtvény”.
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni.
Az előző rejtvény nyertese: Sonkoly Fruzsina. Gratulálunk, a nyertest értesítjük!
A májusi gyerekrejtvény nyereménye a „Szabadulópakli – Eldorádó rejtélye” kártyajáték Kecskés Andrea felajánlásából.
©2013 Johanna Basford

www.laurenceking.com

|REJTVÉNY
A keresztrejtvény fő
soraiból
kiolvasható
megfejtés
beküldési
határideje: 2022. június 6. A borítékra írja
rá: „Májusi keresztrejtvény”. A megfejtéseket
a Polgármesteri Hivatal
előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út
2. szám alatt található,
lehet bedobni. Az előző
rejtvény nyertese: Ruck
Józsefné. Gratulálunk a
nyereményhez!
A MÁJUSi NYEREMÉNY:
5.000 FT ÉRTÉKŰ
AJÁNDÉKUTALVÁNY
KECSKÉS ANDREA

FELAJÁNLÁSÁBÓL

ELEK AZ ÉN VÁROSOM
Ingyenes

havilap

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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