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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2022. augusztus

       2022. augusztus 2., kedd                   ZÖLD HULLADÉK

       2022. augusztus 3., szerda                 KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

       2022. augusztus 10., szerda              KOMMUNÁLIS HULLADÉK

       2022. augusztus 11., csütörtök       SZELEKTÍV HULLADÉK

       2022. augusztus 17., szerda   KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

       2022. augusztus 24., szerda   KOMMUNÁLIS HULLADÉK

       2022. augusztus 31., szerda              KOMMUNÁLIS HULLADÉK

|TÁJÉKOZTATÓ

ELEKi VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Magyar Védőnők Napja

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önöket, 

hogy augusztus hónapban 
két alkalommal:

Augusztus 9. és augusz-
tus 30. napokon 13:00 és 
15:00 óra közötti időpon-
tokban kerül sor a polgár-
mesteri fogadóórákra. 

Forduljanak hozzám biza-
lommal!

A védőnők feladatellátásuknak köszönhetően nemcsak a jövő nemzedék és a magyar családok legfontosabb szövetségesei, 
hanem a helyi önkormányzaté is, melynek kiemelt célja a családok megerősítése is.

Tegnap, azaz június 13-án egy olyan hivatást ünnepeltünk, amely Európa-szerte egyedülállónak tekinthető. 
A védőnők több, mint 100 esztendeje támogatják szakértelmükkel, tanácsaikkal a családokat a gyermekvállalás és -nevelés 

során felmerülő kérdésekben. 
A védőnők oltalmat, biztonságot nyújtanak, emellett részt vesznek az oktatási-nevelési intézmények mindennapjaiban, az 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátásában is.
A mai napon Elek Város Önkormányzatának nevében köszöntöttük Dr. Nagy Sándor jegyző úrral az eleki Védőnőket, akik lelki-

ismeretesen végzik áldozatos munkájukat.
További sok sikert kívánok ehhez a szép hivatáshoz!

Szelezsán György

polgármester
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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

+

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Elek Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2022. július 18. napjától augusztus 21. napjáig igazgatási szünetet 
rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a halaszthatatlan ügyek intézésére és a zavartalan ügy-
menet biztosítása érdekében az ügyfélfogadás az alábbi időpontokban érhető el:

Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 13-15 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Tisztelettel: 
    dr. Nagy Sándor jegyző

ELEKi KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATi HiVATAL

Ügyfélfogadás a Városházán
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A mi városunk

Itt lakom én,
mióta születtem
itt éltek őseim – apám s jó anyám,
itt nevelkedett fel három szép gyermekem.

Kicsiny faluból lett város a neved,
eltűntek – megújultak a hepe-hupás régi utak.
Felváltották a szilárd aszfaltutak.

Virágos a főtér
ezer színben játszik,
szorgos kezek munkáját dícsérik!

Szeretem e helyet, s benne az ismerős-ismeretlen 
embereket.
Itt lakom én, s kedves e hely nékem,
hol a város minden utcáját ismerem.

S ahogy az utakon végigmegyek,
az öreg fák mosolyogva köszöntenek!

S ha földi életem véget ér, itt lesz nyugvóhelyem,
Szüleim, testvéreim mellett.
Szóljon a harang, zendüljön az ének
s a gyászbeszédben mondjátok el kérlek,
hogy ez a város SOKAT JELENTETT NÉKEM!

Kissné Hotya Ilona

Fotó: Méry Rudolf

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.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 

nagy örömünkre szeptember elsejétől 
megnyitja kapuit az új Városi Bölcső-
dénk!

A mai kornak megfelelő legmoder-
nebb épületben, a legmodernebb esz-
közökkel felszerelve várják a gyermeke-
ket a kollégáim.      
A beiratkozásra hivatali munkaidőben 
van lehetőség.
Helye: I. sz. óvoda / Elek, Hősök útja 9./ 

NAGY SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 
LEENDŐ BÖLCSŐDÉST!

Szelezsán György

polgármester

VÁROSi BÖLCSŐDE

Szeptemberben nyit az új bölcsőde
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SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNiA

II. Paplak-Kerti Jótékonysági Koncert

Július 8-án került sor a 
II. Paplak-Kerti Jótékony-
sági Koncertre, ahol a jó 
hangulatú rendezvényen 
többek között a Kos-
suth-és Jászai Mari-díjas 
színésznő és operetté-
nekes érdemes művész 
Oszvald Marikának tap-
solhatott a szép számú 
közönség. 

A rendezvényen dr. 
Görgényi Ernő, Gyula 
Város polgármestere és 

kedves felesége is tiszte-
letét tette. 

Polgármester Úrral a ki-
kapcsolódás mellett lehe-
tőségünk volt egy kicsit 
dolgozni is, egyeztetni a 
településeink és régiónk 
közös ügyeit.                     

Ezúton is köszönöm 
polgármester úrnak és 
minden kedves kilátoga-
tó vendégnek, hogy tá-
mogatták a Templomunk 
felújítására indított kez-

deményezést. 
Plébános Úrnak és 

az egyházközösség 
tagjainak köszönöm 
a színvonalas szerve-
zést, kollégáimnak, a 
Városüzemeltetés dol-
gozóinak és a Közfoglal-
koztatási Program mun-
katársainak köszönöm a 
precíz háttérmunkát.

Szelezsán György

polgármester
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Kigyulladt az elszáradt aljnövényzet július utolsó napjaiban Elek 

határában, a Kétegyházi út közelében – adta hírül a Békés Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a tűz megközelítőleg két-
száz hektáron pusztított, a lángok nagy területen érintettek legelőt, 
fás területeket, valamint egy napraforgó táblát.

A helyszínre négyes kiemelt riasztási fokozatban, összesen tizen-
négy járművel érkeztek ki a gyulai, a mezőkovácsházi, a békéscsabai, a 
mezőberényi, a szeghalmi és az orosházi hivatásos, valamint a tótkom-
lósi és békési önkormányzat tűzoltói.

Szelezsán György, Elek polgármestere elmondta, hogy a város ha-
tárában elindult tüzet estére sikerült megfékezniük a megye minden 
szegletéből Elekre érkező hivatásos tűzoltóknak.

– A helyiek is kivették részüket az oltásból. Az önkormányzat, a lako-
sok és a helyi vállalkozók traktorokkal, gépekkel tárcsázták az érintett 
területet, hogy megfékezzék a tűz terjedését.

Vizet vittünk a tűzoltóknak, illetve a napközikonyhát is megnyitot-
tuk, hogy ételt biztosítsunk a kiérkező egységeknek. Továbbá a ké-
tegyházi polgármester is eljött, hogy felajánlja a segítségét. Az oltást 
követően még több helyen is izzott a gyep, ezért két tűzoltóautó, a 
mezőberényi és a gyulai a helyszínen maradt. A kollégáimmal, a pol-
gárőrséggel, valamint a katasztrófavédelem munkatársaival 24 órás 
figyelőcsoportokat alakítottunk ki, akik 3 napig figyelték a területet. Ez 
idő alatt többször is megindult a tűz, de a figyelőcsoportnak köszön-
hetően azonnal sikerült megfékezni a lángokat.

Sajnos az anyagi káron túl komoly természeti csapás is ért minket, 
hiszen ennek a legelőnek a jelentős része Natura 2000 természetvé-
delmi terület, és a tűz miatt az ott élő fajok egy része nagy valószínű-
séggel megsemmisült.

Forrás: MTI

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közel kétszáz hektáron tombolt a pusztító tűz

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Újabb fejlesztések
A sikeres közbeszerzé-

si eljárást követően július 
4-én kezdődhetett el az 
Eleki Román Általános 
Iskola tornatermének re-
habilitációja és az új ud-
varrész kialakítása. 

A Magyarországi Ro-
mánok Országos Önkor-
mányzatának elnökével, 
Kozma György Úrral te-
kintettük meg a folya-
matban lévő munkálato-
kat. Immár két és fél éve 
egyeztettünk először az 
iskola fejlesztési terveiről, 
melyeket igyekeztünk 
minél hamarabb megva-

lósítani, a tárgyalásokat 
azonnal a tettek követték. 

Az utóbbi két év fej-
lesztéseinek a mostani 
már III. üteme. 

Lassan egy éve került 
átadásra többek között 
egy új épületszárny. 

Ezúton is köszönöm 
Elnök Úr segítő támoga-
tását legyen szó bármi-
lyen eleki ügyről. 

A III. ütem során meg-
valósuló beruházásra a 
Magyarországi Románok 
Országos Önkormány-
zata, mint fenntartó 50 
millió forint vissza nem 

térítendő támogatásban 
részesült a Miniszterel-
nökség Egyházi és Nem-
zetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságá-
tól.

Jelen beruházás során 
a tornatermi épület aláfa-
lazására, a külső homlok-
zat és a tető felújítására, 
valamint egy új sport-
padlózat kialakítására ke-
rül sor. 

Önkormányzatunk is 
hozzájárul a fejlesztések-
hez, az iskolával szomszé-
dos telek egy nagyobb 
részét használatba adjuk, 

melynek köszönhetően 
bővítésre kerül az iskola 
udvara.

A projekt során az új 
telket egybenyitják a 
meglévő területtel, me-

lyen egy 14x26 m méretű 
sportálya, valamint zöld-
felület kerül kialakításra.

Szelezsán György 
polgármester
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OKMÁNYIRODA

Fejlesztés miatt szünetel az ügyfélfogadás

Július 1. és október 
31. között fejlesztés 
miatt szünetel az ügy-
félfogadás az eleki ok-
mányirodában (Gyulai 
út 2.). 

Kormányzati támoga-
tással ugyanis kormá-
nyablak létesül Eleken.

A beruházás megvaló-
sítását követően Eleken, 
illetve a négynemzeti-
ségű település vonzás-
körzetében élőknek is a 

huszonegyedik századi 
színvonalon biztosítják a 
közigazgatási szolgálta-
tásokat a polgármesteri 
hivatalban kialakítandó 
kormányablakban.

Míg a jelenleg meglévő 
okmányirodában mind-
összesen nyolc ügytípus 
intézhető, addig a kormá-
nyablakokban mintegy 
2500 ügykörben kezde-
ményezhet eljárást, intéz-
heti ügyeit a lakosság.

A kivitelezés ideje 
alatt legközelebb a gyu-
lai kormányablakban 
(Gyula, Petőfi tér 3.), il-
letve a kitelepülések al-
kalmával a kormányab-
lakbuszban intézhetik 
ügyeiket az állampolgá-
rok.

Megértésüket és tü-
relmüket köszönjük!

Békés Megyei

Kormányhivatal

Az okmányiroda átalakításának ideje alatt a Békés Megyei Kormányhivatal mobil 
ügyfélszolgálata (kormányablak busz) elégíti ki a lakosok igényeit.

A kormányablak busz augusztus hónapban a következő napokon áll az ügyfelek 
rendelkezésére:

2022. augusztus 3. (szerda) 13.00-16.00 óra között,
2022. augusztus 10. (szerda) 13.00-16.00 óra között,
2022. augusztus 17. (szerda) 8.30-16.00 óra között,
2022. augusztus 24. (szerda) 8.30-16.00 óra között,
2022. augusztus 31. (szerda) 8.30-16.00 óra között.

A kitelepülés helyszíne az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal parkolója.
A kormányablak buszban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehető-

ség: 
- személyazonosító igazolvány igénylése, 
- lakcímváltozás bejelentése, 
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés, 
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, 
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, 
- útlevél igénylése, 
- ügyfélkapu regisztráció.

SZENTESi TERMÉSZET- ÉS 
VADVÉDELMi MENTŐKÖZPONT 

ALAPÍTVÁNY

Megmenekült a gólya
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Elek Város Önkormányzatának dolgo-
zói mentették meg a fokozottan védett 
fehér gólyát.

A fiatal gólya a posta tetején tartózko-
dott, repülni tanulhatott, de sajnos a ta-
nulás rosszul sült el. 

Az aszályos időjárás és a táplálékhiány 
miatt egyre több madárnál tapasztaljuk, 
hogy gyengék, és a kiszáradás szélén van-
nak. 

Sajnos a  fiatal gólya a tetőről való el-
rugaszkodása után, egy esőcsatornába 
esett. 

Nagyon köszönjük az önkormányzat 
dolgozóinak a mentést, valamint Szelez-
sán György Polgármester Úrnak a támo-
gatást, hogy a fiatal egyed mihamarabb a 
mentőközpontba került. 

Ha bajba jutott madarat lát, kérjük hívja 
az alábbi telefonszámot:

+36 30 633 2900
Adj esélyt munkánknak !

Az elesett árvák mentésének.
Szentesi Természet, - és Vadvédelmi 

Mentőközpont Alapítvány
Számlaszám: 
11735043-23537536-00000000                                
HU 33 1173 5043 2353 7536 0000 0000

Köszönjük, ha támogatod az életük 
megmentését!

HÍREK
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ELEKi NÉMETEK EGYESÜLETE

30 éves évfordulót ünnepeltek
Az 1960-as évek 

közepétől-végétől je-
gyezzük a röpülj páva 
népdalkörök, kórusok 
országos mozgalmá-
nak kezdetét, a táncház 
mozgalom beindulásá-
nak idejét. 

Eleken is megalakul-
tak ebben az időben 
ezek a körök. Az 1970-
es évek elején ezek már 
egyre inkább nemzeti-
ségi csoportokká ala-
kultak, amihez jelentős 
támogatást, segítséget 
adott a Kultúrház akko-
ri igazgatőja, Nyisztor 
György. Így a korábbi 
körből kiválva 1974-
ben Elek ujratelepíté-
sének 250. évfordulójá-
ra zömében középkorú 
és idősebb német szár-
mazású emberekből 
megalakult a német 
Röpülj páva kör. 

Tagjai az ünnepség 
után is együtt marad-
tak, mint a Művelődé-
si ház német klubja. 
Céljuk volt a régi eleki 
dalok, zenék gyűjtése, 
éneklése, az anyanyelv 
ápolása a régi eleki 
népszokások feleleve-
nítése. Ebben nagy se-
gítségükre volt Nyisz-
tor György mellett 
Banner József és Mes-
ter György tanár urak 
néprajzi gyűjtése. 

Ebből a lelkes csa-
patból született meg 
1992. 05.11-én az Eleki 
Németek Egyesülete. 
változatlan célkitűzé-
sekkel.

Azóta eltelt 30 esz-
tendő és az akkori lel-

kes csapatból sajnos 
már tizenheten csak a 
mennyekből figyelhe-
tik, hogy óvjuk, védjük, 
bővítjük-e az általuk 
létrehozott értékeket.

Tulajdonképpen fo-
galmazhatok úgy is, 
hogy akik bábáskodtak 
az Egyesület születésé-
nél és kezdetektől ide-
jüket, energiájukat ad-
ták nem ritkán anyagi 
áldozatokat is vállalva, 
azok kezdetben átvitt 
értelemben majd ké-
sőbb ténylegesen is 
belekezdtek egy ház 
építésébe. Lerakták az 
alapját, majd téglán-
ként építgették. Ösz-
szegyűjtötték azokat 
az írásos és tárgyi érté-
keket, berendezési tár-
gyakat, ruhaneműket, 
amelyek ma közösségi 
házunkat gazdagítják.
Itt ténylegesen előde-
ink szorgos kezeiknek 
munkáját láthatjuk és 
őrizhetjük. Értéket te-
remtettek, melyhez 
nekünk csak hozzáadni 
szabad, elvenni nem! 

Úgy gondolom, ezt 
minden igyekezetünk-
kel meg is tesszük, 
hiszen jelenleg a me-
gyében egyedülálló 
szépségűnek mondha-
tó a közösségi házunk, 
amit az elmúlt néhány 
évben a tető kivételé-
vel teljesen felújítot-
tunk, szépítgettük hála 
a pályázati lehetősé-
geknek és a jelenlegi 
tagok szorgalmának.

Őrizzük és ápoljuk a 
hagyományokat. Ilyen 

pl a farsangi utcai fel-
vonulás, a bőjt közepe, 
a májusfa állítás és ki-
táncolás, melyet ettől 
az évtől kezdődően 
hagyományteremtő 
módon a többi nem-
zetiséggel és a Várossal 
közösen teszünk meg.

Igyekszünk az Egye-
sület életébe bevonni  
az Óvodákat, Iskolákat. 
Jó kapcsolatot ápolni a 
testvértelepülésekkel, 
a város vezetésével és 
az Egyházzal úgy gon-
dolom példaértékú a 
kapcsolatunk, résztve-
vői, közreműködői va-
gyunk a városi és egy-
házi rendezvényeknek 
-gondolok itt többek 
között a nemzetiségi 
napokra, Betlehem ál-
lításra, adventi gyer-
tyagyújtásra, jótékony-
sági rendezvényekre, 
világtalálkozókra-, de 
hosszú lenne felsorolni 
a listát.  

Tehát tégláról tég-
lára építgetjük mi is az 
elődök által  elkezdett 
házat, bár folyamato-
san alkalmazkodnunk 

kell a megváltozott 
körülményekhez, így 
nem minden esetben 
követhetjük például a 
hagyományokat teljes 
egészében. 

Tisztelettel tekin-
tünk az elődökre, de 
cselekedni, döntéseket 
hozni a jelenben kell, 
a múltat, a hagyomá-
nyokat őrizve, alapjait 
megtartva, de figye-
lembe véve és alkal-
mazkodva a jelen kor 
változásaihoz, lehető-
ségeihez. Ezért fogal-
maztam korábban a 
farsangnál és a májusfa 
állításnál is, hogy „ré-
gi-új hagyományt” te-
remtünk.

Az eltelt 30 évben 
sokan nagyon sokat 
tettek annak érdeké-
ben, hogy a lakosság 
megváltozott nemzeti-
ségi összetétele mellett 
is, -hiszen már valóban 
csak egy kis maroknyi 
németség él itt a ko-
rábban szinte teljes 
egészében németek 
lakta településen-, ez 
az Egyesület összefogja 

azokat, akiknek fontos 
nemzetiségi hovatar-
tozásuk, gyökereik és 
akiknek fontos, hogy 
őseik szellemi és tárgyi 
értékeit tovább adják 
gyermekeiknek, uno-
káiknak.

Hálával és köszönet-
tel tartozunk mindenki-
nek, nem csak az Egye-
sület megálmodóinak, 
bölcsőjét ringatóknak, 
hanem a most aktívan 
tevékenykedőknek is, 
hiszen hála a Minden-
hatónak, a mostani kis 
közösségünkről való-
ban elmondható, hogy 
szeretetteljes, egymást 
segítő, támogató, a kö-
zös célokért tenni aka-
ró és tudő tagok alkot-
ják. 

Bízom benne, né-
hány év alatt sikerül fi-
atalok bevonásával to-
vább adni mind azt az 
értéket, amit elődeink 
létrehoztak és amihez 
mi is hozzátettük sze-
rény képességeink leg-
javát... így majd egyszer 
csak felépülhet az a ház 
és rákerülhet a tető is.
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Gyertyagyújtás és 
egy elmondott ima 
mellett szeretettel em-
lékeztünk az Egyesület 
megálmodóira, lét-
rehozóira és minden 
„örökös” tagunkra, akik 
már nem lehetnek ve-
lünk másképpen, csak 
szívünkben, lelkünk-
ben és emlékeinkben

Azoknak munkáját, 
akik hosszú éveken, 

évtizedeken keresztül 
sokat tettek az Egye-
sületért díszoklevéllel, 
ajádékkal, virággal kö-
szöntük meg.

A betegségük miatt 
távolmaradókat az ün-
nepség után otthonuk-
ban kerestük fel sze-
rény ajádékunkkal.

Ebéd és az ünne-
pi torta elfogyasztása 
után egy képösszeál-

lítás megtekintésével 
emlékezhettünk vissza 
az elmúlt 3 évtized tör-
ténéseire.

Elfogadta meghívá-
sunkat és jelenlétével 
megtisztelte rendez-
vényünket Szelezsán 
György polgármester 
úr és Fazakas Gusztáv 
plébános úr, amit ez-
úton is köszönök és 
köszönöm minden ak-

tív tagunk áldozatos 
munkáját, mert most 
valóban egymás kezét 
fogva, közösen gondol-
kodva, egymást támo-
gatva tesszük, amit te-
hetünk,-amíg tehetjük. 
Mert ne feledjük, hogy 
az emberi élet csak egy 
parányi gyertyaláng, és 
a gyertyák nem mindig 
égnek csonkig, csak a 
jó Isten akaratától függ, 

hogy meddig ég...de 
amíg ég, addig lobog-
jon, világítson,adjon, 
mert az élet egyik szép-
sége az, hogy bár sok-
mindent elveszíthetsz,  
de azt sosem, amit te 
adtál másoknak.

Kocsis Józsefné
ENE elnök
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Elekiek XV. Világtalálkozója
Kulturális programokkal, show műsorokkal, nemzetiségi bálokkal várják Elekre a családokat.
Az Elekiek Világtalálkozóját tizenötödik alkalommal rendezik meg augusztus ötödike és hetedike között. A fesztivál a magyar, 

sváb, szlovák, román és cigány barátság jegyében készül programokkal.
Első nap ünnepélyes, hintós bevonulással köszöntik a vendégeket, majd Szelezsán György, Elek polgármestere mond beszédet 

közösen Thorsten Wozniak polgármesterrel, a gerolzhofeni delegáció vezetőjével. Ezt követően egy fergeteges mulatós est nyitja 
meg a három napos programot. Az első este a szórakozásról a Muzsika Tv sztárjai, majd DJ Oszi hajnalig tartó bulija gondoskodik. 
Közben a hagyományos Román Bál, azaz a Joc lesz a kísérőrendezvény a Reibel Városi Művelődési Házban.

A második nap ünnepélyes határnyitással, majd egy főzőversennyel indul a rendezvény. A délután folyamán gyerekprogramok-
kal várják a látogatókat. A Vele Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület ezen a napon avatja fel az újonnan vásárolt jurtáit, majd egy 
lélegzetelállító íjászbemutatóval fokozzák a hangulatot. Este ismét a könnyűzenéé lesz a főszerep, hiszen neves Dj-k érkeznek a 
színpadra, Newik és Lofti Begi adnak különleges koncertet. A fellépők után egy hamisítatlan utcabálon szórakozhatnak a táncos 
lábúak hajnalig. Közben a hagyományos Sváb Bál lesz a kísérőrendezvény a Reibel Városi Művelődési Házban.

Vasárnap kilenc órától római katolikus szentmisével indul a reggel, majd megemlékezéseken vehetnek részt az érdeklődők. 
Délben ingyenes ételosztással kedveskedik Elek Város Önkormányzata a rendezvényre kilátogatóknak. A finom ebédhez a nótát 
a Békési Fiúk húzzák majd. Egy óra után Bodrogközy Rita messze földön híres interaktív gyermekműsora következik. Négy órától 
pedig egy nemzetiségi programkavalkádot láthatnak az érdeklődők. Fellép Ficzere Fruzsina, az Elek Táncegyüttes, az Eleki Román 
Hagyományőrző Táncegyüttes, Komlós néptánccsoport és a Csabianszka Ruzsicska is. Ezen a napon tartják Elek város 26. születés-
napi ünnepét, mely során a város legidősebb és legi�abb lakóját köszöntik, átadják a Polgármesteri kitüntetéseket, majd megven-
dégelik a közönséget a város tortájával.  Fél héttől ismét a zenészeké a főszerep, kiváló régi magyar slágeres összeállítással érkezik 
az RMS együttes, valamint a rendezvény zárásaként a Kozmix együttes ad nagykoncertet a Laudenbach téren.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Színházban jártunk
Több osztály együtt tekintette meg 2022.június 13-

án Petőfi Sándor 1844-ben írt elbeszélő költeményét, a 
János vitézt rock- daljáték formájában a Békés Megyei 
Jókai Színházban. A látványos darabban közreműköd-
tek a Viharsarok Táncszínház művészei is. A folk- rockra 
áthangszerelt előadással Petőfi Sándor születésének 
közelgő 200. évfordulója előtt tisztelegtek a művé-
szek. A harmadikosok, a hatodikosok és a 8. b osztály 
közösen vett részt ezen a kulturális programon.

A tanév során több színházi előadáson vettek részt 
a Dr. Mester György Általános Iskola diákjai a Jókai 
Színházban, valamint a Lázár Ervin Program keretében 
minden évfolyam színvonalas kulturális programban 
részesült az idén is.

Bellon Tiborné Durst Ilona

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kortárs versmondó verseny
X. Kortárs Versmondó Verseny Kárpát-medencei 

döntőjének eredményei a Dr. Mester György Általános 
Iskolában:

Arany fokozat: Gaodi Szafira 1. a osztály, Sonkoly 
Fruzsina és Stumpf Mária Lilla 3. a osztály

Ezüst fokozat: Balogh Zalán, Borbély Emili, Duró - 
Gergely Hunor, Kotroczó Boglárka, Ruggiero Sára 1. a

osztály, Barkóczi Boglárka és Pápay Balázs 2. a osz-
tály, Antal Sándor, Bagi Dominik, Dan Krisztián, Klemm 
Ferdinánd Tamás, Ottlakán Nikoletta, Szücs Lara 3. a 
osztály

Bronz fokozat:
Hack Csenge, Kapusi Jázmina Jáde, Nagy Dóra, 

Trutz Lara Erika 1. a osztály, Czeglédi Ákos, Csuvarsz-
ki Levente 2. a osztály, Bányai Kristóf, Brindás Emma, 
Kolláth Zoé Lilien, Nedreu Léna, Pulyka Hanna Viktória, 
Szabó János, Takács Tibor, Vágó Lara 3. a osztály

Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő pedagógu-
soknak: Bellon Tiborné Durst Ilonának, Szalainé Kiss 
Edinának és Lupné Soós Tündének!

30 település 46 intézményéből, 660 gyermek közül 
kerültek ki tanulóink.

Bellon Tiborné Durst Ilona
alsós munkaközösség vezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanévzáró
A várakozás nagy izgalmával érkeztek 2022. 06. 18-án a Dr. Mester György Általá-

nos Iskola tanulói az iskolába. A tanév megkoronázásaképpen ezen a napon kapták 
a kezükbe a bizonyítványaikat.

Kitűnő tanulóink a 2021/2022-es tanévben, akik 45-en vannak:
1.a: Gaodi Szafira, Kapusi Jázmina Jáde, Klemm Vilmos Baltazár, Kotroczó Boglár-

ka, Nagy Dóra, Ruggiero Sára, Stumpf Balázs Antal, Trutz Lara Erika.
2.a: Bloch Bálint, Csépányi Norbert, Csuvarszki Levente, Dávid Jázmin, Gyulai Bel-

la Csenge, Hegedűs Noel Márton, Horváth Ferenc, Kovács Vanda Ilona, Szabó Gréta, 
Szávó Attila Szilárd.

3.a: Antal Sándor, Bagi Dominik, Bányai Kristóf, Dan Krisztián, Klemm Ferdinánd 
Tamás, Kolláth Zoé Lilien, Sonkoly Fruzsina, Stumpf Mária Lilla, Szücs Lara, Vágó Lara.

4.a: Duró - Gergely Nimród és Samu Gergő Mihály.
5.a: Bender Ferenc József.
6.a: Danics Csongor György, Festő Réka, Kósa - Schmidt Nóra, Ramasz Károly.
7.a: Árvai László, Csuvarszki Boglárka.
8.a: Danics Boglárka Alexandra, Szabó Hanna Blanka, Szávó Diána.
8b: Bajaczán Szonja, Balázs Patrik, Juhos Eszter, Szaniszló Brigitta, Panda Kamilla.
Gratulálunk nekik a szép bizonyítványhoz. A Gyulai Tankerületi Központ jóvoltá-

ból jutalomkönyvben részesültek, továbbá ajándék cirkuszjegyben és egy belépő-
jeggyel a Magyar Géniusz kiállításra.

Itt köszönjük meg minden pedagógusunk, oktatást segítő és technikai munka-
társunk egész éves munkáját! Mindenkinek gondtalan, balesetmentes, szép nyarat, 
jó pihenést kívánunk!

Gyula Város Önkormányzata és a Gyu-
lai Tankerületi Központ 2022.06.07-én 
Pedagógusnapi Ünnepséget szervezett a 
gyulai Vigadóban. 

A Dr. Mester György Általános Iskolá-
ból Bellon Tiborné Durst Ilona vehette át 
a „Kiváló pedagógiai munkáért” tanke-
rületi elismerést Dr. Görgényi Ernő pol-
gármester úrtól és Teleki-Szávai Krisztina 
igazgató asszonytól.

Bellon Tiborné Durst Ilona a Dr. Mes-
ter György Általános Iskola pedagógusa. 
Több, mint 30 éve pedagógiai pályán dol-
gozik, az alsós munkaközösség vezetője. 
Nagyon fontosnak tartja a szakmai fejlő-
dést és megújulást, rendszeresen részt 
vesz pedagógiai továbbképzéseken is.

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kiváló pedagógus

Részt vett az OFI kísérleti tankönyvek véleményezésében. Mentorként is 
tevékenykedett az évek során. Több magyar nyelvhez és irodalomhoz kap-
csolódó iskolai versenyt is szervez rendszeresen az alsó tagozatos tanulók 
számára. Tanítványait versenyekre készíti fel, ahol szép eredményeket ér-
nek el. Évről évre magára vállalja az Erzsébet táborok szervezését.

Minden évben színházlátogatásokat szervez a békéscsabai Jókai Szín-
házba.

Gratulálunk pedagógusunknak és büszkék vagyunk rá!
Veresné Vigh Mónika

Intézményvezető-helyettes
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ballagás

Bartók Eszter soraival köszöntötte Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya, a Dr. Mester György Általános Iskola intézményvezetője a ballagó nyolcadi-
kosokat 2022.06.18-a délelőttjén.

Minket összeköt a múlt…Ezzel a mondattal emlékezett arra, mikor 8 évvel ezelőtt szeptember 1-jén kicsit még megszeppenve lépték át az 
iskola küszöbét a mostani nyolcadikosok, összerezzenve az 1. csengőszótól, de a tanító nénik óvó szárnyai alatt hamar megtapasztalhatták, 
hogy itt az iskolában otthon érezhetik magukat. Utoljára szólt ma az iskolában a csengő nekik, értük, hiszen szeptembertől már középfokú 
iskolában kezdik meg tanulmányaikat, javarészt gimnáziumban és technikumban. Sok sikert kívánt nekik ehhez!

Az intézményvezető megköszönte a szülőknek azt, hogy a Dr. Mester György Általános Iskolába íratták gyermekeiket, azzal a hittel, hogy 
nem bánták meg!

Végül útravalóul a ballagó nyolcadikosokhoz szólt újra, hogy legyenek büszkék, hogy a Dr. Mester György Általános Iskolába jártak, hogy 
mesteres diákok lehettek és visszavárja őket, bármerre is viszi őket az élet!

Iskolánkban hagyomány, hogy a ballagó nyolcadikosok közül a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat külön köszöntjük. Intézményünk-
ben 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el Szabó Hanna Blanka és Szávó Diána 8.a-s, Bajaczán Szonja és Panda Kamilla 8.b-s tanulók.

Közülük is tanulmányi munkája, versenyeredményei alapján a nevelőtestület döntése alapján az Iskola legjobb tanulója címet Szabó Hanna 
Blanka érdemelte ki. Az iskola legjobb sportolója intézményünkben idén Panda Kamilla. Az idén az iskola életében először, az iskolavezetés 
kezdeményezésére és a Diáksport Egyesület támogatásával mindketten egy- egy emlékplakettben és egy-egy 10 ezer Ft-os Decathlon utal-
ványban részesültek.

Iskolánk oklevéllel jutalmazza közösségi munkájáért Botás Brigitta, Sándor Délia, Szatmári Réka, Váradi Dorina Viola 8.a és Juhos Eszter, 
Panda Kamilla, Szaniszló Brigitta 8.b osztályos tanulókat.

Az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat könyvutalvánnyal köszönte meg idén is a német nyelv és hagyományok terén elért eredmé-
nyeit Szabó Hanna Blankának és Szávó Diának, akik többször is versenyeken vettek részt német nyelvből. A díjakat Wittmann László elnök 
adta át.

Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány immár 3. éve jutalmazza a ballagó nyolcadikosokat városi ünnepségen való szereplésért, kulturális 
rendezvényeken való részvételért, Elek város hírnevének öregbítéséért. Az idén a megtisztelő jutalmat, a 10 ezer Ft-os ajándékutalványt és az 
emlékplakettet Szaniszló Brigitta veheti át. A díjat Kecskés Andrea elnökasszony adta át.

A Zártszelvény SE immár 3. éve 10 ezer Ft-os ajándékutalvánnyal és emlékplakettel jutalmazza a 8 évig tanúsított kiemelkedő közösségi 
tevékenységéért, osztályonkénti egy-egy tanulót iskolánkban. Az idén Dobi Dominika Anna 8.a és Juhos Eszter 8.b osztályos tanulók része-
sültek a jutalomban. A díjakat a Zártszelvény Se képviselői adták át.

Iskolánkban hagyomány, hogy a Szülői Munkaközösség tagjainak megköszönik a gyerekekért 8 éven át tartó megtett fáradozásaikat egy 
szál virággal. Az idén Berényi Ildikó, Dobi Gitta, Szatmáriné Héjjas Erika 8.a-s és Godó Katalin, Nikula Erzsébet és Mészár Erzsébet 8.b-s szülők 
részesültek oklevélben.

A ballagási ünnepség végén az intézményvezető egy kézfogással búcsúzott el a ballagó nyolcadikosoktól, majd Szelezsán György polgár-
mester útravaló gondolatai hangzottak el, ezután nyolcadikosaink galambokat reptettek szimbolizálva búcsúzásukat, ily módon búcsúzva el 
iskolájuktól.

Szerző: Veresné Vigh Mónika, intézményvezető - helyettes

,,Csendre int az élet minket, egy álom lassan elvonult. 
Mégis nem hiszem, hogy végleg nem látlak már téged, minket összeköt a múlt. 

Nem látlak téged, minket összeköt a múlt.”
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90 ÉVES

Ottlakán Péterné

Július 25-én családja körében volt szerencsém köszönteni Ottlakán 
Péternét 90. születésnapja alkalmából.

Zsófi ka néni 1932. július 21-én Eleken született. Hét gyermekes nagycsa-
ládban nőtt fel, második gyermekként.

Férjével, Ottlakán Péterrel 64 évet élt boldog házasságban, majd sajnos 
2021. februárjában elveszítette Őt. 

Azóta lánya és unokája körében éli aktív nyugdíjas éveit, jó egészségben. 
Köszönöm szépen a szívélyes vendéglátást!
 Zsófi ka néni Isten éltesse még nagyon sokáig ilyen jó egészségben!

Szelezsán György
polgármester

Július 4-én abban a megtiszteltetésben 
részesültem, hogy Liszkai Andrást 90. szüle-
tésnapja alkalmából családja körében kö-
szönthettem.
Liszkai András, 1932. június 4-én Medgyes-
bodzáson született, a 7 gyermekes földműves 
család gyermekeként.
András az iskolás éveit Puszaföldváron töltötte, 
majd Budapesten és később Kétegyházán mű-
ködő fatelepeken helyezkedett el. Ezt követően 
az Eleki TSZ-ben vállalt munkát és innen ment 
nyugdíjba.
1958. szeptemberében kötött házasságot Nagy 
Terézia Sárával. Házasságukból két lány gyer-
mekük született.
A mai napig szereti a kerti munkát és szívesen 
barkácsol.
Idős napjait gyermekei, 2 unokája és 4 déduno-
kája aranyozza be.

Isten éltesse még nagyon sokáig ilyen jó 
egészségben!

Szelezsán György
polgármester

90 ÉVES

Liszkai András
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BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat
Május 21. Lakatos Erhard, Poliák Patrícia Molli és Lakatos Erhard kisfi a.

Május 27. Rotyis Blanka, Gyenge Éva és Rotyis Zsolt kislánya.

Június 25. Restás Zarina, Restás Mariann és Lakatos Dávid kislánya. 

Július 04. Deák Boglárka, Deákné Geszterédi Ágnes és Deák Zoltán kislánya.

Július 26. Zana Kamilla, Zanáné Árgyelán Virginia és Zana Márk kislánya.

Július 29. Kamarás Zejep Zafi ra, Soós Nikoletta és Kamarás Zoltán kislánya.

Július 31. Sztrein Alen György, Sztrein-Bajaczán Patrícia és Sztrein György kisfi a.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Köszöntöttük a kitűnő tanulókat
Városunkban hagyo-

mány, hogy a helyi álta-
lános iskolákban kitűnő 
bizonyítványt szerzett 
tanulókat egy ünnepé-
lyes fogadás keretein be-
lül köszöntjük. 

Az évzárót követő na-
pokban sor került az ün-
nepi uzsonnára a Nap-
közi konyhán, melynek 
keretén belül Szelezsán 
György polgármester 
gratulált a 2021/2022-
es tanévben makulátlan 
bizonyítványt szerzett 
közel 70 diáknak.

Ezúton is szívből gra-
tulálunk és szép nyarat 
kívánunk minden nebu-
lónak!
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SZŰCS MÁTÉ

TikTok fodrász
Szűcs Máté fodrásztanuló, aki kezdetben csak hobbi szinten volt fent a TikTok-on, ma már innen jönnek hozzá a szépülni vá-

gyók. TikTok fodrász lett belőle.
Máté, 18 éves eleki lakos és Békéscsabán tanul. Már gyerekkorában is fodrász szeretett volna lenni. Még 1 szakmai éve van a 

suliból. A jövőbeni tervei szerint Budapesten szeretne elhelyezkedni. Máté egy igazi Tiktokker, így ott is hirdeti magát, de már 
most egyre több céggel van együttműködése. A közösségi platformon töretlen a sikere, de emellett diadalmaskodik a szakmai 
versenyeken is.

Ki is az a Tiktokker és hogyan lett TikTok fodrász?
A Tiktokker A Tiktok applikációra gyárt kreatív videókat, amiket az emberek nézhetnek és likeolhatnak. Követőket és szíveket 

lehet szerezni az alkalmazással. Máté a személyes és vicces videók mellett fodrász step by step videókat is gyárt, így lett egyben 
TikTok fodrász is.  

Álmok, közeli és távoli célok
Elmondása szerint nem szeretne olyan fodrász lenni, aki az alap dolgokat tudja elkészíteni és nem ismeri az új trendeket. Min-

dig is ki akart tűnni a tömegből, ezt a munkái által szeretné elérni. Hosszútávú tervei között szerepel a mestervizsgletétele is, az 
influenszerkedést pedig még sokáig folytatni szeretné.

A TikTok segít vendégeket szerezni?
Elmondása szerint ez a felület tökéletes arra, hogy nagyszerűen reklámozza magát. Itt mindenki láthatja a munkáit és elég nagy 

követőtábort tud kiépíteni. Élvezi a TikTokkerkedést, jelenleg 87.500 követővel rendelkezik.
Pályakezdőként szemlélni a fodrász szakmát…
A külföldi mesterfodrászokat nézi és követi. Szereti behozni és elkészíteni a legújabb trendhajakat, mert ezek nem átlaghajak. 
Azt a hatást szeretné elérni a munkája által, hogy amikor végig megy az utcán a vendége, akkor megcsodálják a haját, megfor-

duljanak utána. Szeretné, ha a vendégei kitűnnének a frizurájukkal a mindennapokban. 
A Mesterétől, Palkóné Zámbó Edittől nagyon sokat tanul és rendkívül hálás is érte.
         

Eredményei:

Országos online Sminkbajnokság 5.helyezett

Országos Koós kupa összmegjelenés különdíj 

Makeup pro Budapest országos verseny 1.helyezett

Koós Halooween verseny 1. Helyezett
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ELEKI SZABADIDŐS LOVASKLUB

XXII. Eleki Fogathajtó verseny

A Szabadidős Lovas Klub nevében szeretném megköszönni minden kedves embernek, segítőnek a munkáját akik a XXII. Eleki 
Fogathajtó versenyen részt vettek. Hogy kik Ők? Azok, akik egy héten keresztül sürögtek, forogtak a pálya körül, hogy a legjobb 
körülmények között fogadjunk mindenkit. Azok a fiatalok, akik festettek, pakoltak, és estékbe nyúlóan a segítségünkre voltak. 
Azok, akiktől a  vasárnapi reggeli és ebéd is nagyon finom volt. Köszönöm a  rengeteg locsolást! 

Köszönöm szépen a megjelent versenyzőknek és segítőiknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönjük a fiatalok bemutató 
hajtását! 

Köszönöm a Velek Vezér Hagyományörző Íjász Egyesület bemutatóját, Pepe Manó gyermekműsorát, a Bábika játszóház színes 
foglalkozásait. A gyulai Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak kitartó munkáját. A polgárőrök segítségeit külön köszönöm! A 
rengeteg képet és videós anyagot! A Jó Lacibetyárnak közvetlenségét és azt, hogy egy igazán jó hangulatot varázsolt a közönsé-
günknek. Köszönöm a traktoros fiúk és lányok versengését, akik sosem okoznak csalódást jelenlétükkel. Köszönöm szépen Szabó 
Zsuzsa megunhatatlan konferálásait, és a bírói stáb minden tagjának a többéves, jól működő tevékenységüket, barátságukat. 

Hálás köszönet a támogatóinknak:
Elek Város Önkormányzata, Szelezsán György polgármester és családja, Kecskés Andrea, Városüzemeltetési és Karbantartó Szol-

gálat és Munkatársai, Lévai Lajos, Sonkoly János, Oláh Antal és családja, Hella utánfutó kölcsönző, Szabuka Sarolta, Emenetné Jut-
ka és Botás György, Szántó László, Cseke Zsuzsanna és Tiba Lajos, Black Horse Team, Senior Vendégház, Szatmári Sándor, Brandt 
Antal, Ferenczi Zsolt és családja, Eleki Polgárőrség, Kovács Julianna, Herczegi Ízek, Fodor Miklós és családja, Erika Virágüzlet, Bor-
bély József és neje, Varga Ibolya.

Barna Attila
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eseményeink
Házi versenyek
Április-május hónapokban folytattuk az idei tanév házi versenyeit, így megrendezésre került még matematika, szövegértés valamint anyák 

napi rajz-és fogalmazás verseny is. Nagy öröm számunkra, hogy diákjaink szép számmal vettek részt ezeken a versenyeken, élvezték a meg-
mérettetéseket.

Lázár Ervin Program
A 2. osztályosaink a Cervinus Teátrum Holle anyó című előadását nézhették meg március 31-én. A 3. osztályosaink a békéscsabai Jókai 

Színházban a Tihany tündér című előadást nézték meg április 11-én, majd május 3-án a Munkácsy Mihály Múzeumban jártak Békéscsabán.
Bozsik Program
Március 24-én és június 4-én az MLSZ lehetőséget biztosított a Bozsik Intézményi Programban résztvevő iskolák focizó tanulói és nevelőik 

számára, így a „Gyermekszektor-program” keretében térítésmentesen nézhettek meg tanulóink 2 válogatott mérkőzést Budapesten a Puskás 
Arénában. Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek, különleges és emlékezetes élményt kaptak ezáltal tanulóink. Május 13-án és június 3-án 
körzeti tornán vettek részt tanulóink, melyekre Gyulán, az id. Christián László Városi Sporttelepen került sor. Diákjaink nagyon ügyesen és 
lelkesen szerepeltek. A tanév végén az OTP Bank Bozsik Intézményi Labdarúgás Utánpótlás-nevelő Programjában részt vevő diákjaink okle-
vélben részesültek a körzeti tornákon való részvételért.

Költészet napja
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. Ennek megfelelően ezen a napon minden a köl-

tészetről és a versekről szólt iskolánkban. Reggel nyolcadikos tanulóink az iskola különböző pontjain verseket helyeztek el, melyeket érdeklő-
déssel olvasgatott mindenki. Délelőtt egy lelkes kis csapat műsorral kedveskedett a jelenlévőknek, délután pedig a gyerekek birtokba vették 
az iskola udvarát, amit aszfaltkrétával díszítettek ki idézetekkel és versekkel. Felkészítő pedagógus, ötletgazda: Popuczáné Mag Judit

OVI-SULI
Április 13-án került sor második Ovi-suli foglalkozásunkra. Nagy szeretettel fogadtuk a hozzánk érkező leendő kisiskolás gyermekeket, ők 

pedig nagy élvezettel vettek részt a játékos feladatokban. Végezetül Szabó Anett tanítónéni meglepte őket egy kis húsvéti ajándékkal is. A 
hozzánk beiratkozott gyermekeknek a tanító néni az óvodai ballagásra is készült egy kis ajándékkal, ő is izgatottan várja leendő kis elsőseit.

Húsvéti projektnap
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap nagyon jókedvűen zajlott iskolánkban. Diákönkormányzatunk tagjai húsvétváró programokat 

szerveztek a többi diáknak, aminek köszönhetően kvíz, kirakós és ügyességi csapatjátékban vett részt minden diák. Köszönjük Petruzsán Éva 
tanárnőnek a program megszervezését, lebonyolítását.

Nemzetiségi események
Április 29-én két 6. osztályos diákunk - Jenei Viola és Gál Polett - Battonyán járt a Lucian Magdu költő emlékére rendezett országos román 

szavaló- és rajzversenyen. A szavalóversenyen Gál Polett különdíjban részesült. Felkészítő pedagógus: Berényiné Csotye Flóra.
Tavaszi szünetben a Békés Megyei Román Önkormányzat meghívására Pusztaottlakán, a helyi Kultúrházban járt 3 rajzolni szerető tanulónk, 

a megrendezésre kerüIő ,,Édesanyám Ajándék Neked” című programon, melyen Diószegi Eszter festőművész tartott kreatív foglalkozást a 
gyerekeknek. Köszönjük a meghívást, a tanulóink nagyon jól érezték magukat.

Május 20-án két alsós diákunk - Szabó Panna Fanni (3. osztály) és Kovács Kata (4. osztály) -Békéscsabán járt a Grósz György Országos Román 
Mesemondó Versenyen. A vetélkedőn Kovács Kata különdíjban részesült. Felkészítő pedagógusok: Málik Edit és Rokszin János.

Május 26-án Kiss Imre Máté 3. osztályos, Samu Botond Zsolt 4. osztályos, Enyedi Kamilla Fruzsina 5. osztályos, Ferenczi Gergő 6. osztályos, 
Popucza Lara és Sarkadi Balázs 7. osztályos tanulóink Méhkeréken, „A szavak csodálatos világa” című román nyelvű szépolvasási versenyen 
jártak.A vetélkedőn Samu Botond Zsolt különdíjban részesült. Felkészítő pedagógusok: Málik Edit, Rokszin János, Berényiné Csotye Flóra és 
Petruzsán Éva.

Május 27-én iskolánkban román háziverseny került megrendezésre. A diákok csapatokban mérhették össze román tudásukat különböző 
nehézségű feladatokban, melyben kicsik és nagyok is egyaránt jól szórakoztak.

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán

Kirándulás a Fővárosi Állatkertbe
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. jóvoltából, elnyert pályázatából iskolánknak lehetősége 
nyílt egy 1 napos budapesti kirándulás megszervezésére. Má-
jus 20-án került sor az utazásra, melynek keretében tanulóink 
megismerhették a Fővárosi Állatkertet. Sok élménnyel gazda-
godtak tanulóink, megismerhették az eddig számukra isme-
retlen egzotikus, és más földrészeken élő állatokat, ismereteik 
bővültek nemcsak magyar, hanem román nyelven is. Jó han-
gulatban, tele élménnyel tért haza mindenki!
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ELEKi ROMÁN ÁLTALÁNOS iSKOLA

Ballagás

2022. június 21-én került megtartásra tanévzáró ünnepségünk. Szelezsán Péter igazgató úr köszöntője 
után a tanulók versei és zenés műsora következett, majd Berényiné Csotye Flóra igazgatóhelyettes átadta 
a kitűnő és jeles, valamint dicséretben részesülő tanulóknak járó könyvjutalmakat, okleveleket.

A 2021/2022-es tanévben a következő tanulóknak lett kitűnő és jeles bizonyítványa:
1. osztály: Kiss Jázmin Dorina, Gál Gábor Noel, Horváth Balázs, Abrudán Zselyke Lara,
Vrbovszki Katalin Lina. 
2. osztály: Lőrincz Bernadett, Nagy Heléna Mária, Sarkadi Anna, Szabó Szofi Bella, Laczkó Odett. 
3. osztály: Kiss Imre Máté, Stumpf Benett, Szabó Panna Fanni, Truczán Zsanett Vanda. 
4. osztály: Faragó Valentina, Kovács Kata, Samu Botond Zsolt
5. osztály: Krisán Alina, Popucza Áron, Szelényi Ernő Tamás
6. osztály: Gál Polett Lenke, Jenei Viola, Krisán Jázmin Lujza, Varga Dániel Zsolt
7. osztály: Sarkadi Balázs
Szelezsán Gergő testnevelő pedagógusunk kitüntetésben részesítette Bodoczki Ronaldó 3. osztályos és 

Zalai Bíborka 6. osztályos tanulókat a Bozsik programban elért kiemelkedő sporttevékenységükért.
Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez! 
Kellemes nyári szünetet és sok pihenést kívánunk minden diáknak és pedagógusnak!

Popuczáné Mag Judit

„Gyermekember az égre nézz, lelked már a jóra kész,
büszkeség és józan ész, gyermekember férfikorba lépsz…” (Ákos)

2022. június 18-án került megrendezésre iskolánkban a 8. osztályos diákok 
ballagása. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és ajándékban részesítette 8. 
osztályos tanulóinkat Elek város polgármestere Szelezsán György, a Magyarorszá-
gi Románok Országos Önkormányzata képviseletében Gurzó Gábor, Elek Város 
Óvoda-Bölcsőde képviseletében Wittmanné Abonyi Mónika, Elek Város Fejlődé-
séért Közalapítványa elnöke Kecskés Andrea, az Eleki Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviseletében Botás László, Mészáros Jánosné és Bágy György, az Eleki 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Ficzere Istvánné és Bledeáné 
Szilágyi Beáta, az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Drágos 
József és Rácz Miklós, valamint az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
seletében Wittmann László. A műsor konferálását idén Krisán Jázmin Lujza, 6.osz-
tályos tanulónk vállalta, köszönjük a segítségét a végzős osztály nevében!

A „mesés” tabló köré formált ballagási műsor a himnuszok meghallgatása után 
Ákos Gyermekember című dalával indult, majd a végzős diákok búcsúverseit hall-
gathattuk meg. A hetedik osztály nevében Popucza Lara és Sarkadi Balázs látta 
el jókívánságokkal, útravalóval diáktársait. A tarisznyaátadás megható pillanatai 
után Szelezsán Péter intézményvezető osztotta meg búcsúzó gondolatait a je-
lenlévőkkel román majd magyar nyelven. Ezután a nyolcadikosok mesébe foglalt 
búcsúbeszédét hallgathattuk meg, amelyből megtudhattuk, hogy azért léptek be 
2014-ben ebbe a „kacsalábon forgó várba”, hogy 8 évnyi próbát kiállva megsze-
rezzék a tudás kincsét. Felelevenítették, milyen „varázslók” segítették őket ezen 
a hosszú és olykor rögös úton a kincs megszerzésében. Jelképesen egy-egy szál 
virággal köszönték meg szüleiknek valamint az őket tanító pedagógusoknak és 
az iskola dolgozóinak a nyolc éven át tartó törődést, gondoskodást és szeretetet.

A műsor végén a kitüntetések és díjak átadása következett. Az idei tanévben 
Kapocsán Réka tanulónk a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata ki-
tüntetésében, Restás Tamás Teofil Elek Város Fejlődéséért Közalapítványa kitün-
tetésében részesült, a Zártszelvény SE Díj jutalmazottja pedig Budai Roland lett.

Gratulálunk ballagó tanulóinknak és további sok sikert kívánunk jövőbeni cél-
jaik eléréséhez!

ELEKi ROMÁN ÁLTALÁNOS iSKOLA

Tanévzáró
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JOSCHi AMENT

Hogyan is kezdődött minden? – Egy magas rangú elismerés margójára
„Hogyan is kezdődött 

minden? 1986. április 
6-a volt, egy vasárnap. 
Húsvét 2. vasárnapja. A 
húgom elsőáldozásá-
nak napja. […] Egyszer, 
valamikor a délután 
folyamán, megkérdez-
tem nagybátyámtól, 
Michael Ámenttől: […] 
Michael bácsi, hogy is 
tartozunk mi mindany-
nyian egymáshoz?” 
Hoztam néhány nagy 
papírlapot, a Diestel-
häuser sörfőzde asztali 
naptárából, ahol édes-
apám 35 évig dolgozott. 
Megfordítottunk né-
hány ilyen papírlapot, 
és elkezdtünk rajzolni. 
„Ő volt a nagyapám, 
Áment Gregor – szüle-
tett: 1848-ban, meghalt 
1928-ban”. Ezek voltak 
Michael bácsi szavai. 
[…] Ez az első családfa, 
amelyet 1986-nak azon 
az április 6-i vasárnap-
ján Michel bácsival bar-
kácsoltunk, a kezdete 
– lényegében az én sze-
mélyes ősrobbanásom 
– volt az én Elekemért 
végzett hosszú tevé-
kenységemnek.”

Ezekkel a szavakkal 
kezdte el Joschi Ament 
a beszédét, június 30-
án, Stuttgartban, Ma-
gyarország stuttgarti 
Főkonzulátusán. És en-
nek a beszédnek egy 
nagyon megtisztelő és 
felemelő oka volt: Dr. 
Izsák András főkonzul 
ezen a napon átnyúj-
totta a Magyarország 
köztársasági elnöke ál-
tal adományozott „MA-
GYAR ARANY ÉRDEM-
KERESZT” kitüntetést.

És ahogyan elkez-
dődött 1986-ban, azon 
az áprilisi vasárnapon, 
úgy folytatódott min-
den az elmúlt immár 
több, mint 36 évben. 
Én magam is folytat-
nám ezt a személyes 
hangot: Joschit én is a 
számtalan eleki láto-
gatása egyikén ismer-
tem meg, mint egy 
olyan fiatalembert, 
aki elhivatott az eleki 
ősök felkutatásában, 
az eleki gyökerek nyo-
mon követésében, az 
„eleki elekiek” és a ki-
űzött elekiek közötti 
kapcsolatok erősítésé-
ben. Jó ismerősként, 
barátként, és hosszú 
évek óta immár család-
tagként és barátként 
rengeteget beszélget-
tünk, beszélgetünk 
minderről. Ő az, aki az 
„eleki elekiek” legna-
gyobb részénél jobban 
ismeri az eleki temető 
minden zegét-zugát, 
gyűjtötte és gyűjti a 
temetőben fellelhető 
régi német sírköveket, 
ő az, aki a világtalálko-
zók állandó résztvevője 
a kezdetektől, ő az, aki, 
amikor szabadságát 
tölti, természetesnek 
veszi, hogy azt nem 
valamelyik tengerpar-
ton vagy a hegyekben, 
hanem Eleken teszi, ő 
az, aki felelősségteljes 
napi munkája mellett 
fáradhatatlanul szerve-
zi az „eleki elekiek” és 
a kiűzöttek, és ma már 
azok leszármazottai 
közötti kapcsolatokat, 
az Eleker Heimatko-
mitee aktív tagjaként, 

majd a Kulturkreis Elek 
megalapításának kez-
deményezőjeként, ő 
az, aki ehhez Német-
országban olyan tár-
sakat szerzett, akik 
szintén szívügyüknek 
tekintik Eleket, ő az, 
aki – Josef Schneider 
és mások nyomdoka-
iba lépve – adomány-
gyűjtéseket szerve-
zett eleki nemes célok 
megvalósítására. És ő 
az, aki ezt az áldozatos 
tevékenységét a Ma-
gyarországról Elűzött 
Németek Szövetsége 
keretében előbb tar-
tományi (Baden-Würt-
temberg), majd szövet-
ségi szinten is folytatva 
immár néhány éve en-
nek a szervezetnek az 
országos elnökeként is 
tevékenykedik. – Hogy 
csak néhány dolgot 
emeljek ki az elmúlt év-
tizedek során végzett 
munkájából.

Tette ezt korábban, 
mint egyedülálló fia-
talember, és teszi már 
hosszú évek óta család-
jával együtt, családja 

támogatásával.
„Ez a családfa azóta 

mindig elkísért, függet-
lenül attól, hogy éppen 
jó időszakom volt, vagy 
ha néha nehéz időket 
kellett megéljek. Ez a 
családfa vezetett el min-
dig Elekre. Az őseim útjá-
ra. És ez a családfa vezet 
még ma is rendszeresen 
az üknagyapámnak, 
annak a nevezett Greg-
or Amentnek a sírjához, 
aki 1928-ban Eleken halt 
meg.

És tudjátok, hogy 
mindezekben mi a leg-
meghatóbb pillanat szá-
momra? Mindig, amikor 
együtt elmegyünk az 
eleki temetőbe és meg-
látogatjuk családunk 
sírjait, a 9 éves fiam, 
Jonas, keres néhány vi-
rágot, és elhelyezi azo-
kat szépapjának, Gregor 
Amentnek a sírkőjénél. 
És a két fiamnak, Jan-
nak és Jonasnak min-
dig elmesélem, amikor 
végigmegyünk az eleki 
Szent István utcán, hogy 
„ezen az úton ment min-
dig nagyapátok is, ami-

kor kisfiú volt, az Áment 
dédapátok, és az Áment 
ükapátok is, több mint 
100 évvel ezelőtt, ami-
kor a templomba men-
tek.”

Nagy öröm és meg-
tiszteltetés volt, hogy 
a kitüntetés átadásakor 
egy kisebb eleki dele-
gáció részeként jóma-
gam is jelen lehettem, 
képviselve ezzel az ele-
ki németséget. Jó volt 
látni, ahogy a jelenlévő 
családtagok, barátok, 
Joschi munkájában 
társai, települési kép-
viselők, polgármeste-
rek szívből és őszintén 
örültek együtt Joschi-
val. Megtiszteltetés ez 
elsősorban a kitünte-
tettnek, de Elek városá-
nak is.

Kedves Joschi, gra-
tulálunk Neked ehhez 
a magas rangú kitün-
tetéshez, melyet teljes 
mértékben megérde-
melten kaptál!

Wittmann László
elnök

Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pedagógusnap
Június közepén került sor az Elek Város Önkormányzata által rendezett pedagógusnapi ünnepségre, melyre mindkét isko-

lánk, valamint az óvodáink pedagógusai és technikai dolgozói is meghívást kaptak. 
Az ünnepségen Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató asszonnyal és Kozma György Úrral a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzatának elnökével együtt mondtunk köszönetet a pedagógusok egész éves áldozatos munkájáért, és 
közösen adtuk át az alábbi városi, tankerületi és állami elismeréseket.

Több évtizedes példamutató pedagógusi szolgálatot követően, nyugdíjba vonulásuk alkalmával külön állami és önkor-
mányzati elismerésben részesült: Lénárt Istvánné, Lukácsné Kohut Anna és Tóth Gáborné.  Intézményvezetői felterjesztésre 
2022-ben polgármesteri elismerésben részesült: Árvainé Nagy Mónika és Ferencziné Baranyi Ibolya, valamint Szegedi Ká-
rolyné Csikász Ilona. Tankerületi igazgatói elismerő oklevelet vehetett át: Veresné Vigh Mónika.

Szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Szelezsán György

polgármester
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Németországi látogatás
Az Eleki Német Nem-

zetiségi Önkormányzat 
elnöke, Wittmann Lász-
ló és Szelezsán György 
polgármester június 
végén Németországba 
utazott, többek között 
a városunk partnerkap-
csolatainak erősítése 
céljából.

A néhány napos lá-
togatás első megállója 
Laudanbach testvérte-
lepülésünk volt.

Benjamin Köpfle 
polgármester úrral, 
továbbá a helyi képvi-
selő-testület és a part-
nerkapcsolati bizottság 
tagjaival egyeztetni 
tudtak a közelgő világ-
találkozóról, a telepü-
léseinket összekötő 
történelmi kapcsolatok 
aktualitásairól, a város-
ban és a környéken élő 
kiűzött Elekiek helyze-
téről, illetve a jövő fel-
adatairól.

Egy nappal később 
Kecskés Andrea, a part-
nerkapcsolatokért fele-
lős önkormányzati kép-
viselő is csatlakozott a 
delegációhoz.

Gerolzhofenben Th-
orsten Wozniak polgár-
mester úrral és a part-
nerkapcsolati bizottság 
tagjaival jó hangulatú 
egyeztetést folytattak 
a közelgő világtalálko-
zóról, a településeinket 
összekötő történelmi 
kapcsolatok aktualitá-
sairól, kiemelt figyel-
met fordítva néhány 
közeledő jubileumnak, 
hiszen jövőre lesz 15 
éves a testvértelepülé-
si megállapodás és 35 
éves a barátsági meg-

állapodás, 2024-ben 
lesz a betelepítés 300 
éves évfordulója, mely 
fontos eseményekről 
méltóképp kívánnak a 
felek megemlékezni.

A Németországi lá-
togatás alkalmával a 
delegáció tagjai talál-
kozhattak a Dr. Mester 
György Általános Iskola 
tanulóival és az őket fo-
gadó gyermekekkel.

Egy közös fagyizás 
alkalmával volt lehető-
ség szót váltani az eleki 
és a gerolzhofeni gyer-
mekekkel is.

A gyerekek elisme-
rően nyilatkoztak a 
cserediák programról, 
mind pozitív élmé-
nyekről számoltak be. 
Meglepően jó barátság 
alakult ki a gyermekek 
között, a gerolzhofeni 
gyerekek magyarul kö-
szöntötték a delegáció 
tagjait és jelezték, na-
gyon várják, hogy Elek-
re utazzanak.

Ezúton is köszönjük 
az utazás megszerve-
zését és a gyermekek 
kíséretét Brandtné 
Editnek, köszönjük a 
kísérő pedagógusok 
Gera Krisztina és Varga 
Dóra segítségét és Be-
reczki István buszsofőr 
munkáját és támoga-
tását. 

Köszönet az utazás 
támogatásáért az Ele-
ki Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak és 
az Eleki Németek Egye-
sületének.

Végül, de nem utolsó 
sorban hálásan köszön-
jük a befogadó csalá-
dok és a Gerolzhofeni-

ek barátságát. Mindig 
nagy szeretettel várjuk 
Elekre a Gerolzhofeni 
barátainkat!

Június 30-án Stutt-
gartban, Magyarország 
Főkonzulátusán min-
den eleki számára egy 
igazán felemelő ese-
ményre került sor. 

Joschi Ament, a 
Kulturkreis Elek és a 
Magyarországról Szár-
mazó Németek Szö-
vetségének elnöke 
Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben 
részesült. A kitüntetést 

Magyarország stuttgar-
ti főkonzulátusán adta 
át számára Dr. Izsák 
András főkonzul úr, 
azért a több évtizedes 
munkájáért, amelyet a 
magyarországi néme-
tek és a Németország-
ban élő, Magyarország-
ról származó németek 
közötti kapcsolatok 
erősítéséért, és ezzel a 
testvértelepülési kap-
csolatok kialakításá-
ért végzett. Szelezsán 
György és Wittmann 
László, elsőként gratu-
lálhattak a kitüntetett-

nek.
Kecskés Andrea, a 

Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottság elnökeként 
Joschi Ament meghí-
vására részt vehetett az 
első Eleki Laudenbachi 
Búcsún, mely egyben 
a ‚75. Kirchweihfest der 
Eleker in Deutschland’ 
is volt. A közelgő Vi-
lágtalálkozóról is szót 
ejtettek Laudenbach és 
Leimen polgármestere-
ivel, valamint az LDU és 
a Kulturkreis tagjaival 
is. 
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Már megújult kör-
nyezetben nyithattuk 
meg Boros István  fes-
tőművész kiállítását a 
Reibel Mihály Városi 
Művelődési Házban.

Boros István festőmű-
vész egy éve költözött 
Elekre. Előtte Budapes-
ten és Biatorbágyon 
alkotott. Pályája elején 
a figurális rajz volt erős-
sége, majd festészete 
az expresszivitás felé 
fordult. Képeire jellem-
ző a metafizikai mély-
ség, szívesen alkalmaz 
kollázs-szerű, ragasz-
tott papírfelületeket, és 

más vegyes technikát. 
Tagja a Magyar Alko-
tóművészek Országos 
Egyesületének, és a Ma-
gyar Képző- és Iparmű-
vészek Szövetségének. 

Számos egyéni és 
csoportos kiállításon 
szerepelt, Budapesten 
az Ernst Múzeumban, 
a Nemzeti Galériában, 
Debrecenben, Szege-
den , Győrben, Keszthe-
lyen, Székesfehérváron 
és külföldön (Passau, 
Róma, Rotterdam, Ber-
lin, Moszkva, Szófia, 
Bécs).

A jelenlegi kiállításon 

a Nagyteremben lát-
ható Oxigén sorozatot 
2020-ban állították ki 
először Biatorbágyon, 
és még ugyanebben 

REiBEL MiHÁLY VÁROSi MŰVELŐDÉSi HÁZ

Boros István kiállítása

az évben Budapesten 
az Eötvös 10. Kulturális 
Központban. A kisebb 
kiállítótérben az Eleken 
készült Privát apoka-

lipszis sorozat látható.
A tárlatot a művész 

lánya Boros Eszter  mu-
tatta be.

REiBEL MiHÁLY VÁROSi MŰVELŐDÉSi HÁZ

Fekete Nándor koncertje
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 
                                                                                              (Kodály Zoltán)

Június 21-én a zene világnapja alkalmából adott gyönyörű koncertet a Re-
ibel Mihály Városi Művelődési Ház nagytermében Fekete Nándor többszö-
rösen nívódíjazott, kiváló zeneakadémiai diplomát szerzett orgonaművész. 

Köszönjük ezt a nagyszerű élményt!

ViRÁGOS ELEK

Virágos Magyarország
Az idei évben nevezett először Elek városa a „Vi-

rágos Magyarország környezetszépítő versenyre”, 
ami Magyarország legjelentősebb környezetalakí-
tó mozgalma.

Ma fogadtuk a verseny zsűrijét, akik végigjárták 
a város parkjait, szemrevételezték közterületeink 
virágosítását. 

Számunkra Elek biztosan a legszebb települé-
sek közé tartozik, bízunk benne, hogy a zsűri tagjai 
is hasonló véleménnyel távoztak ma városunkból.

Szelezsán György
polgármester
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2022. augusztus 18. A borítékra írja rá: „Augusztusi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Szabó Szofi  Bella. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
Az augusztusi gyerekrejtvény nyereménye a „Mókás Majmok” társasjáték Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő so-
raiból kiolvasható meg-
fejtés beküldési határ-
ideje: 2022. augusztus 
18. A borítékra írja rá: 
„Augusztusi kereszt-
rejtvény”. A megfejté-
seket a Polgármesteri 
Hivatal előtt lévő piros 
postaládába, amely a 
Gyulai út 2. szám alatt 
található, lehet be-
dobni. Az előző rejt-
vény nyertese: Horányi 
Györgyné. Gratulálunk 
a nyereményhez!

AZ AUGUSZTUSi 
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. 

|REJTVÉNY
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