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Tisztelteleki lakosok! Kedves olvasók!
Az év végeztével valamennyien végiggondoljuk az elmúlt esztendőnket: m it hozott és mit 
vett el tőlünk? M it tettünk jó l és mi az, amit jövőre majd jobban csinálunk? Szembenézünk 
lelkiismeretünkkel: van-e szégyellnivalónk, s van-e, amire büszkék vagyunk? Vannak, akik 
életük legsikeresebb évének könyvelhetik el az elmúlt időt, és vannak, akiknek a legsiker
telenebb és legszomorúbb évük volt. De mindnyájan emberből vagyunk, ezért tudnunk kell 
újrakezdeni, az utat újra és újra végig kel) járni, bármilyen rögös is, bármennyi akadállyal 
kell is megküzdenünk. Nehéz éven vagyunk túl, sok családnak sok mindenről kellett le
mondania, hogy hétköznapjait egyensúlyban tudja tartani, hogy gyermekei tanulását és 
napi betevő falatját tudja biztosítani. Városunknak is sok nehézséggel, előre nem látható 

problémákkal kellett szembenéznie az elmúlt esztendőben. Mégis, minden erőnket összeszedve sikerült elhárítani 
az elénk került akadályokat. Nem Ígérhetjük, hogy a következő esztendő könnyebb lesz, de együtt könnyebbé 
tehetjük -  összefogással, összetartással, szeretettel, türelemmel, megbecsüléssel, megértéssel. Ehhez kívánok 
minden kedves ElEKINEK (igen, csupa nagy betűvel!) Elek Város Képviselő-testülete nevében Nagy László versével 
áldott ünnepet és eredményesebb, boldog új évet! Pluhár László polgármester

N agy László:

Adjon az Isten!
Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba, 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángol, 
ne kelljen
korán az aggra hevernem,
kérdésre választ
ó  küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem.
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November 28-a esővel érkezett, de délutánra már elapadtak az ég 
könnyei. Délután háromkor aztán felbolydult a város, és gyülekezni 
kezdtek az emberek a városi fenyőfa mellett. A Román Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulói, a Pszichiátriai Betegek Otthonának lakói, a 
„művházas'' csapat, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, 
valamint a helyi kábeltévé stábja körbevették a fát és közösen, 
egymásnak segítve rakosgatták a maguk készítette díszeket az ágakra. 
Amikor az utolsó disz is a helyére került, megállapították: szebb, mint 
a tavalyi volt. A közösség ereje most is megmutatkozott. A felhívásra 
mások is jelentkeztek, és ők már a meghirdetett időpont előtt felrakták 
alkotásaikat. Ezzel kezdetét vette a negyedik alkalommal megrendezett 
adventi rendezvénysorozat. A korábbi évekhez hasonlóan Kuruczné 
Czvalinga Judit, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Pluhár László 
polgármestert, nyissa meg a rendezvénysorozatot. A megnyitóbeszéd 
után az eleki Román Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és a 
Dr. Mester György Általános Iskola tanulói az adventi időszakot idéző 
verseket adtak elő. A gyerekek műsora után az elnök asszony felkérte 
Drogos Józsefet, az Eleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
hogy gyújtsa meg az első gyertyát a koszorún. Fellobbant a 
gyertyaláng, és ezzel kezdetét vette a várakozás időszaka.
Az Eleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezután minden jelenlévőt 
meghívott egy pohár forralt borra és egy kis pogácsára. Folytatás a 
második vasárnapon...

a Borbála-napi barackág, mandulaág letörése, mezítlábasán és 
íngvállban. Ha kivirágzik karácsonyra, bekötik a leányzó fejét. No és a< 
Luca széke, a kilencféle fából épülő, a Télapó, a búzacsíráztatás. Mindez 
az izgatott ünnepi készülődés jegyében. Ezt követően Máthé János 
plébános szólt advent üdvözletén túlmenően is mindenről, ami jó, és 
ami rossz. A szeretet erejéről, hatalmáról és a világban végbemenő 
szomorú, tragikus dolgokról, amelyek az emberek lelkét is átformálják -  
hallgatósága figyelt és értette szavait - ,  a hit parazsa mindenkiben 
izzik, csupán fel kell éleszteni azt. Petőfi Sándor János vitézét említette, 
aki addig követte a furulyaszó hangjait, mig megtalálta a tündérkertet 
és lluskát. A közelgő karácsonyt várva „hallgassuk a betlehemi 
furulyaszót". Ezután a gyerekek rövid német nyelvű műsora hangzott 
el, üde színfoltja volt az alkalomnak. A templomi énekkar következett, 
amely karácsonyi hangulatot varázsolt az est sötétjébe. Fellépésük igazi 
élmény volt. A vasárnap fénypontja következett: Niedermayer Ernő 
meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját. Az est 
befejezéseként a vendéglátók, a hideget enyhítendő, a jelenlévőket 
forró teával és forralt borral kínálták, mellé kalács is járt. A gyerekek 
szaloncukrot kínáltak mindenkinek. Az adventi gyertyagyújtás 
megtorpanást jelent az ünnep előtti vágtában. Lehet, hogy ebben a 
rövid órácskában rádöbbenhettünk, hogy a karácsony lényege 
végtelenül egyszerű. Semmiféleképpen nem a trendekben vagy a 
pénztárcákban leljük meg. Egy szál gyertya lángja felülírhatja a színes 
izzósorok vibrálását. Remélhetőleg jövőre egy percre megállsz majd a 
városháza előtt ünneplők között, ha véletlenül arra jársz...

Huszár Gabriella

o A t é m e t  n v m x e tió é y i a d 'u v n t

Messiásvárás, a kis Jézus születése. A karácsonyhoz vezető út jelző
fényei az adventi gyertyák libegő lángjai. Mindazok, akik lélekben is 
járják ezt az utat, részesei lehettek a német közösség második adventi 
gyertyagyújtásának, december 4-én estefelé. Immár hagyományossá 
vált a „város adventjének”  eme formája. A kezdeményező az Eleki 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat volt, ezért Kuruczné Czvalinga Judit 
üdvözölte a megjelent vendégeket, Pluhár László polgármestert, dr. 
Heim Lajosné alpolgármester asszonyt,Turóczg András alpolgármestert, 
valamint Máthé János plébánost. Ezután Niedermayer Ernő, az Eleki 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte az advent 
résztvevőit, remélve, hogy a műsor és a vendéglátás is örömükre 
szolgál. Elsőként a műsor felkonferálója, Klemm Tamás, az Eleki 
Németek Egyesületének elnöke foglalta egy csokorba ezen időszak 
eseményeit (leginkább a népi hagyományokat). Legkevésbé ismert
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Szép számmal gyűltek össze advent harmadik vasárnapjának délután
ján a polgármesteri hivatal előtt az Eleki Román Nemzetiségi 
Önkormányzat által rendezett ünnepségen. Kumczné Czvalinga Judit 
köszöntő verse után Bágy György, a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd felkonferálta a Román Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulóinak műsorát, akik román colindákat adtak elő. 
Őket követte Szabó Péter és Bágy György karácsonyi köszöntő műsora, 
majd Seres Sándor parókus rövid miséjével és a várakozásról szóló 
beszédével folytatódott a délután.
A harmadik gyertyát az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Bágy György gyújtotta meg, majd a hagyományoknak 
megfelelően a vendégeket forralt borral, teával, kaláccsal és 
szaloncukorral kínálták.
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verseny tematikája a karácsonyi ünnepkör köré épült.
Projektünket projektzáró hangversennyel zártuk december 21-én 
délelőtt a katolikus templomban. A hagyományos karácsonyi 
koncerten az alsó és a felső tagozat külön zenei műsorral szerepelt.
A három hetet meghaladó projektben iskolánk minden pedagógusa 
aktívan részt vett. Köszönjük munkájukat! Bellon Tiborné

Adventtól karácsonyig -  közösségben
ATAMOP 3.1.4-08/2-2008-0012 azonosítószámú, „Kompetencia
alapú oktatás bevezetése az eleki Dr. Mester György Általános Isko
lában" címet viselő pályázat részeként 2009-ben vezettük be először 
iskolánkban az „Adventtól karácsonyig" címet viselő, három hetet 
meghaladó időtartamú projektet, ami mára már hagyománnyá vált, 
minden évben megtartjuk. A projekt célja az adventtól karácsonyig 
tartó ünnepkör közösségi megélése, valamint a karácsonyi hagyomá
nyok ápolása, életben tartása, lehetőség teremtése új és különleges 
ünneplési formákra iskolai és az iskola falain túlmutató keretek 
között. Mivel a Dr. Mester György Általános Iskola német nemzetiségi 
nyelvet oktató intézmény, szoros kapcsolatunk van az Eleki Németek 
Egyesületével és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Nagy 
örömünkre idén is meghívták iskolánk tanulóit a Leimen-házba, ahol 
a téli és a karácsonyi német népszokásokról Nagyné Nádor Gabriella 
mesélt valamennyi negyedikes tanulónak. Megtanította nekünk a 
Klink, Glöckchen, klingelingeling című karácsonyi dalt és egy vidám 
hangulatú sváb néptáncot. A projekt keretein belül a Békéscsabai 
Jókai Színházba is ellátogattunk tanulóinkkal, ahol egy varázslatos 
karácsonyi mesemusicalt, a Diótörő és Egérkirályt néztük meg.
A programsorozat része volt egy adventi budapesti kirándulás, 
ahol a gyerekek buszos és gyalogos városnézésen is részt vettek. 
Megcsodálták a budai várat, a Gellért-hegyet, a Citadellát, a Dunát, a 
Hősök terét, a Városligetet és este a gyönyörű karácsonyi fényekben 
pompázó Andrássy utat, valamint a Széchenyi Lánchidat a kivilágított 
Várhegy-alagúttal. A negyedikes és az ötödikes diákok és az őket 
kísérő pedagógusok ellátogattak a Parlamentbe. Iskolai programok 
is tarkították projektünket. Volt sok kézműves-foglalkozás, dal- 
és tánctanulás magyar, német és angol nyelven. December 9-én 
a Mikulás ellátogatott az iskola alsó tagozatára, és minden 
kisgyermeknek csomagot adott. A zene és a tánc mellett sok finom
ság is volt, amit minden osztályban a szülők készítettek gyermekeik 
számára. Köszönjük munkájukat! Iskolánk kiemelt feladatának tartja 
a tehetséggondozást is, ezért a projektet több alsó tagozatos iskolai 
háziverseny is színesítette. Az 1-4. évfolyamnak rajzversenyt, a 2.,
3., 4. osztályosoknak szépolvasási versenyt, 1-2. évfolyamosainknak 
szépírásversenyt, 3-4.-eseink számára helyesírási versenyt, a 4. 
osztályosoknak pedig fogalmazási versenyt is szerveztünk. Minden

* ..* ..é...fc..W.*
Az én karácsonyom

A  ★

A karácsony a kedvenc ünnepem, mert ilyenkor együtt van az egész 
család. Nagy várakozás előzi meg, de aztán végre megérkezik a 
legszebb ünnep, Jézus születése. Az ünnepet várakozás előzi meg, 
minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún.
Az iskolában több órán mesél a tanító néni a szeretet fontosságáról, 
egymás elfogadásáról, a toleranciáról. Szépen csillognak a fá n  a 
díszek, otthon finom  ételeket eszünk. Ezen a szép ünnepen ajándékot 
is adunk egymásnak. Emlékszem, am ikor egyszer régen gyönyörű, 
fehér karácsonyunk volt. Kint puhán esett a hó, bent pedig átjárta a 
boldogság a szépen feldíszített házat és a lelkünket. A legnagyobb 
öröm adni. Anyáék örülnek a tőlem kapott meglepetésnek. Űröm lá tn i 
az arcukon a mosolyt. M i mindig a nagymamámmal ünnepiünk. 
Jókedv, békesség és mézeskalácsillat van ilyenkor nálunk mindenütt. 
Jézuska születése a karácsony és a szeretet ünnepe, ezért is szeretem. 
Remélem, mindenkinek gyönyörű ünnepe lesz. Boldog karácsonyt!

(Az egyik 4. a osztályos tanulónk munkája)

Köszöntők a „szomszédból"
December 9-én a romániai Facsád városából ku lturális delegáció ér
kezett városunkba. Tagjai, a népi hagyományaikat továbbörökítő diá
kok dobokkal, trombitával, harmonikával, hangos zenéléssel vonultak 
át a város főterén. A hagyományos turkajárás mindig nagy népszerű
ségnek örvend. A turka a zene ütemére, szájának csattogtatásával 
táncolt, miközben a kórus tagjai nagy hangzavarral vonultak be a 
városháza dísztermébe, ahol Pluhár László polgármester köszöntője 
után vendégül látták őket. A diákokkal való közös éneklés után, a „La 
m ulti an i!”  eléneklésével köszöntötték a hamarosan születésnapját 
ünneplő polgármesterünket, majd további karácsonyi dalok 
kántálásával fejezték be látogatásukat.
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Nyílt nap az Harruckernben
November 11-én iskolánk néhány 7 -8 . osztályos tanulójával látoga
tás tettünk a Harruckern János Szakközépiskola eleki telephelyén.
A ny ílt nap lehetőséget terem tett többek között megismerkedni az 
intézményben fo lyó szakmai munkával, a változatos képzésformákkal. 
Az interaktívvá te tt foglalkozásokon az eladó szakma megismerése 
közben díszcsomagolásokat készíthettek a tanulók. A szociális gon
dozó és ápoló képzés egyik kulcs eleme az egészségügyi alapismere
tek elsajátítása. A vállalkozó kedvű tanulók megpróbálkozhattak az 
újraélesztés mozdulataival. A gyönyörűen berendezett tanétteremben 
a szakács tanulók elkészített finom éte le it a szép egyenruhába 
öltözött leendő pincérek szolgálták fel a „vendég" tanulóknak.

Csabámé Stelkovics Edina

Verebek és vándorsólymok
Október 28-án egy különleges előadáson vehettek részt a tanulók 
a Román Általános Iskolában. Duró Lajos, a Velek Vezér íjász 
Egyesület elnöke az európai madárvilágról ta rto tt szórakoztató 
előadásokat az alsó és a felső tagozatos tanulóknak.
Az előadó humoros történeteivel olyan madarakra is felhívta a f i 
gyelmet, amelyekkel naponta együtt élünk. Jellemzően nem tud 
juk például azt sem, hogy több fajtá ja van a verebeknek (házi és 
mezei veréb). De az sem köztudott, hogy a vándorsólymok vadá
szatkor, zuhanórepülés közben képesek elérni a 310-320 km /h 
sebességet is. Az előadás végén elhangzott jó  tanáccsal búcsúzott 
tő lünk az előadó és azt kívánom én is minden olvasónak:
„Sok mindent lehet tanulni a természetről, az életről, de a legfon
tosabb, hogy éljük meg azt."

Mézes nap a diákoknak

Az Országos Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi 
M inisztérium november 18-án rendezte meg az Európai Mézes 
Reggeli programot. A kezdeményezés célja a méhek és az 
egészséges életmód népszerűsítése, ille tve a helyben term elt 
élelmiszerek megismertetése. Ehhez a programhoz csatlakozott a 
Román Általános Iskola is. A helyi méhész egyesületből Gól Gábor, 
Gálné Dihel Jolán és Niesteruc Ádám  vállalta, hogy egy rövid 
méhészeti bemutatót ta rt a gyerekeknek. Az előadásban elmesélték 
a folyamatot, ahogy a méhek által begyűjtött nektárból elkészül és 
az asztalunkra kerül a friss méz. bemutatták az általuk használt 
méhészeti eszközöket, m int például a kaptár, keret, fedelező, 
füstölő, pergető. Az előadás végén a fe lte tt kérdésekre a 
leggyorsabban helyesen válaszolók kifestőkönyveket kaptak 
ajándékba. A legemlékezetesebb pillanatok mégis azok maradtak, 
am ikor a hársméz, akácméz, repceméz, édesköményméz fa jtá it sorra 
kóstolhatták a gyerekek. Nem maradhatott el a vajas-mézes kenyér 
és a mézes teasem egy ilyen  „édes" napon.

December 5-én az alsó tagozat ellátogatott a Napsugár Bábszínházba, 
ahol az Ebcsont és nyúlcipö című szórakoztató előadást nézték meg. 
Igazi ráhangolódás volt ez a délután várva-várt eseményéhez. Az, 
hogy az idén ismét nem szánkón érkezett a Mikulás, semmit sem von 
le a gyermekek őszinte öröméből, amikor a Mikulás-napi ünnepség 
alkalmával megkapták az édességgel teli csomagokat. Előtte a versek 
és énekek sorával bizonyították a Mikulásnak, hogy megérdemlik a jó

gyerekeknek járó jutalmat. Ennek az ünnepi napnak méltó lezárása 
volt a legkisebbeknek tartott mókás vetélkedő. Egy kicsit ők is 
Mikulások lehettek, persze nem igaziak, „csak olyan beöltözős 
forma” . A nagyobbaknak is tartogatott meglepetést a Mikulás. A 
csomag mellett nyolc, kiemelkedően szorgalmas tanuló egy-egy 
színházjegyet is kapott. December 6-án a Békéscsabai Jókai 
Színházban a Díótörő és Egérkirály című musicalt nézhették meg a jól 
tanuló diákok. Az előadásban elhangzó dalok szövege és hangulata 
még közelebb hozta a karácsony üzenetét, a szeretet, a más emberek 
felé fordulás fontosságát. Csobánné Stelkovics Edina
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Magyar d iáksport-nap

Már hatodik éve rendezzük meg ezt a sporteseményt az iskolánkban. 
Dávid Rémusz testnevelőtanár eligazítást ta rto tt a felsősöknek, ezt 
követően kezdődött a verseny. Négy helyszínen, forgószínpadszerű- 
en mérték össze ügyességüket a tanulók. Volt darts gumirakétával, 
lassúsági kerékpárverseny, kosárra dobó verseny és röplabda.
A párhuzamos osztályok egymás ellen küzdöttek. Pontban a déli 
harangszóra indult a futás a román határig. A távolság minden évben 
annyi, ahány évet írunk: az idén 2016 méter vo lt. A kisebbek a Szent 
István és a Táncsics utca kereszteződéséig, a negyedikesek és a 
felsősök a sorompóig futottak. Még a fe lmentettek is végiggyalo
golták a távot. A befutókat várták a tanítók és a tanárok, akik 
hite lesíte tték a beérkezési sorrendet. Az összes lány közül elsőként 
Hack Pálma (6. o .), a fiúk közül Nagy Dávid (5. o.) ért célba. Az 
évfolyamonkénti sorrend a következő: S. o., lányok: I. Burján Reá, II. 
Kamyáczki Bettina, III. Nagy Noémi, fiúk: I. Nagy Dávid, II. Burai 
lános, III. Pintér A ttila . 6. o., lányok: I. Hack Pálma, II. Ramasz 
Lujza, III. Árvái Fruzsina, fiúk: I. Hegedűs István, II. Zsóri Tamás, III. 
Sándor Dárius. 7. o., lányok: I. Nagy Bea, II. Váradi Daniella, II. 
GavríUás Gréfa.fiúk: I. Papp Lóránd, II. Kacsala Márk, III. Bálint 
Gergő. 8. o., lányok: I. Hoffmann Napsugár, II. Budai Cintia, III. 
Horváth Luca, fiúk: I. Fazekas Roland, II. Sós Gábor, III .Juhos 
István. Az elsős osztályfőnökök közül I. Gera Krisztina, a hatodikos 
osztályfőnökök közül I. Lukácsáé KohuthAnna.

Lidércképzés

Újra M ikulás-kupa

Nem egy ú jfa jta tanfolyamnak adott o tthont a művelődési központ 
november 2-án, hanem halloween kapcsán „végezhették" el a leg
bátrabbak ezt a képzést. A jelmezben megjelent gyerekek minden 
bátorságukat összeszedve veselkedtek neki a próbáknak. Mivel 
ilyenkor a denevérek a kelleténél is több húst fogyasztanak, első fe 
ladat vo lt a „nyers hús" kóstolás. Ezt csak többszöri unszolás hatására 
te tték meg a gyerekek, de mikor beleharaptak, bizony mindenkinek 
ízlett. A következő feladathoz a művelődési központ dolgozói levágták 
az esténként keringő boszorkányok ujja it, mert hiába kergették eddig 
őket, fo lyton az épület tetején tanyáztak. Ezeket a gyerekek még 
zölden elropogtatták. De a koboldok sem kímélték környékünket, 
gonoszkodtak és állandóan szemtelenkedtek, így hát véget vetettünk 
életüknek! Az újabb próba során a fé lelem tő l rettegő koboldfejeket 
ke lle tt elfogyasztani. Már-már közeledtünk a képzés végéhez, de a 
leglényegesebb megmérettetés még hátra vo lt: a vámpírok ita la! A 
még meleg vért ke lle tt m indenkinek egy húzásra meginnia. Ámulatba 
e jte tt, hogy ez minden gyereknek ízlett, és kértek még! (M in élnek

Lassan negyed évszázada rendezik meg a Mikulás-kupát a sportcsar
nokban, az idén december 12-én. Itt eleki szülők eleki gyermekei 
vívják mérkőzéseiket a környező települések, Kétegyháza, Lőkösháza 
és Kevermes tanulóival. Ezek a találkozók már „beírták" magukat a 
város ifjúságának sporttörténelmébe. Elmondható, hogy amíg 
lesznek első osztályba beiratkozok és végzős nyolcadikosok, ez a 
megmérettetés sikeres lesz. Itt a győzelem a fontos, amiért küzdeni 
kell. Aki látta a kicsik (1 -2 . osztályosok) mérkőzéseit, mintha 
Liliputba csöppent volna, de a cselek, szerelések és védések a 
felvillanó tehetségeket sejtetik, amit az a kilenc gól is igazolt. A 
mérkőzések reggel nyolckor kezdődtek és a délutánba nyúltak. 
Eredmények: 1-2. osztály: Elek, Kevermes, Lőkösháza 
(Elek-Lőkösháza 2-0, Lőkösháza-Kevermes 1-3, Elek-Kevermes 
3-0), 3-4. osztály: Elek, Lőkösháza, Kevermes (Elek-Lőkösháza 4-0, 
Lőkösháza-Kevermes 1-0, Elek-Kevermes 4 -0 ), 5-6. osztály: Elek, 
Kevermes, Lőkösháza (Elek-Lőkösháza 3-0, Lőkösháza-Kevermes 
0-1, Elek-Kevermes 2-1), 7-8. osztály, leány: Lőkösháza, Kevermes, 
Elek, 7-8. osztály, fiú: Kétegyháza, Elek, Lőkösháza .Kevermes,
A mérkőzés legjobb eleki játékosa: Nagy Bettina 7. oszt., Török 
Marcell 5. oszt., legjobb védő: Blezsán Ádám 3. oszt., legjobb 
támadó: Barna Gergő 2. oszt., Veres Zsombor 4. oszt., gólkirály:
Kráder Ferenc 3. oszt., Nagy Dávid 5. oszt., Sós Gergő 6. oszt., 
Árgyelán György 8. oszt. Gratulálunk a Or. Mester György Általános 
Iskola tanulóinak a sikereikhez! Köszönet ille ti Dávid Rémuszt a 
találkozó megszervezéséért és levezetéséért, valamint Nagyné Nádor 
Gabriellát, akinek szintén fontos szerepe volt a játékok előkészíté
sében és lebonyolításában. Elismerést érdemelnek mindazok a pe
dagógusok, akik felkészítették és elhozták csapataikat a Mikulás- 
kupára. A sport, a testnevelés bizonyos értelemben korunk gyógy
szerévé vált. A Mikulás-kupa egy izgalmas és mozgalmas játékso
rozat, ahol nincs „enter", csak egy sípszó irányit, de a gólok már a 
játékosokon múlnak. Huszár Gabriella

ezek a mai gyerekek?) De hátra vo lt még a kitapintós feladat. Három, 
térítővel letakart tál. Igazán sejtelmes. Mi lehetett benne? Az egyik 
szőrös vo lt (ez vo lt az egér), a másik csúszós (ebben vo lt a szemgo
lyó t szimbolizáló hámozott paradicsom), a harmadik pedig tú l ruga
nyos (ebben vo lt a vízzel m egtöltött gumikesztyű.) Mivel mindenki 
elvégezte a „lidércképző"-t, így a végén lidércesküt tettek, és jaj 
annak, aki szembetalálkozik velük! Minden kis lidérc Árgyelánné Tóth 
Erzsébet, a Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár igazgató
nője jóvoltából édességben részesült. A jelmezek versenyén az első 
helyet Enyedi Kamilla, a második helyet Ónodi Patrícia, a harmadik 
helyet Szaniszlá Brig itta  érdemelte ki. M ie lő tt a kedves szülők fe l
szisszennének, hogy m it etettünk a gyerekeikkel, eláruljuk, hogy a 
„nyers hús", a „boszorkányujjak” , a „kobo ld fe jek”  m ind-m ind keksz
ből készültek, a „p iros vér" pedig f r
igazán finom málnaszörp vo lt! . a B y  Á

^  Juhászné Kiss Henrietta.,
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90 évest köszöntöttünk Bibliai jelenetek képekben
Komoróczky lánosné Nyisztor 
Flóraként látta meg a napvi
lágot 1926. december 1 -jén 
Nagykamaráson, Nyisztor 
Demeter és Kure Zsófia gyer
mekeként. Földműves csa
ládból származik. Tanyán 
laktak, gyermekkorát ott 
tö ltö tte  testvéreivel. Á lta lá
nos iskolai tanulmányait 

Lőkösházán és Kétegyházán kezdte, majd 1944-ben Elekre 
költöztek, és it t  fejezte be. Nem tanu lt tovább, segített otthon a 
szüleinek. 1949. január 8-án házasságot kö tö tt első férjével, Békési 
Gáborral. Ebből a házasságból született fiuk, Gábor 19S0-ben. Két 
unokája és egy dédunokája van. 1959-től 1974-ig a II. számú 
óvodában dolgozott dajkaként. Nagyon szereti a gyerekeket, és a 
mai napig szeret közöttük lenni. 1970-ben megözvegyült, majd 
1974-ben újra házasságot kötött, Komoróczky Jánoshoz ment 
feleségül. 1975 augusztusától 1987-es nyugdíjazásáig az Öregek 
Napközi Otthonának vezetőjeként dolgozott. A hosszú élet titka 
szerinte a sok munka. Elek Város Önkormányzata nevében Pluhár 
László polgármester és Turóczy András alpolgármester köszöntötte. 
Isten éltesse még sokáig Flóra nénit erőben, egészségben!

Egerváriné Árvái Márta, a Keresztény Advent Közösség lelkésze hozta el 
alkotásait a Dunántúlról, Kaposvárról Elekre, hogy bemutassa azokat a 
helyi közönségnek. Az ötlet abból fakadt, hogy mivel a lelkész asszony 
Medgyesegyházán mutatta be képeit, felmerült, mi lenne, ha tovább 
maradna Békés megye határain belül és Eleken is megismernénk a 
műveit. Egerváriné Árvái Márta kaposvári illetőségű, férje és leánya is 
ott él. A festészetet 11 éves kora óta gyakorolja, a világát tájképein, 
csendéletein és bibliai témájú képein keresztül ismerhetjük meg. De 
nem csak fest és igét hirdet, hanem ír is: több könyve jelent már meg. 
Kiállításának megnyitóján szép számmal vettek részt az érdeklődők és 
hallgatták végig tárlatvezetését. Az alkotások január 1 S-éig tekinthetők 
meg a művelődési központban.
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Helyesírók
Büszkeséggel tö lti el szívünket, 
hogy a Román Általános Iskola 
két tanulója eredményesen 
szerepelt a „Gheorghe Martin" 
román helyesírási versenyen.
A Méhkeréken november 25-én 
megrendezett versenyen a té r
ség román iskoláiból érkezett 
tanulók bizonyíthatták tudásu
kat. Stepan Oana 5. osztályos 
tanuló második helyezést ért 
el, Lukács Dániel (6. o.) kü lön- 
dijban részesült. Gratulálunk 
felkészítő tanáraiknak: 
Berényiné Csotye Flóra és 
Petruzsán Éva tanárnőnek.

Márton-napi felvonulás

Szent Márton napján óvodai hagyományaink közé tartozik sok-sok 
éve a lampionos felvonulás és a gyermekek műsoros előadása a 
Reibel M ihály Művelődési Házban. Felvonulásunkon elkísértek 
m inket a Dr. Mester György Általános Iskola nemzetiségi osztályai 
is, szülők, meghívott vendégek, a város lakossága. Köszönjük 
mindazoknak, akik segítették és támogatták a szép nap sikerét!
A Napköziotthonos Óvodák köszönetét mond mindazoknak, akik 
a Szent Márton nap sikeréhez hozzájárultak: Eleki Polgárőrség, 
Reibel M ihály Művelődési Ház és Könyvtár, Elek Képviselő-testület 
Oktatási Bizottsága, Napközi Konyha, Eleki Rendőrőrs, Békés 
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, és természetesen 
a gyermekek és a szülők közreműködését is köszönjük!

http://www.orvacskatemetkezes.hu
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