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A tartalomból:
Civil Családi Nap ( 2- 3. oidai)

+

Tanévkezdés az iskolákban
és az óvodákban ( 4 - s . oidai)

♦
Egy kirándulás margójára
(6. o ldal)

♦
Lelkes az utánpótlás csapat
(7. o ldal)

♦
A  Népmese Napja (8 .oidai)

Szórakozhattak, k ikapcso lódhattak a családok

eleki*  Aktuális

Mire is készülődhettek lázas munkával az Újtelepen, a Rákóczi utcai ját
szótéren -  tereprendezéssel, hatalmas sátor felállítással -  a dolgos 
kezek? Hát persze! Ha szeptember, akkor Civil Családi Nap Eleken, s  ez 
az esemény egyúttal gazdag nyárbúcsúztató program is!
Mivel elkezdődött az iskola, a gyerekek örömmel kapcsolódhattak ki 
ezen a verőfényes napon. Egész nap bővelkedhettek a résztvevők a 
jobbnál-jobb, érdekes, színes 
szórakoztató programokban.
Szép számmal gyülekeztek a 
Rákóczi utcai játszótéren -  
kicsiktől a nagyokig -  a város 
kikapcsolódni vágyó lakói.
Legelőször Pluhár László,
Elek város polgármestere 
megnyitóbeszédét hallhattuk:
-  Nagy szükség van ebben a 
rohanó, gondokkal teli 
életben egy ilyen napra, ahol 
felhőtlenül szórakozhatnak, 
kikapcsolódhatnak a napi 
gondokból felnőttek és 
gyerekek egyaránt. Együtt 
lehet a család, találkozhatnak 
régen látott ismerősökkel,

barátokkal, valamint távol élő rokonaikkal. Öröm volt látni az szívélyes 
üdvözléseket, a szívet-lelket átmelengető, baráti öleléseket. Az immár 
harmadik alkalommal megrendezett Civil Családi Nap programjait -  
az előző évekhez hasonlóan -  Tábiásné Elekes Évike ismertette a népes 
közönséggel. A műsorvezető láthatóan nagyon rutinosan mozgott a 
színpadon. (Folytatás a 2. oldalon)
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Szórakozhattak, k ikapcso lódhattak a családok
(Folytatás az 1. oldalról.) Az ismertetés után következett a meghívott 
vendégek üdvözlése, valamint a szeretet és békesség jeléül a héliumos 
léggömbök felengedése. Ezután a ggulai néptáncosok mulattatták a 
közönséget, miközben a gyerekeket rendőrségi vetélkedő, tűzoltósági 
bemutató, no meg légvár, rodeóbika, sétakocsikázás szórakoztatta.
Az óránkénti cukorágyú-fellövés szintén csodás színfoltja volt a 
3. Civil Családi Napnak.
A programbőség jellemezte ezt a jól megszervezett napot: fellépett az 
Energy Dance Cool -  Hip Hop táncszínház és az eleki szlovák ifjúsági 
néptáncegyüttes, de bemutatót tartottak és versenyeztek az íjászok is. 
A gyermekszépségverseny fellépőinek bemutatása Évike konferálásával 
zajlott, aki kedves, megnyugtató szavaival oldotta a gyerekek színpadi 
fellépés okozta szorongását. Külön köszönet és hála a lángos és a 
palacsinta készítőinek, akik ezen a meleg őszi napon a finom ételeket 
biztosították a jelenlévőknek. Ugyancsak köszönet illeti az ebéd 
készítőit, akik 320 literes bográcsban főzték a finom babgulyást. 
Természetesen köszönet jár az összes önkéntesen tevékenykedő 
segítőnek, akik áldozatos, odaadó munkájukkal elősegítették a 
résztvevők igényeinek kielégítését, az étel és az ital biztosítását. 
Délután a Pithon Magíc bűvészshow fellépői tartottak színvonalas 
előadást, a Pünkösdi Gyülekezet ifjúsági zenekarának fellépése pedig 
lelki felüdülést hozott mindenki számára.

Láthattunk-hallhattunk mesét, amelyet Duró Gergely Nimród mondott 
el. Mindenkinek tetszett a csöppség előadása! Nosztalgiázhattunk a 
Retro slágerek zenekar műsorán, később pedig Szucsik János 
könnyűzenei műsora szórakoztatta a közönséget.
Némelyek igencsak meglepődtek, amikor az elismerések átadása 
következett, mivel fogalmuk sem volt arról, hogy éppen ők lesznek az 
idei Civil Családi Nap kitüntetettjei. Elek városért kifejtett fáradhatatlan 
munkájukért kitüntették: dr. Kurua Bélát, Ráa Jánost, Fiaere 
Istvánnét (Margitkát) és Lázok Károlyt. Mindannyiuknak gratulálunk!
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Tombola, tűzijáték, jó hangulat késő éjjelig

(Folytatás a 2. oldalról.)
Ezt követően -  egy kis csúszássá) ugyan -  következett a Megaton 
együttes, akik az Omega együttes dalait adták elő -  nagy sikert 
aratva. A nagy meleg ellenére szépszámú közönség gyűlt össze a 
téren erre a programra. Nagy izgalommal várták a tombolasorsolást 
a résztvevők, hiszen -a  szponzoroknak köszönhetően -  sok szép 
tárgyat sorsoltak ki. A nyertesek örömmel vették át nyereményüket. 
Az esti órákban a Dupla KáVé zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
A színvonalas programot tűzijáték színesítette a nap végén, m in
denki megelégedésére. A táncolni, mulatni vágyóknak a „Rockerek 
éjszakája" zenekar biztosította a jó hangulatot késő éjjelig, 
pontosabban hajnalig.
Köszönet a szervezőknek, a szponzoroknak, az 
önkénteseknek, valamint mindazoknak, akik 
munkájukkal részt vettek a 3. Civil Családi Nap 
szervezésében, lebonyolításában, ezzel járulva 
hozzá a sikerhez. Kissné Hotya Ilona

A rendezvény támogatói
Árgyelán Erzsébet (a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője), 
Balogh Béla és neje, Barna János és családja, Bágyné Búkor 
Mária, Busáné Szombati Erzsébet, dr. Hotya Hajnalka, dr. Kővári 
Zsolt professzor úr, Elek Város Önkormányzata, Emenet Katalin 
és Karát József, Emenet Mátyásné, a Flamingó Üzletház, Forgács 
Tibor és neje, Bál Attila és családja (könyvelő), Hotya Zsolt és 
neje, id. Drágos József ifj. Bajaczán Mihály (tervező) és neje, 
Jakó Margit (100-as NONSTOP ABC), Kalló Pál és neje, Kínai Bolt, 
Kincses Bringa, Kiscsillag Egyesület, Kisházi Marianna, Kovács 
Ildikó (Reál Csemege), Kulik Mariann és férje, Lázok Károly,
Mezei Zsolt és Balogh Brigitta, Mikló Csaba és Sebestyén 
Alexandra (Korall Cukrászda), Muntyán Mária és Vozár János, 
Papp íánosné (Bűbe), Pap Roland, Papné Barna Zsuzsa, Pluhár 
László (polgármester) és neje, Pluhárné Kalló Edit és férje, 
Stumpf János (műszaki előadó), Stumpfné Mókán Mária 
(Közösségi Misszió), Liba Andrea (masszázs), Time Bt.,
Túröcsikné Évike (virágbolt), Viktória Söröző Kétegyháza.

\



elekiA ktuálisE
Tanévkezdés a Dr. Mester György Általános Iskolában

Iskolánkban -  az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is -  szep
tember elsején reggel 8 órakor volt a tanévnyitó ünnepség. Ragyogó 
napsütésben sorakoztak fel a tanulók, tanárok, szülők, meghívottak az 
iskola udvarán. A Himnuszt ifj. Pelle László szintetizátor-játékára 
énekelték a megjelentek. A verseket iskolánk tanulói és a leendő elsős 
tanulók mondták el igen lelkesen, majd az igazgatói köszöntés és a

2016-17-e s tanév megnyitása következett. Brondt Antalné igazgató- 
helyettes ismertette a nyáron történt változásokat és a következő tanév 
fontosabb feladatait. Igazgatói kézfogás a 35 elsős tanuló m indegyi
kével és a köszöntő ajándék átadása zárta az tanévnyitót. Köszönjük a 
pedagógusok felkészítő munkáját, az önkormányzatnak a hangosítást, 
a megjelenteknek pedig a lelkesítő tapsot! Pelle László

Tanév eleji gondolatok
Nálunk, a Dr. Mester György Általános Iskolában is vidáman, nagy nyüzs
géssel kezdődött meg az iskola szeptember 1-jén. A tanulók nagyon 
örültek, hogy viszontláthatták osztálytársaikat, barátaikat. Az első 
napokban mindjárt lehetőségük volt a kötelező tanórákon kívül más, 
érdekes szakkörök, délutáni elfoglaltságok közül válogatni: történelem, 
kézimunka, német hagyományőrző, méhész, matematika, magyar, 
könyvtár, honismeret, hittan és sportkör. Iskolánk nemzetiségi német 
nyelvet oktató iskola, mellette idegen nyelvként az angolt tanítjuk. 
Célunk az oktató-nevelő munka egyensúlya, az alapkészségek, 
képességek kialakítása, megszilárdítása, majd felkészítés a tovább
tanulásra. A továbbtanuláshoz előkészítő foglalkozásokat tartunk, így 
tanulóink többsége szép eredménnyel, jó eséllyel megy továbbtanulni. 
Tanulóink minden évben részt vehetnek a budapesti Szakmasztár és a 
békéscsabai pályaválasztási kiállításon. Fontos számunkra környezetünk 
tisztasága is, tanulóinkat környezettudatos magatartásra neveljük. 
Minden évben tartunk projektheteket, ami tanulságos, érdekes a diákok 
számára. A jó képességű gyerekek tehetséggondozásban részesülnek, 
így matematikából, magyarból, történelemből a felvételi dolgozatokra 
alaposan felkészülhetnek. Felső tagozatban a technika tantárgy keretein

belül sütni, főzni tanulnak, különböző ételeket készítenek, mint például 
rántotta, kókuszgolyó, gyümölcssaláta, szendvics, fánk, gofri, töltött 
tojás, pizza és így tovább. Alsó tagozatban iskolaotthonos foglalkozás 
van, felsőben tanulószobán vehetnek részt a gyerekek. A művészeti 
iskola keretein belül zongora-, néptánc-, fafaragó-, képzőművészeti-, 
citeraoktatás indul. A labdarúgást kedvelők edzéseken vehetnek részt a 
Bozsik-program keretein belül, és játszhatnak a hétvégi mérkőzéseken. 
Tanulóink rendszeresen járnak a Békéscsabai Jókai Színházba. Fontos 
számunkra a megmérettetés, ezért szervezünk versenyeket, innen a 
legjobbaknak továbbhaladásra is van lehetőségük. Ilyenek például a 
szép olvasási, a matematika, a történelem, a nemzetiségi, a nyelvi, a 
közlekedési és a sportverseny, ami régóta hagyománya iskolánknak.
A pályázatok kapcsán jól fel van szerelve intézményünk interaktív 
eszközökkel is, ami elengedhetetlen a mai oktatásban. A pedagógusok 
képzésében alkalmazzuk egymás „jó gyakorlatait", szakmai napokat, 
bemutató tanításokat tartunk, ahova meghívjuk tankönyveink szerzőit 
is. Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulókat is oktatunk, ehhez 
gyógypedagógusi végzettségű kollégánk ad segítséget. Szeretettel 
várunk minden ilyen ellátást igénylő diákot is!
Célunk, hogy olyan tanulókat neveljünk, akik bárhol megállják a helyü
ket, akik képesek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, 
helytállni a globalizálódó világban. Brandt Antalné
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É v k e z d é s  az ó v o d á k b a n  Hírek a Napsugár életéből
A 2016 2017-es nevelési évre összesen 134 gyermek iratkozott be az 
eleki óvodákba, így hat csoport indulhatott.
A 3. sz. telephelyünkön (Kétegyházi út 91.) egy csoport indult 31 
gyermekkel. Ez osztatlan csoport, de a differenciálási lehetőséget 
kihasználva 21 gyermek román nemzetiségi nyelvi nevelésben ré
szesül (óvodapedagógus: Bíró Oá bőmé), és 10 gyermek magyar 
nyelvi nevelést kap. Óvodapedagógus és munkaközösség-vezető: 
SingerÉva, de Imre Emőke pedagógiai asszisztens is segíti a cso
portban folyó munkát (Süni csoport). A 2. sz. óvodában 60 gyermek 
kezdhette meg az idei tanévet. Két nemzetiségi, német nyelvi neve
lésben részesülő csoport: 40 fő, a magyar csoport: 20 fő. Óvoda- 
pedagógusok: Papp Lászlóné és Seeberger Lászlóné (Cica csoport), 
Árvámé Nagy Mónika (német nemzetiségi óvodapedagógus) és 
Lőrincz Emese óvodavezető-helyettes (Pillangó csoport), Zsóriné 
Szabó Annamária (német nemzetiségi óvodapedagógus) és Burján- 
Bálint Ildikó (Maci csoport). Az 1. sz. telephelyünkön (Hősök u. 9. -  
Liget) 43 gyermek részesül óvodai nevelésben. Német nemzetiségi 
nyelvi nevelésben részesül 21 kisgyermek Alb Oyorgyné német 
nemzetiségi óvodapedagógus és Tűrő Tímea pedagógiai asszisztens 
irányításával (Mókus csoport). A magyar csoport 22 gyermekkel 
kezdi a nevelési évet Wittmann-né Abonyi Mónika német 
nemzetiségi óvodapedagógus és Salát Beáta óvodapedagógus 
vezetésével (Nyuszi csoport). Pedagógusaink az idei nevelési évünk 
sikeres megkezdésében és a beszoktatási időszak nehézségeinek 
leküzdésében döntő szerepet vállaltak magukra, melyhez az asz- 
szisztensek és a dadus nénik segítsége is elengedhetetlen volt. 
Október 3-ától megkezdődnek a szervezett, tervezett tevékenysé
gek, ahol a gyermekek tapasztalatot szereznek, ismereteket, jártas
ságokat, készségeket sajátítanak el. Óvodai programjainkról ÉLET
KÉPEK címen folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve a facebookon 
zárt csoportban is megtalálhatóak vagyunk. Már megkezdtük a Szent 
Márton napi városi rendezvényünk előkészületeit, mely ünnepsé
günket november 11-én szeretnénk megtartani. Reméljük, hogy mi
nél több résztvevő és lelkes közönség bátorítja majd kicsinyeinket!

G. A.-né (megb. óvodavezető)

K*íW s anyukák, 
várandós anyukák és lo&loákl

A  Rcibel M ihá ly  Városi 

Művelődési Központ 

és Könyvtár a 
nyári szünet után ismét 

szeretettel vár minden 

édesanyát és kisbabát

szeptember 15-től (csütörtökönként) 10 órától
a könyvtárban tartandó Baba-mama klub összejöveteleire. 

Ha csak kikapcsolódásra vágysz, esetleg tapasztalatcserére, 

vagy szívesen vinnéd kis közösségbe gyermekedet, 
mi várunk benneteket szeretettel!

Hosszú évek óta működik az eleki művelődési központban a Napsugár 
Nyugdíjas Egyesület. Tagjai számos rendezvényen vesznek részt, 
örömmel járnak csütörtök délutánonként a teadélutánra, ahol minden 
érdekes esemény szóba kerül. A legutóbbi összejövetel témája az ősz 
volt, és ha már szóba került, akkor a hagyományos lecsófőzés sem 
maradhatott el. A tagok ilyenkor összehordják, ami még a kertben 
található: hagymát, paprikát, paradicsomot, amiből egy nagyon finom 
lecsó készül, persze megbolondítva egy kis kolbásszal, és hogy az 
erejét elvegyék, ki-ki rizzsel is fogyaszthatja. A rendezvényt idén 
összekapcsolták az idősek világnapjával. Az időseket a Dr. Mester 
György Általános Iskola negyedik osztályos tanulói köszöntötték, 
akiket Bellon Tiborné tanítónő készített föl szívhez szóló versekkel és 
dalokkal. A tagok itt tettek javaslatot arra, hogy kit köszöntsenek és 
jutalmazzanak meg az Életet az Éveknek Békés Megyei Szövetség 
rendezvényén, Nagyszénáson október 8-án. 2016-ban Ottlakán 
lánosné kapja az elismerő oklevelet és az ajándékot azért a munkáért, 
amit az egyesületben végzett. Ottlakán Jánosné (akit mi csak 
Irénkének szólítunk) régóta tagunk, sokat segített a rendezvények 
szervezésében, előkészítésében, és énekelt az énekkarban. Sajnos az 
egészsége megromlott, ezért már nem tud aktív munkát végezni, de 
mindig, minden összejövetelen itt van közöttünk. Gratulálunk Irénke 
néninek az elismeréshez! (ÁTE)

A kitartó, szenvedélyes munka mindnyájunkat naggyá tesz Legendásak a favágók 
Legendás az erdész és az ezermester. De legendás a sövényeit gondozó háziasszony, a 
tűzifát aprító családapa, és legendásak a munkaeszközeik is A gépek fejlődése során 
az első mérföldkövet a STIHL Contra piacra dobása jelentette Az 1959-es csúcsmodell 
technikai újításai még a mai. modern gépeken is rendre visszaköszönnek.
STIHL. N em zedékekre tervezve

STIHL M S 170 
motorfűrész 

|69 900 Ft helyett]

59 900 Ft

Az akció időtartama 2016. szeptember 1. -  október 31. vagy ere jé ig !

C S IS Z É R - G É P  K f t .
5600 Békéscsaba. Gyulai út 112. • 66/527-570.30/9551-531 
5700 Gyula. Béke sgt 54. • 66/561-770.30/847-1606 
www.csiszer-gep.stihl-shop.hu 
mto@kisgepweb.hu

STIHL

http://www.csiszer-gep.stihl-shop.hu
mailto:mto@kisgepweb.hu


elekiA ktuális

Egy kirándulás margójára...
Ki kell mozdulni a komfortzónánkból, menni kell és látni, látni azt, 
milyen sokszínű és csodálatos a világ, ami körülvesz bennünket! Ezért 
járok kirándulni, hogy lássam, hogy érezzem, hogy halljam. Szeretem a 
hegyeket, ahogy méltóságteljesen mindenek fölé magasodnak, a folyót 
és a patakokat, ahogyan folyamatosan változnak, szeretem a tengert, 
ahogyan esténként elnyeli a napkorongot, de szeretem a sik vidéket 
is sajátos színeivel és kacskaringós útjaival. Ilyenkor csak ámulok és 
bámulok, és nem győzöm befogadni a látványt. Legutóbb a plitvícei 
tavak nyűgöztek le. A „csodálatos" és „káprázatos” túlságosan gyenge 
jelzők ahhoz, hogy leírják a látványt. Számtalanszor azon vettem észre 
magam, hogy belefeledkezem a látványba, és a csoporttól lemaradva 
csak bámulok ki a fejemből, mindaddig, amíg erős ütést nem éreztem a 
vállamon és már csak arra tudtam figyelni, hogy a mellettem elhaladó 
embertömeg ne lökjön a vízbe, vagy ne sodorjon le a hegyoldalról. 
Közben próbáltam megfigyelni az embereket. Mégis, hova sietnek?

Merre néz
nek, s  ha 
néznek, 
látnak-e?
Többségük 
eszméletlen 
tempóban
rakta egyik lábát a másik után, megállt ugyan egy pillanatra, de akkor is 
a telefon vagy a fényképezőgép lencséjén keresztül nézte a tájat. Dühös 
voltam, forrt bennem az indulat és csak egyetlen kérdést üvöltöttem 
volna utánuk: MIÉRT? Abban a néhány órában, amit ott töltöttem, 
nagyon hű korképet kaptam a világról, azon belül is az emberről. Aki 
rohan előre, aki hajszolja a jövőt, aki nem néz, nem lát és nem hall. 
Persze sokan a társadalmat hibáztatják, azt mondják, ilyen világban 
élünk. De a társadalmat nem mi, emberek alkotjuk? A világ nem olyan
ná lesz, amilyenné mi, emberek formáljuk? Dehogynem! Hiszen mi 
vagyunk az építőkövei. Mire való az élet, ha nem arra, hogy szebbnél- 
szebb emlékekkel töltsük meg? Én ezt tettem az úton, próbáltam jól az 
emlékezetembe vésni a víz fodrozódását, minden apró követ, a kacsákat, 
ahogyan úszkáltak a közelünkben. De vajon akik csak néhány pillantást 
vetettek minderre, ők mit vittek magukkal ebből a csodából? Az út 
végén már nem is bosszantott a lökdösődés, már észre sem vettem, ha 
elszáguldott mellettem egy nagyobb tömeg, egyetlen dolgot éreztem 
csak: szánalmat, irántuk. Hiszen aki itt rohant, az máshol sem tesz 
másként, aki itt lesütött szemmel ment el a csoda mellett, az máshol 
is ezt teszi. Megfosztják magukat attól, hogy az életet ne csak túléljék, 
hanem igazán megéljék a maga teljességében. Sajnos valóban itt tart a 
világ, igen, ilyenné tettük, csakhogy egyet mindig elfelejtünk: bármikor 
átformálhatjuk, csakis rajtunk múlik. Árgyelán Erzsébet

Vigyázzunk az állatokra!
Elek kedves és szép kisváros, húsz év alatt egészen megszerettem, 
pedig csak vendég vagyok itt. Hétvégeken vagyunk a Bartók utcai 
ház lakói, ahol a jókora kertben sokminden történik. Név szerint 
alig ismerem a helyi embereket, s néhányról tudom, melyik házban 
lakik. Az idős szomszédsággal szívesen beszélgetek, ők az utca jó 
szellemei. Kedvesek, remek történeteket tudnak a régi és az új 
világról. Ez a szép új világ, amelyben élünk, tartogat sok gyönyörű 
meglepetést, pozitív hozzáállást és több mélyen megdöbbentő és 
elfogadhatatlan jelenséget is. A Bartók utcai kertek többségét 
finom drótkerítés határolja, így szinte végig láthatóak a kertek. A 
kertekben pedig az állatok és azok olykor szívszorító élete. Már ha 
azt életnek lehet nevezni, hogy valaki ököllel üt egy bakkecskét, 
mert a szerencsétlen állat szomjúságában felhúzza a karót és a kert 
másik végében lévő vizesvödörhöz megy inni. Az állat szeme be- 
vérzett, de kit érdekel egy kecske, az nem tesz feljelentést, ugye?! 
Egy kis tacskót a kertje végébe száműzött a gazdája, nyáron sokszor 
volt víz és talán még élelem nélkül is a gazos területen. Pedig hihe
tetlenül kedves kutya, vágyik a szeretetre, a simogatásra. Sokszor 
tartok tőle, hogy átszökik és azután nem fog tudni visszajutni a 
neki kijelölt sivár területre. A macskák élete sem fenékig tejföl a

környéken. Sokszor gondozatlanok, betegek. Ami a legrosszabb, 
nem ivartalanítottak! Szaporodnak ciklusosán a szerencsétlen sorsú 
macskák és az alommal együtt megjelennek a kertünkben. így ete
tem és ellátom a szomszédság macskáit, mert nem bírom nézni az 
éhes apróságokat. Csakhogy ezek az apróságok gyakran megbete
gednek, az egyáltalán nem szakszerű tartás következtében. Tejet 
ne adjunk egy felnőtt, vagy vemhes macskának, mert nem tudja 
megemészteni és hasmenése lesz, legyengül az immunrendszere.
A romlandó eleséggel is érdemes vigyázni, továbbá a kihelyezett 
rágcsálómérgekkel. Ezek mind-m ind veszélyeztetik az állatok 
egészségét, de leginkább az emberi felelőtlenség az, ami igazán 
veszélyes. Hisz felelősek vagyunk a ránk bízott állatainkért! Vannak 
törvények, van bírság, van bíróság is, de miért kell idáig eljutni? 
Miért nem vagyunk képesek a rossz szemléleten változtatni?
Elvileg felnőtt és felelős gondolkodású emberek élnek az eleki Bartók 
utcában is, de ez nem látszik az állattartási kultúrán. Békéscsabán, 
ahol a hétköznapokban élünk, nem láttam ehhez hasonlóan csúnya 
magatartást. Ez engem, mint állatbarátot és hobbi állattartót, 
mélységesen felháborít és bánt.
Tisztelettel kérem az érintetteket, bánjanak jobban az állataikkal! 
Tanulják meg tisztelni az állatokat és a természetet, mert csak ezután 
lesznek képesek önmaguk és mások tiszteletére.

Ladányiné Lévai Irén (egy vendég Elekről)
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Lelkes az eleki utánpótlás csapat
Az eleki utánpótlás csapatainak soron következő Bozsik-programos 
tornáin sok lelkes kicsi és alsós vett részt.
-  Nagyon lelkes és jó csapatot sikerült összehozni ebben az évben. A 
kicsiknek, az U6-U7-eseknek a szokásos akadálypályán kellett meg
mutatniuk ügyességüket -  nyilatkozta Gál Katalin, az egyik gyermek 
édesanyja, majd így folytatta: -  A gyerekek nagyon élvezték a játékot. 
A kicsi alsósainkból álló csapat tagjai már komoly meccseket is 
játszottak. Nagyon ügyes, lelkes, igazi jó kis csapatunk van. Nagyon 
büszkék lehetünk rájuk, mert a gólokat már szinte nem is számoltuk 
a végén, de toronymagasan verték az akadémia U8-U9-es csapatát! 
Sok tehetséges kis focistánk van! Ne hagyjuk, hogy elmenjenek, 
támogassuk őket! Hotya Mihály tudósitó

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a  felvételi követelményeknek m egfelelő magyar állam- 
polgárok jelentkezését várjuk. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek 
részt, amelyet követően sikeres vizsga esetén ör-járőrtárs rész-szakképcsitést (O K J 5 1 861 03 ) szereznek.
A résztvevők a képzés első kél hónapjában m unkaviszonyban állnak , majd a második hónap végén 
sikeres modulzáró vizsga letétele esetén a Készenléti Rendőrség hivatásos állom ányába 12 hónap próbaidő 
kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
az őr-, járörtárs rész-szakképcsitésscl rendelkező hivatásos állományú járórtársak a Határvadász

Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetm ény:
• a képzés első  két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 0 0 0  Ft,hó munkabér.
• a vizsga sikeres letétele után. a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépes napjától
bruttó 2 2 0  300  Ft/hó alapilletmény

A pályázatnak tartalm aznia kell:
• a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit.
• a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím , e-mail cím . lelcfonszám).
• a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát.
• az érvényes. 90  napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről
kiállított igazolási (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-fökapitányság
Humánigazgalási Szolgálatát kell megjelölni).

A  jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a Fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség 
vvvvvv.policc.hu honlapján a llatárvad ász-képzés menüpontban érhetők cl

A pályázatot elektronikus úton a hatarv atlasz <z orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság 
llumánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, leve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely 

rendőri szervnél le lehet adni. A  borítékra kérjük írják rá: „Határvadász''.
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M E G H ÍV Ó
A Z  E L E K I R O M Á N  H A G Y O M A N Y O R Z O  T A N C E G Y E S U L E T  
MEGHÍV MINDEN TÁNCOT KEDVELŐ GYERMEKET ÉS FELNŐTTET 

ÉLÖZENÉS. TÁNCTANÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT

BÁTYUS MAGYAR TÁNCHÁZBA!
D E L - A L F Ö L D I  U G R O S ,  C S Á R D Á S  E S  F R IS S

IDEJE ÉS HELYE:

OKTÓBER 8. 18 ÓRA,
REIBEL MIHÁLY 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(ELEK, KOSSUTH U. 13.)

TÁNCHÁZVEZETÖ: GÁL LÁSZLÓ

Támogatónk: EMBERI ER Ő FO R R ÁS  
T Á M O G A T Á S K E Z E L Ö

lese Nap ]
A  REIBEL MIHÁLY ™

VÁ R O S I M ŰVELŐDÉSI KÖ ZPO NT  ÉS KÖNYVTÁR

MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT
HIRDET ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE.

A mesék leadhatók a művelődési központban 
vagy a könyvtárban szeptember 26-ig.

A győztes mese megjelenik az Eleki Aktuálisban!

Benedek Elek születésnapján szeretettel várunk 
minden meseszerető kicsit és nagyot 

a művelődési központba egy

MESÉS VETÉLKEDŐRE
szeptember 28-án 1 5 órára 

Általános iskolás és középiskolás csapotok (5 fős) jelentkezését várjukl 
(szeptember 26-ig)

Díjazásban részesülnek a legjobb csapatok!

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
általános iskolai tanulók részére.
Téma: kedvenc népmesehősöm 

a pályázók szabadon választott technikával 
pályázhatnak, A/4-es méretben.

A  művelődési központ és könyvtár

SELFIE PÁLYÁZATOT
hirdet fiatalok részére.

A  fotók Elek nevezetességei előtt készüljenek.
A fotókat az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: 

elekkonyvtar@gmail.com
A levélben kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét. 

Beküldési határidő: szeptember 26.

A pályázatok eredményhirdetése szeptember 30-án lesz.

Új á g y a k  a ko l lég ium ban
A Harruckern János középiskola eleki kollégiumának bútorai már 
sokat láttak és sokat tudnának mesélni az eltelt évekről. 
Elhasználódtak, elöregedtek, rászolgáltak a cserére. Ebben ngújtott 
segítséget Pluhár László polgármester és Turóczy András alpolgár
mester. A kollégiumban tizenkét ágyat tudtunk a jóvoltukból 
újszerűre cserélni, és ezzel kényelmesebbé tenni a tanulók 
körülményeit. A bútorzatunk bővült még tizenhat asztallal és tíz 
paplannal is, amit szintén nagyszerűen tudunk hasznosítani. 
Köszönjük a segítségüket, és reméljük, ezután sem feledkeznek 
meg rólunk! (T.T.T.)

Ízelítő a 
könyvtárból
Felnőtt irodalom
• Chery Strayed: Vadon
• LevGrossman: Avarázsiók
• Lakatos Levente: A szigor I.
• Claudia Gray: Elveszett

csillagok (Star Wars)
• Alma Katsu: Halhatatlan

Gyermek- és ifjúsági irodalom
• Rachel Renée Russell:

Egy Zizi naplója
• Disney: Szenilla nyomában 
•JoNesbo: Doktor Proktor

pukipora: idővihara kád
• Marié Desplechin:

Totál titkos naplóm 
•George R. R. F 
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Hasznáttgép-értékbeszámítás!
További akciós termékeinkről érdeklődjön üzletünkben!
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