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Az 1 9 5 6 - o s  forradalom eseményei  Eleken
Mi, gyerekek -  a fe lnőttek minden igyekezete ellenére -  valahogy 
éreztük a feszültséget, amely 1956 őszét végigkísérte. A „csoda", 
ahogy Márai Sándor versében az 1956-os forradalmat nevezte, alig 
néhány hétig tarto tt, a következmények viszont több nemzedék életét 
meghatározták. Békés megyében november 4 - ig , a szovjet tankok 
megérkezéséig nem voltak áldozatok, sortüzek se dörrentek, 
„miközben Magyarországon 
m integy 500 ember halt meg 
fegyvertelenül az ÁVH gyilkos 
sortüzei következtében".
„Békésben a hatalom harc 
nélkül ment át a forradalom 
kezébe."
Az 56-os eleki események kö
vették az országos, elsősorban 
rádión érkező híreket. Az 1848- 
as emlékműnél Balogh Sándor 
műszerész mondott rögtönzött 
beszédet az egybegyűlteknek,
Mester György tanár elszavalta 
Petőfi Sándor Nemzeti dalát.
Innen a temetőbe vonult a 
tömeg, ahol Burján Gyula tanár 
beszélt, Reibel Mihály plébános

pedig együtt imádkozott a jelenlévőkkel. Később ismertették a község 
15 pontos követeléseit. Az első tüntetés október 27-én vo lt Eleken, 
eközben a tanárok a nyár folyamán nekik ju tta to tt „pedagógusföldet" 
parcellázták a határban. (Utóbbi esemény később mint a „fö ldek újra 
felosztására való buzdítás" vádja szerepelt Mester György 
letartóztatásakor.) (Folytatás a 2. oldalon)
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Az 1 9 5 6 - o s  forradalom eseményei  Eleken
(Folytatás a 1. oldalról) A Forradalmi Bizottság 28-án alakult meg 
körülbelül 30 fővel. Elnöke Burján Ggula lett, a tagok között volt Balogh 
Sándor, Gura Ggörgg, Haász Márton, Mester György, Recski Gusztáv, Szőts 
István. Tóth Mihály tanácselnököt, B. Kun István helyettest és Fazekas 
József titkárt eltávolították tisztségéből. A leváltott funkcionáriusok la
kását nemzetőrök védték, nem esett bántódásuk. Mester Györgyöt mint 
eleki születésűt azért kérték fel a bizottsági tagságra, hogy tanári tekin
télyével segítsen az indulatok megfékezésében, a felzaklatott kedélyek 
lecsillapításában. A hangos híradón keresztül nyugtatta a helyieket, hogy 
ne üljenek fel a rémhíreknek, nincs szó a svábok visszatelepítéséről, a 
kb. 28 helységből betelepült lakosság nyugalomban élhet tovább Eleken. 
Egy közepén lyukas '56-os zászlót együtt készítettek Nyisztor Györggyel. 
Az utolsó tüntetésre december 7-én került sor, s ezen az iskola is részt 
vett, Mester György javaslatára viszont a tanulókat erre nem kötelezték, 
hazaküldték. Eleken 1956 őszén még csak egy pofon se csattant el. 
Dermesztő hideggel köszöntött be az 1957-es esztendő; a február eleji 
rekord mínuszoknak csak a gyerekek örültek: a téli szünetet 
„szénszünettel" is megtoldották. A bizonyítványokat is később kapták 
meg a diákok, az első osztályosok Kossuth-címerrel, de a rövid ideig 
tanult hittan és német nyelv tantárgyak bejegyzése nélkül. A címert 
később leragasztották a fedőlapon, majd 3. osztályban új „vörös 
csillaggal ékesített" bizonyítványt írtak a tanárok. Mester Györgyöt és 
feleségét 1957. február 13-án este a tantestületi értekezletről kísérték 
haza az ÁVH-sok. Otthonukban házkutatást tartottak, jelen volt három 10 
év alatti gyermekük és Schneider Katalin tanítónő is. Nem sokkal ezután 
Balogh Sándorral, Szőts Istvánnal együtt Mester György is annak a 
nyitott teherautónak az utasa lett, amely Gyulára szállította őket.

Útközben fejüket gumibottal ütlegelték. Mester György innen Békés
csabára, majd Kistarcsára, később Tökölre került „internálótáborba".
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából 2012-ben kapott 
dokumentumok megerősítették a korábbi feltételezést: nem történt 
személyes, névvel, aláírással vállalt feljelentés. Az 1957-es karácsony 
legnagyobb ajándéka családunkba kicsit megkésve, a következő év 
januárjában érkezett meg: bíróság elé állítás nélkül, váratlanul szabadon 
bocsátották Mester Györgyöt. 1958. január 21-én érkezett haza -  
szandálban. Köszönet ille ti azokat a szülőket, tanárkollégákat is, akik 
aláírásukkal, kiállásukkal 1957 nyarán segítették Mester Györgynét, 
édesanyánkat, amikor el akarták helyezni Elekről. A kényszerű 
költözéssel távol került volna szüleitől, támaszaitól. 127 szülő, 31 tanár 
látta el kézjegyével azt a kérvényt, melyet a Pedagógus Szakszervezet 
országos központjába írt: ennek eredményeként Mester Györgyné 
testnevelőtanárt visszahelyezték állásába. Ki és mi mozgatta hát it t  az 
eseményeket? A szüléinktől ránk maradt dokumentumok adják meg a 
választ, hiszen a számtalan beadvány, kérvény másolatai -  bizonyára 
elővigyázatosságból -  megmaradtak a családi levéltárban. Nagy József 
igazgató 1953 szeptemberétől az 1956-os tanév kezdetéig tevékeny
kedett Eleken, ekkor Kétegyházára, '57-ben Tótkomlósra helyezték. A 
Járási Egyeztető Bizottság előtt tette a következő kijelentést: „Eleken két 
emberrel volt bajom, Burjánnal, aki külföldre szökött és Mesterrel, akit 
hűvösre tetettem." Mester György kiállt barátja és kollégája, Tihanyi 
József igazsága mellett, ezt nem tudta neki megbocsátani felettese. Nagy 
József később önkezével vetett véget életének. Eleken az általános iskola 
2003 óta Dr. Mester György nevét viseli. Mester Klára

(Forrás: Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárban, Békés megye 1956-ban)

Lakossági fórum Toroczkai Lászlóval
Lakossági fórumot ta rto tt szeptember 
22-én 17 órától a művelődési házban 
Toroczkai László, a Jobbik alelnöke. 
Ásotthalom polgármestere az ország 
jelenleg egyik legfontosabb kérdé
sével, az illegális bevándorlással kap
csolatban mondta el véleményét.
Az előadás kezdetére megtelt az eleki 
művelődési ház kisterme. Toroczkai 
elsőként arról az időszakról beszélt, 
amikor a szerb határ mellé költözve, 

majd ásotthalmi polgármesterré választása után közvetlenül 
szembesült az illegális migráció problémáival, majd megtette a 
megfelelő lépéseket az illetékes minisztériumok és hatóságok felé. 
Ő vetette fel először egy fizikai határzár ötletét még 2014 tavaszán, 
hiszen már ekkor olyan méreteket ö ltö tt az illegális bevándorlás, 
hogy naponta 50-100 főből álló, magukat Szíriái menekülteknek 
mondó, 80%-ban életerős férfiakból álló csoportok özönlöttek át 
Ásotthalom közigazgatási határán. Ezután válogatott emberekből 
álló mezőőrséget hoztak létre, autós, lovas, illetve crossmotoros 
mezőőrök próbálták védeni a települést. A kormányzó párt hamar 
felismerte, hogy országos szinten milyen elutasítottsága van az

illegális bevándorlásnak, és ennek hatására hamarosan megkezdődött 
a déli szerbiai határszakaszon a fizikai határzár megépítése. Az 
ellenzéki párt alelnöke beszélt arról is, hogy a Jobbik egy olcsóbb és 
biztonságosabb megoldást javasolt: rögzítsék az alaptörvényben a 
kötelező kvóta elutasítását. Ezt azonban a Fidesz-kormány lesöpörte, 
és helyette egy kockázatos népszavazásba kényszerítette az országot, 
amely -  sajnos -  érvénytelen lett. A népszavazást követően a már a 
Jobbik által folyamatosan javasolt alaptörvény-módosítást vetette fel 
a Fidesz és megkezdte az egyeztetést a Jobbikkal.
A lakossági fórum után a Jobbik eleki szervezete vendégül látta 
Toroczkai Lászlót. A találkozón szó esett a Valódi Nemzeti 
Konzultációról, amelyet már minden bizonnyal megkapott valamennyi 
eleki háztartás. A visszajelzések alapján nagyon sokan már vissza is 
küldték az íveket, melyen az oktatás, az egészségügy 
és a korrupció témaköreiben kérdezték meg az ország lakosságát. A 
Valódi Nemzeti Konzultáció adja majd a Jobbik 2018-as választásokra 
készülő programjának alapját, amellyel valódi alternatívát kívánnak 
adni az emberek számára a Fidesz-kormány leváltásához.
Vágást Pál, a Jobbik eleki elnöke köszöni a részvételt mindazoknak, 
akik eljöttek a lakossági fórumra.
Várhatóan 2017 első felében újabb fórumra kerül sor, az előadó sze
mélyéről jelenleg még folynak az egyeztetések. VP
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Az egészséges életmód témahetet egg vetélkedő zárta, ahol a 
gyerekek tudással Is gyarapodtak a jó  élmények m elle tt. Szervezője 
Veresné Vigh Mónika vo lt, segítői az alsó tagozatos tanító nénik. 
Köszönjük a pedagógusok munkáját! V. V. M.

Egészséges életmód j Színes ceruzák
Október első hetében a Dr. Mester György Általános Iskola tanítói 
„Egészséges életmód" elnevezésű témahetet szerveztek az alsó 
tagozatos tanulóiknak.
Ez a program régóta hagyomány iskolánkban, am it a gyermekek 
nagy örömmel várnak minden évben. Szó esik ilyenkor a helyes 
táplálkozásról, a megfelelő tisztálkodásról, az alapos fogmosásról, 
a mozgás, a sport fontosságáról. A kis tanulók ellátogattak a piacra, 
a zöldségboltba, kerékpároztak az iskolai tanpályán, meghallgatták 
a védőnő, Kecskés Róbertné Esztike néni érdekes, mindenre

Gyönyörű rajzok, alkotások születtek gyümölcsökről, zöldségekről. 
Minden osztály gyümölcsnapot szervezett, ahol is a szülők ízléses 
gyümölcs- és zöldségtálakat készítettek gyermekeik nagy örömére. 
Köszönjük a szülők segítségét!

Az a néhány milliméteres 
ceruzahegy ejtett gondolkodóba. 
-  Sajnos csak piros van -  mondta 

bocsánatkérő mosollyal az eladó. 
Mivel a bolt világítása „vesztésre 

á llt"  a mély októberi szürkeséggel 
vívott csatában, még a tiri-tarka  

ceruzaformájú cukorkatartót is alig 
láttam, nem hogy a ceruza hegyét.
-  Olyan mindegy -  legyintettem, mert tényleg az volt, hiszen a 
tartalmuk ízén m it sem változtat. Viszont eszembe villant egy másik 
eleki vásárlás. Anyuka rángatta a síró, hét év körüli k isfiá t (m int 
Brecht „Krétakör"-ében a nem igazi anya), azt hajtogatva: „Csúnya 
szín a piros, azt a táskát nem veszem meg neked!" Már akkor 
eszembe ju to tt, hogy az a „csúnya szín" Magyarország zászlajának is 
része, így a magyarság jelképe a világban, nemzeti címerünkben is 
láthatá. Amennyiben valakinek az elveihez, szokásaihoz, ízléséhez 
színek társulnak, azt tiszteletben ke ll tartani, de fanatizálni azokat 
már megkérdőjelezhető. Például a sportklubokra jellemző a 
színeikhez való fe lté te l nélküli ragaszkodás. Egy „zöld-fehér" 
futballista lila  nadrágot semmiképpen nem húzna magára. Inkább 
vállalná a „mutogatás bácsi" súlyos büntetést je lentő szerepét, és 
mindez a másik táborra is igaz. Régen a citromsárga volt a ciki szín.
A bolondok házához társították, és ez mélyen rögzült a köztudatban. 
Manapság inkább a pszichiátriai osztályok dolgozói kozott kering 
egy mondás, amely szerint „m inden embernek van egy téglája az 
őépületeikben". (Vágtató, stresszes világunkban nem is olyan 
lehetetlen.)
Mindenesetre, ha bármelyik színt kiutálnánk, fakóbb lenne a világ 
körülöttünk. Szomorúbb lenne, ha azért nem kapna a bömbölő gye
rek cukordrazsé-cemzát, mert annak hupikék a hegye, még némi 
firká lást is kibír, csak aki veszi, az nem. Száz szónak is egy a vége: 
lényegében féltem  a Mikulást. Lehet, hogy nem fogják néhány 
gyerekhez beengedni? Természetesen vehet fe l más színű ruhát is, 
de akkor már nem 6 , A  M ikulás!" Huszár Gabriella

I n g y e n  wifi  a k ö z p o n t b a n
Pár hónappal ezelőtt, a világtalálkozó napjaiban arra lettem figye l
mes, hogy a város központjában internetelérést jelez a készülékem. 
Meglepődve tapasztaltam .hogy a polgármesteri hivatal környékén 
és a buszmegállóban is jó l lehet a telefonomon internetezni. 
Érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy az önkormányzat 
amolyan „kedé ly javítóként", ingyenes internet-hozzáférést 
biztosít a lakosság és ezen belül főleg a fiatalság számára a város 
központjában. Az internet a mai egyre jobban fejlődő világunkban 
napi szükséglet, ezt ismerték fel képviselőink és ezáltal sok okos- 
telefon-tulajdonos komfortérzetén javítottak. Eddig próbaüzemben 
működött, most már viszont folyamatosan adja a jelet. És a látvány 
magáért beszél. Az utazók, az este összeverődő fiatalok örömmel 
használják ki a lehetőséget. (ÁTE)
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Változások az új t a n é v b e n
Iskolánk életében az augusztus 31-én m egtartott tanévnyitó sok 
szempontból különleges alkalom volt. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével dr. Heimné Máté M ária  alpolgármester asszony és Gál 
Attiláné, az óvoda igazgatónője. Különleges vo lt azért is, mert idén 
egy nappal a tanévkezdés előtt ünneplőbe öltözött gyerekek és 
szülők várakoztak izgatottan a platánfa árnyékában.
A 11 kis elsős az óvó nénik biztató tekintetében fürödve szavalta és 
énekelte el köszöntőjét. Nem csak az elsősöknek kell az új környe
zethez hozzászokni, de több új pedagógus kollégára is izgalmas 
tanévkezdés vár. A gyereklétszám növekedése az intézmény 
szerkezeti struktúrájában is változásokat hozott, igazgató- 
helyettesként dolgozik tovább Berényiné Csotye Flóra kolléganőnk. 
Kisgyermeke mellől érkezett vissza közénk teljes állásban M üller 
Simona tanító és főállású magyar szakos tanárként kapcsolódik be 
intézményünk oktató-nevelő tevékenységébe Csobánné Stelkovics 
Edina. Örömünkre szolgál, hogy a Kétegyházi Román Általános 
Iskolából két óraadó pedagógus segíti a szakmai munkánkat.
Árgyelán Andrea a felső tagozaton rajz és technika órákat, 
hagyományőrző néptáncórákat Berke Sándor tanító ta rt elsőtől az 
ötödik évfolyam ig. Külön Orom, hogy az angol nyelv tanulását már 
negyedik osztálytól megkezdhetik tanulóink, ebben segít Galbácsné 
Steigervald Csilla angolnyelvtanár óraadóként.
Összesen 74 tanuló kezdte meg az új tanévet. Célunk, hogy 
intézményünk gyermekközpontú szakmai munkával versenyképes 
tudást és felkészültséget biztosítson tanulóinknak.
Reményeink szerint a változások tovább erősítik és színesítik az Eleki 
Román Általános Iskola m indennapjait, mely ezzel egyre aktívabb 
része lehet Elek város oktatási és ku lturális életének.

Szelezsán Péter igazgató

Én szerelem az állatokat. nekik is vannak titkaik,
Elnézem őket, s csak annál nehezebb talán
ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek számukra ez a sok talány, 
titkaikon és a világon. mert nincsenek rá szavaik.
Hidd meg, barátom, (Rónay György)

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük. Ezen a napon az állati 
lé t minden formája a figyelem  középpontjába kerül. A világ vala
mennyi táján számos templomban megáldják az október 4-éhez 
legközelebb eső vasárnapon az állatokat. Azért választották éppen 
október 4 -é t erre a je les napra, mert ez az állatok és a természet 
pártfogójának is az ünnepnapja. Assisi Szent Ferenc (1182-1226) 
olasz katolikus szerzetes és prédikátor vo lt egyúttal a ferences 
rend megalapítója. A legtöbb róla szóló történetből kitűnik, hogy 
nem csak az emberekért végzett áldásos misszionárius munkát, 
hanem az állatokat és a természetet is nagyon szerette. Több 
legendás történet szól arról, hogy az állatoknak is prédikált.
Ezen a napon az eleki Dr. Mester György Általános Iskolában is 
k iderült, hogy számos állatbarát diákunk van. A bonyodalmak 
elkerülése érdekében a tanulók -  egy-két kivéte ltő l e ltekintve -  a 
já ték- és plüssállataikat hozták be az iskolába. Akadt azért néhány 
igazi, élő kedvenc is! Igazán nagy vo lt az érdeklődés az állatok 
iránt. Legtöbb gyereknek van kedvenc állata, ami persze az 
örömön, kedvességen, viccességen túl munkát is ad a gazdinak: 
etetni, ita tn i kell, tisztán tartani a lakóhelyét, környezetét. A 
gondoskodás persze bőven megtérül, hiszen ezek a kis vagy nagy 
kedvencek nagyon hálásak tudnak lenni. Akinek van valamilyen 
állata, ne felejtsen el róla mindennap gondoskodni!

Pelle László

Iskolai papírgyűjtés

Városunk szülötte, a Dr. Mester György Általános Iskola volt 
tanulója, Brindás Barnabás a közelmúltban részt ve tt a dél-koreai 
lejuban rendezett 11. Nemzetközi Rézfúvósversenyen harsona 
kategóriában, melyen kiválóan te ljesíte tt, első helyezést ért el. 
Barnabás zenei tanulmányait a városban működő művészeti 
iskolában kezdte 6 éves korában. Középiskolai tanulmányait 
Békéscsabán végezte, majd a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Többször vett részt 
hazai és nemzetközi versenyeken, ahol szép sikereket ért el. 
Eredményéhez szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Pelle László

Évtizedes hagyományainknak megfelelően az idén is megtartottuk 
hagyományos papírgyűjtésünket szeptember 30-án a Dr. Mester 
György Általános Iskolában. Nevelési és gazdasági célból is 
hasznosnak tartjuk ezt, hiszen tanulóinkat így is szeretnénk 
környezettudatos életre nevelni. Az általuk gyű jtö tt 12 300 kg 
papírból rengeteg hasznos dolgot lehet még az újrahasznosítás 
során gyártani. Osztálypénzt is tudnak szerezni, am it kirándulásra 
tudnak felhasználni. Az idén az időjárás is kedvezett nekünk. Egész 
héten járták a gyerekek a várost és egy-egy családnál raktározták 
a megszerzett papírkötegeket. Köszönjük azoknak a szülőknek, 
akik ezt a garázsukban és egyéb épületeikben megengedték, és 
azoknak, akik idejüket nem sajnálva segítettek beszállítani az 
iskolába a sok-sok papírt. Volt, aki többször is fordult, sőt közben 
még defektet is kapott. Külön dicséret ille t i az alsó tagozatban 
legtöbbet gyűjtő  3.a osztályt, melynek diákjai 1330 kg -o t és a 
felső tagozatban a 6.a osztályt, melynek tanulói 2280 kg -o t 
gyűjtö ttek. Akik sokat hoztak járművel, lemérhették a Tüzépen. 
Köszönet az ottani dolgozóknak is, hogy ezzel segítették a mérési 
munkánkat. A papírgyűjtés hagyományát a következő években is 
fo ly ta tn i szeretnénk. Lukácsné Kohut Anna
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Közösségépítés -  iskolai pillanatképek
Csak néhány nap te lt el a szeptemberből, amikor a közösségépítést 
erősíthette a tantestület, a Gyulán szeptember 12-én megrendezett 
Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon. A rendezvény lehetőséget 
teremtett a régi és új baráti kapcsolatok ápolására a bográcsok és 
serpenyők felől felszálló ínycsiklandozó illa tok között.
Pár nappal később iskolánk tanulói is szorosabbra főzhették egymással 
és tanáraikkal a barátság fonalát, hiszen az első és második osztály a 
nyíregyházi LEGO gyárba látogatott. A varázslatos kalandra Kecskeméti 
Jánosné és Burányi Ibolya tanítók kísérték el a 27 fős csoportot. A 
buszozás után a gyárban megismerkedhettek a tanulók a gyár 
történetével, az egyes munkafázisokkal. Védőfelszerelésben 
megtekinthették az egyes helyiségeket a gyártósortól a raktárhely
ségig. Ezután kinyílt a paradicsom ajtaja és egy „csupa LEGO'1 teremben A felső tagozatos osztályoknál vendégeskedett Asós Géza, a békési Kíra 
játszhattak kedvükre a gyerekek. Ha ez mind nem le tt volna elég, kifelé cigányvendéglő tulajdonosa. Erőt és ösztönzést mutat példája a 
menet a park területén ember nagyságú lEGO-szobrok között hátrányos sorsú gyerekeknek. Azt erősítette tanulóinkban, hogy kitartó
sétálhattak az őszi napsütésben, kezükben a gyárból ajándékként munkával van kitörési lehetőség kilátástalannak tűnő helyzetekből is. 
kapott játékcsomaggal. Az élménybeszámolók és a fényképek mind
mind egy felejthetetlen napról idéznek fel pillanatokat.

Iskolai megemlékezés volt október hatodikén, ahol az aradi vértanúk 
előtt Pelruzsán Éva tanárnő által szerkesztett műsorral tisztelegtünk.

A felső tagozatosoknak is tartogatott élményeket a szeptember. Kilenc 
tanuló vett részt a népmese napja alkalmából szeptember 28-án 
megrendezett vidám hangulatú vetélkedőn. Itt hirdették ki a meseiró- 
verseny eredményét, amin iskolánk 6. osztályos tanulója, Budai 
Daniella 3. helyezést ért el.
A mesés programok tovább folytatódtak másnap a Jókai Színházban.
A Széttáncolt cipellők nagy sikerrel játszott előadását nézhette meg 
tiz eleki tanuló. Ebben az évben tíz bérletet vásárolt az iskola. Azok a 
diákok, akik tanulmányi eredményeik vagy közösségi munkájuk alap
ján kiemelkedő eredményt érnek el, jutalmul részt vehetnek egy-egy 
előadáson. A vidám előadást és fagyizást is napokig emlegették a 
színházlátogató diákok.
Októbertől heti egy alkalommal úszásoktatáson vesznek részt az első 
osztályos tanulók. Az első foglalkozáson a medgyesegyházi 
tanuszodában a gyerekek megtanulták az elvárt viselkedést az uszoda 
területén, és megkezdődtek a vízhez szoktatás, a légzésgyakorlatok 
játékos feladatai.

Az októberi forradalom 60. évfordulója lehetőséget teremtett arra, hogy 
tisztelegjünk a hősök előtt, akik önfeláldó küzdelmükkel hozzájárultak a 
szabadság kivívásához. Az visszaemlékezések, versek, megható 
pillanatokat teremtettek az iskolai és a városi rendezvényen.

Csobanné Stelkovics Edina
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A mese irányt mutat
„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, 

a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére."
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben nevezte ki szeptember 30-át a nép
mese napjává. Az eleki Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár évek óta tiszteleg népmeséi rendezvényeivel Benedek Elek 
emléke előtt. A népmese régen a közösséget kovácsolta össze, az össze
tartozást erősítette, s a mese mind a mai napig irányt mutat a gyerekek
nek a különböző élethelyzetek megoldására. A művelődési központ az idén 
rajzversennyel, meseíróversennyel és vetélkedővel várta az általános 
iskolás és középiskolás diákokat. Szeptember 28-án délelőtt Árgyelánné 
Tóth Erzsébet igazgatónő köszöntője után 6 csapat (a Román Nemzetiségi 
Általános Iskola 6. osztálya és a Harruckern János Közoktatási Intézmény 
diákjai), délután 10 csapat (a Dr. Mester György Általános Iskola 4.a, S.a, 
$.b osztálya) mérte össze népmeséi tudását. Többek között fel kellett 
ismerni népmesecimeket, volt totó, keresztrejtvény, puzzle mögé bújt 
el a „szállást kérő róka" és életre keltek -  nem kis derültséget okozva 
-  a mesebeli boszorkányok is. Végül az utolsó feladatnál előkerültek a 
tarisznyából a népmesék is. Egy-egy mese felismeréséért így még plusz 
pontot is szerezhettek a csapatok. Nagyon jó hangulatban telt a vetélkedő, 
s amíg a zsűri összesitette a pontokat, a gyerekek gyümölcsöt, édességet, 
teát fogyaszthattak.
A délelőtti vetélkedő eredménye: I. Tündérek (Harruckern János Közokta
tási Intézmény), II. Kicsi Óriások (Román Nemzetiségi Általános Iskola), 
III. Királyok (Román Nemzetiségi Általános Iskola). Délután az alábbi 
helyezés született: I. Manók (Dr. Mester Gy. Ált. Isk. S.b), II. Az aranyok 
(4.a) - A menő minion lányok (S.a, Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
A helyezést elért csapatok oklevelet és édességet kaptak, de a Reibel 
Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár jóvoltából minden 
résztvevő gyerek kapott édességet. A zsűri tagjai: Árgyelánné Tóth 
Erzsébet (a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatónője), Turóczyné Tóth Tünde (a Harruckern János Közoktatási

Intézmény pedagógusa), Bertalan Mária (a Harruckern János Közoktatási 
Intézmény pedagógusa), Árgyelán Erzsébet (a kétegyházi Táncsics Mihály 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője), Bellán Tiborné (a Dr. Mester 
György Általános Iskola pedagógusa). A vetélkedő eredményhirdetése 
után ismertették a pályázatok eredményeit is.
Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgatónő értékelte a meseíró-pályázatra 
beérkezett Írásokat, valamint a „Kedvenc népmesehősöm'1 rajzpályázat 
alkotásait, majd átnyújtotta az okleveleket és az ajándékokat a 
gyerekeknek.
A meseiró pályázat eredményei: I. Rajeczki János Pál 4.b (Dr. Mester Gy. 
Ált. Isk.), II. Veres Zsombor 4.a (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.), III. Budai 
Daniella Kinga 6. oszt. (Román Ált. Isk.)
Rajzpályázat: 1 -2. oszt.: I. László Rubina 2,a (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.), II. 
Simonka Zoé l.a  (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.), III. Csuvarszki Boglárka 2.a (Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk.) 3-4. oszt: I. Mucsi Beatrix 4.a (Dr. Mester Gy. Ált. 
Isk.), II. Trepák Szabolcs 3.b (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.), III. Resetár Hanna 
4.b (Dr. Mester Gy. Ált. Isk.)
Emléklapot kaptak: Hermán Dávid Tamás és Enyedi Kamilla Fruzsina. 
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját, reméljük, ezen a napon 
mindenki jól érezte magát és az „őseinktől kapott kincsekkel teli 
tarisznyát" továbbvittük! a Juhászné Kiss Henrietta
....................................................................f

A tündérré vált királykisasszony
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királykisasszony. Annak volt 
egy varázspálcája. Nem tudta, m it tegyen vele, ezért eltette a szekrény 
mélyére. Teltek-múltak az idők, és egyszer csak eljött az az idő, amikor 
úgy gondolta, használatba kellene vennie már a varázslatos pálcát. 
Gyorsan elő is vette, és azt kívánta: -  Tüstént legyen it t  egy asztal, ami 
roskadásig van tortával, csirkeporkölttel és borsólevessel! Suhintott 
egyet a varázspálcájával, és egyszeriben ott is termett a sok finomság 
az asztallal együtt. Ebédre mind megették, egy szál tészta sem maradt. 
Eljött az este. 4 királykisasszony most azt kívánta, hogy legyen az 
asztalon három nagy pizza. Ismét suhintott egyet a varázspálcájával, 
és azonnal ott termett három hatalmas, ínycsiklandó pizza. Miután az 
összes pizzát befalták, eltette a dobozába a varázspálcát és lefeküdt 
aludni. Mikor reggel lett, nem vette észre, hogy eltűnt a dobozból a 
varázslatos pálca. Ebédkor elő akarta venni, de a doboz üres volt! 
Gyorsan hívták a kommandósokat és a rendőrséget is, de ők sem 
találták meg sajnos. Nagyon bánatos le tt a királylány. Mivel a pálca 
hangérzékelö volt, ezért kis idő múlva bánatosan elkiabálta magát a 
királykisasszony: -  Varázspálca, hol vagy? Ám az elcsavargó pálca, 
amikor ezt meghallotta, nagyon megijedt. Annyira, hogy bűvös 
sugarakat lő tt ki magából. Minden sugár varázserővel bírt. Akit eltalált,

az nyomban tündérré változott. Hát a királykisassionyt is eltalálta az 
egyik bűvös sugár. Egyből á t is változott lündér-királykisasszonnyá. 
Ahogy telt-m últ az idő, visszajött a varázspálca a kirá ly i palotába. 
Megunta m ára sok csavargást. Nagyon megörültek egymásnak a 
tündérré vált királykisasszonnyal. Azt mondta a pálca: -  Kívánj valamit, 
gazdám! Újra téged akarlak szolgálni! A tündérré vált királykisasszony 
azt kívánta, hogy legyen újra csak sima királykisasszony, szárnyak 
nélkül. Suhintott egyet a pálca, és azonnal visszaváltoztatta szép és 
kecses királykisasszonnyá. A pálca most újra megszólalt: -  Már csak egy 
kívánságod lehet. M i legyen az? -  Azt kívánom -  mondta a királylány -, 
hogy legyen itt  azonnal egy szép herceg, aki kedves, okos és segítőkész. 
Suhintott egyet a varázspálca megint. Ott termett nyomban egy szép, 
okos, segítőkész és daliás herceg. A harmadik kívánság után a 
varázspálca pillanatok alatt elporladt és elfújta a szél. Úgy eltűnt, 
mintha soha nem is létezett volna. A királykisasszony és a herceg 
nagyon megörültek egymásnak. Csaptak is mindjárt nagy lakodalmat. 
Hencidától Boncidáig fo ly t a sárga lé, azaz a húsleves. I tt  a vége, fuss el 
véle. Holnap legyenek a t i vendégeitek.

Rajeczki János Pál 4.b, Dr. Mester György Általános Iskola.
Felkészítő: Bellon Tibomé
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Aktív pingpongélet Úszósiker Lembergben
lassan 75 éve létezik Eleken aktív pingpongélet, amely országosan is 
eredményes. A megyei asztalitenisz-életben ebben az időszakban 
mindig jó  eredménnyel szerepeltek az elekiek. Ezeket a hagyományo
kat szeretné az Eleki Asztalitenisz 5E új vezetése is továbbvinni, átadni 
a fiataloknak. A megyei csapatbajnokságon Elek több csapattal is részt 
vesz. A Békés megyei kupákon, versenyeken rendre szép eredmé
nyekkel szerepelünk, nők és férfiak egyaránt. Jelenleg a művelődési 
házban tartjuk az edzéseinket kedden és csütörtökön. 4 -5  asztalon 
folynak az edzések, amelyeken 12 éves kortól 93 éves korig, fiúk és 
lányok vesznek részt. A Mester György Általános Iskola nemrég 
pályázati úton öt, felszerelt pingpongasztalhoz jutott, ami hosszú távra 
biztosíthatja az utánpótlást az eleki asztalitenisz jövőjében.

Leiszt Erika Eleki Asztalitenisz SE

O któberi
könyvajánló
F e ln ő t t  ir o d a lo m :

1. Henry Gidel: Coco Chanel
2. Jojo Woyes: Mielőtt

megismertelek
3. Stephen King: Mr. Mercedes
4. Susan Briscoe: Foltvarrás: 400

ötlet, műhelytitok, technika
5. Claire Tomalin: Jane Austen élete

ELEK-díj á tadó gála
Október 14-én nem kisebb eseményre került sor, m int az ElEK-dij 
átadásra, amely m int köztudott, Elek város legrangosabb filmművé
szeti díja, amelyet a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár ad ki több kategóriában immár 2016 óta. A díjazottakat, m int 
eddig minden évben, az idén is vörös szőnyeg és rajongók hada várta 
Elek város szívében, a művelődési központban. A sztárok nem kis 
meglepetést okozva ezúttal nem limuzinok és luxusautók üléseiről 
léptek a vörös szőnyegre, hanem gyalogosan és kerékpárral érkeztek, 
ezzel is felhívva a figyelm et a környezetvédelem fontosságára. A 
sztárok villanó vakuk és érdeklődő szempárok kíséretében vonultak be 
a vetítőterembe, ahol Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgató, az idei gála 
háziasszonya és egyben az ELEK-díj alapítója köszöntötte őket, majd 
megkezdődött a legesélyesebb film ek levetítése. Ebben az évben a 
döntőbizottság mindössze egyetlen film et ta lá lt érdemesnek a 
díjazásra, a Tóbiás Sándor és az ÁrgyelánBrothers koprodukciójában 
készült Kapálós Iramban cimű játékfilm et. A film  korunk leginkább 
v ita tott erkölcsi és morális kérdéseit feszegeti. Szatirikus elemekkel 
mutat rá a társadalmunkat érintő anomáliákra. A filmben feltűnik 
néhány jó l ismert színész, valamint számos nagy jövő előtt álló ifjú  
tehetség. M int az alkotók elmondták, a film  összköltségvetése kissé 
meghaladta a tervezetteket, hiszen a robbantás jelenetek és az 
autósüldözés sajnos nem várt költségeket eredményezett. A film et már 
vetítik a hazai mozik a vártnál is nagyobb sikerrel. Tömött sorokban 
állnak a jegypénztáraknál.

G y e r e k -  é s  i f jú s á g i  i r o d a lo m :
1. Bartos Erika: Boguk é ! !

Babóca süteményej
2. Joachim Masamnékcg

A vad focibanda 
3 . leiner Laura:

A Szent Johanna gimí 6.
4. Mojang: Minecraft:

A harc kézikönyve
5. Telegdi^ones: Q..azol<

A Magyar Speciális 
Olimpia meghívást 
kapott az Ukrán 
Speciális Olimpiától 
ötsportágas nem
zetközi versenyre 
Lviv (vagy más 
néven lem berg) 
városába.A 
sporteseményt 
szeptember 15. és 
18. között 
rendezték meg. 
Hazánkat öt sport
ág (asztalitenisz, 
bocsa, egyesített 
kosárlabda, ötfős 
kispályás

hagyományos labdarúgás, úszás) sportolói képviselték, köztük 
léné l Zoltán eleki úszó, aki a Harruckern Sportegyesület tagja. 
Jenei Zoltán a versenyen 50 méteres mellúszásban és 50 méteres 
gyorsúszásban aranyérmet, csapatban (100 m gyorsváltó) 
ezüstérmet szerzett. Gratulálunk a sikeres szerepléshez, amelynek 
elérésében nagy szerepe vo lt edzőjének, dr. Török Enikőnek.

Na de kanyarodjunk vissza a díjátadó gálához. A film  vetítése után 
hosszas méltatások sora következett, majd a dijak átadása. A legjobb 
fé rfi főszereplő diját Elekes Krisztián és Bágy Péter ve hette át. Elekes 
Krisztián éppen legújabb já tékfilm jét forgatja, címe A kórházi 
beteghordó, így nem tudta személyesen átvenni a díjat, Bágy Péter 
viszont jelen volt, nagy meglepetést okozott számára az elismerés, 
m int mondta, nem számított rá. A dijat megköszönte szüleinek és az 
akadémiának. A legjobb fé rfi mellékszereplő díját négy színész is 
átvehette: Veres A ttila, Purecse István, Csernátoni Lajos és Seeberger 
László. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Ónodi Márta és 
Kopács Péterné kapta. A legjobb operatőr-vágó és effektek díját az 
ÁrgyelánBrothers kapta. A legjobb forgatókönyvfró diját pedig Tóbiás 
Sándor vehette át. A díjazottak meghatottan beszéltek az elismerésről 
és nagyon örültek az elért sikereknek. A gálát követően a résztvevők 
egy nívós fogadáson vettek részt. Árgyelán Erzsébet
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N o v e m b e r  1 1 -é n  

1 6 .3 0  ó r a k o r  a  

3 . s z . ó v o d á t ó l ,  

1 6 .4 5  ó r a k o r  a  

2 . é s  a z  1. s z . 

ó v o d á t ó l  in d u l a

S z e n t M árton  n ap i 
fe lvo n u lá su n k

A  m ű v e lő d é s i h á z b a n  
17 ó rá tó l lá th a tjá k  
g y e rm e k e in k  
m ű s o rá t, m e ly re  
m in d e n k it  
szere te tte l 
v á ru n k !

Jö jjen ek  el, 
nézzék meg ^  
kis óvodásainkat!

BUR5A HUNGARI CA ÖSZTÖNDIJPALYAZAT
„A"TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26) kormányrendelet alapján ezennel kiírja 

2017. évre A BUR5A HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORM ÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁM ÁRA
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első' félévére vonatkozóan, valamint

„B"TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
elek város önkormányzata az emberi erőforrások minisztériumával 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 
2017. évre A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORM ÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
FELSŐOKTATÁSI TANULM ÁN YO KAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁM ÁRA.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitö ltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2016. NOVEMBER 8. További információk a titkárságon.

GYUCHA ES TARSAI KFT.
EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOS AKCIÓK!

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA, 
KONYHABÚTOROK, IRODÁK, 

BELSŐÉPÍTÉSZETI BÚTOROZÁS. 
AJTÓK, ABLAKOK GYÁRTÁSA

- 1 D ílM lp á iljd íiU j 
o áídajJ: ' " '

-> 'JJlá'áiJjJjÜK
5630 Békés, Szent Pál sor 2/2.

Tel./Fax: +36 66/415-446 • Mobil: +36 70/420-8547 
E-mail: gyuchabutor@gmail.com • www.gyuchabutor.hu

TUTI - JO AJTÓ - ABLAK
MŰANYAG ES FA AJTÓK, ABLAKOK 

GYÁRTÁSA, BONTÁSSAL, 
BEÉPÍTÉSSEL ÉS TELJES HELYREÁLLÍTÁSSAL.|

AKCIÓS ARAKON!
T O V Á B B I  T E R M É K E I N K :

redőnyök • szúnyoghálók * szalagfüggönyök * párkányok
Ingyenes árajánlat-kéréssel keressen minket bizalommal.

5742 Elek, Kisfaludy u. 17. 
06-70/330-1460, 06-70/375-5941 

hotya.mihaly@gmail.com
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V IK IN G

A PAKA DUPLEX BT.-nél
£  MS-170 láncfűrész 

v MS-180 láncfirész.... 
c’ N FS-38 szegélyvágó

JMT 59 900 Ft 
iM T 75900 Ft^W 1 

JWOT 49 900 Ft
FS-55 motoros kasza , m  79 900 Ft
SR430 motoros háti permetező M Í 164 900 Ft \ \

b  m m fá M i 3 4  9 0 0  Ft

H asználtgép -e  rtékbeszámítás!

Tovább i a k c ió s  te rm é k e in k rő l é rd e k lő d jö n  ő rle tünkben!

A z a kc ió  2 0 16 .0 9 .0 1  - tó i 2 0 16 .1 0 .3 1  -ig  va g y  a készle t erejéig ta rt

0% kamat, 0°o kextleii költség. H ÍT E L E M  A  K Á R T Y A

PÁKA-DUPLEX BT.
Szakkereskedés és Szervi:

5600 Békéscsaba Pöfter^erq u. 17.
TeL/fax: (66} 443040, moM: (20] 945-5763, (20) 9824739, § 

(20| 497-7265, w n a i pakoduplexsgmd.com £ 
hi^//factbooluom/pdcoduplex 

Hyiva tartás hdfe-pértek iO O-1630, sMmbalíL0(M2J)Wg

a f ingyenes luvtiap. fele lős kiadó: t iek  varos unkormanyzata, P iuw r lastio  polgármester.
r |  r i / 1  f \  k ' T I  I  A  I  I Q  Felelős szerkesztő: Gubucz Katalin. Nyomdai előkészítés: Tóth Produkció Kft., Medovarszki Katalin. Nyomtatás: Délkelet-Press Kft., Békéscsaba. 
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