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Fáklyás felvonulás és vidám majális
Április 30-án a hideg, borús idd ellenére is szép számmal vettek részt 
gyerekek és felnőttek a hagyományos fáklyás felvonuláson. A már 
megszokott útvonalon haladva egyre többen csatlakoztak a menethez.

A vonulók nem a régi, megszokott indulók hangjára, hanem ismert 
dallamokra tették meg a távot, majd újdonságként a hivatal mögött 
fe lállított kisebb tábortűznél melegedtek a felhangzó diszkózene 
hangjai mellett. A rendezvény szervezésekor felmerült a gondolat, 
hogy aki részt vesz a felvonuláson, az a régi idők emlékére kapjon is

valamit. Pluhár László polgármester és Turóczy András alpolgármester 
(aki maga készítette föl az ételt) megvendégelte a résztvevőket egy 
igencsak jó l sikerült sertéspörkölttel. És milyen jólesett ez a séta 
után! A vacsorát követően mindenkinek lehetősége volt rá, hogy 
lemozogja a tele pocakot. Másnap reggel a műszak és a művházasok 
már korán elkezdték díszíteni a környezetet, hogy igazi majális
hangulat fogadja a vendégeket. A rendezvény 10 órakor kezdődött 
a Pacsirta és a Botorka tánccsoportok műsorával, akik egy 40 perces 
fergeteges műsort adtak elő. A táncokat Cera Krisztina tanította be.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Fáklyás felvonulás és vidám majális
(Folytatás az 1. oldalról)
A kis leánykák ügyesen adták elő az üveges táncot, a fiúcskák pedig a 
botos táncot. Őket követték a Kétegyházi Minnie Dance Scool hip-hop 
csoport kis előadói, akik ugyancsak nagy tetszést arattak produkció
jukkal. Vezetőjük Szűcs Vivien.

Majd a mi büszkeségeink foglalták el a színpadot, akik már januárban 
is bizonyították tehetségüket és tudásukat -  természetesen a ZUMBA 
csoportról van szó. Látszik a csapat munkáján az összetartozás, a jó 
hangulat szinte érezhető, és ez természetesen a csoport vezetőjétől, 
Tóth Gyuritól is nagyban függ. Szinte egy emberként mozogtunk ve
lük a színpad előtt a kellemes latin zenére. A férfiak figgelmét a

színpadra bevonuló modellek keltették föl, akik a Debreceni Foggy 
Fashion ruháit mutatták be. Öltözködési és divattanácsot adtak.
A gyerekek nagy örömére megjelent a majálison Batman és Superman 
is, velük táncoltak és fotózkodtak a jelenlévők.
Természetesen a kolbász sem maradhatott el ezen a napon, amit 
jóízűen fogyasztottak el kicsik és nagyok egyaránt. A jó ebédhez nóta 
is járt, a jó hangulatról a Bibuczi együttes gondoskodott. Három órán 
keresztül húzták a talpalávalót a közönségnek, akik közül néhányan 
táncra perdültek, mások pedig velük énekelték az ismert slágereket. 
Délután három óra körül mindenki elfáradt és elindult haza, kipihenni 
magát a következő, munkás hétköznapi kezdéshez.

90 éves köszöntése
FintaElekné.lámbor 
Alojzia Eleken született 
1927. április 23-án. 
Szülei (Hoffmann Alojzia 
és Jámbor János) föld
művesek voltak. Iskolai 
tanulmányait Eleken vé
gezte el, majd tanulmá
nyai befejeztével a szü
lőknek segített a földe
ken. 1950-ben kezdett 
dolgoznia békéscsabai 
fehérneműgyárban, ahol 

16 évet töltött. A Szovjetunióba hurcolták kényszermunkára. 1967. 
március 25-én kötött házasságot Finta Elekkel. 1968-ban férjével 
Budapestre költöztek, ahol Alojzia néni a finomárugyárban kapott 
munkát, a férje pedig gépkocsivezetőként dolgozott. Sajnos gyerme
kük nem született, de boldog házasságban éltek. 1992-ben a férje 
elhunyt. 1995-ben Alojzia néni hazaköltözött szülővárosába, Elekre. 
Hazaköltözése óta nyugodt, szép életet él a rokonok körében.

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye egy fő

D Bvégzettségű közalkalmazotti állást hirdet meg határozott 
időre. Az önéletrajzokat az Eleki Közös Önkormányzati 

Hivatal titkárságára lehet leadni

Tisztelt
Ügyfelünk!

(•J o tp b a n k

T á jékozta tjuk , hogy az e leki fiókunk nyitva ta rtá s á t 
2 0 1 7 . m ájus 2 9 -tő l m egvá ltoztatjuk .

Fiókunk új nyitva tartása:
Hétfő: 8 :3 0 -1 2 :0 0 1 2 :3 0 -1 5 :0 0
Kedd: 8 :3 0 -1 2 :0 0 1 2 :3 0 -1 5 :3 0
Szerda: 8 :3 0 -1 2 :0 0 1 2 :3 0 -1 4 :0 0
Csütörtök: 8 :3 0 -1 2 :0 0 1 2 :3 0 -1 4 :0 0
Péntek: 8 :3 0 -1 2 :0 0

Bízunk benne, hogy a jövőben is elégedett ügyfeleink körében köszönthetjük. 
Szeretettel várjuk változatlanul széleskörű termékpalettánkkal fiókunkban.

Nyitva a határ Tájékoztatom a tisztelt lakos
ságot, hogy ELEK és GRANICERI 

(Ottlaka) települések között 
a határ nyitva tartása

szombati napokon 
8-tól 16 óráig

továbbra is érvényben marad. 
Ez az intézkedés visszavonásig 

érvényes.

Plultór László polgármester
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Egy nagy ELEKIT gyászol a város
E ltávozott ismét körünkből valaki, aki bár messze élt Elektől, de 

mindig együtt dobogott a szive az it t  élő emberek szivével. Magas 
alakja, mosolygós arca felfeltűnik az emlékeinkben. Ö volt Schneider 
József, akitől most búcsúzunk...
1923. december 28-án Eleken született, a család első fiúgyermekeként. 
Az elemi és a polgári iskoláit is itt végezte el. Azt tervezte, hogy a né
metországi Münchenben kezdi gépészeti tanulmányait. A háború kitöré
se meghiúsította ezt az elképzelését.
1939-ben Németország határait lezárták, a tanulmányai pedig szeptem
ber közepén kezdődtek volna. így erről a tervéről le kellett mondania. 
Helyette Budapesten német nyelvű népiskolai tanítóvá képeztette ma
gát. 20 évesen megkapta a diplomáját és pedagógusként visszajött 
Elekre. A tanítóként eltöltött évek után behívták katonai szolgálatra. 
Később amerikai hadifogságba került, innen megszökött és a felső
ausztriai Mondseeben rövid ideig szerződé
ses tanítóként dolgozott, de itt felmondtak 
neki: mivel kiűzött volt, Ausztriában nem 
taníthatott. Elekre visszatérni nem lehetett, 
mert 1946-ban az eleki polgárokat is kiuta
sították hazájukból. Nem látta esélyét, hogy 
tanítóként állást találjon, ezért kitanulta a 
textilfestő- és tisztító szakmát. Ezt az iparos 
tevékenységet előszóra remstali Stettenben 
végezte. Itt ismerte meg a feleségét, Maja 
Kusent és a két gyermekük is itt született,
Éva és Péter. 1955-ben mestervizsgát 
szerzett, önállósította magát és családjával 
együtt Crailsheimba költözött. Itt született 
meg a harmadik gyermekük, Márkus.
Crailsheimban részesedést szerzett az 5M- 
Reinigung cégben, mely később 100%-ban 
az övé lett.
Schneider József soha nem felejtette el a 
régi hazáját. Erősen foglalkoztatta a Magyar- 
országon maradt németek sorsa. Ezért belé
pett a hazájukból egykoron kiűzöttek szö
vetségében működő „Landsmannschaft dér Deutschen aus Ungarn-ba" 
(Magyarországról származó németek országos egylete). 1966-ban lá
togatta meg először hazáját és szőkébb volt otthonát, Eleket. 
Személyének sokat köszönhet a település. Szívügyének tekintette az 
eleki római katolikus templom külső-belső felújítását. Ennek érdekében 
széleskörű adománygyűjtést szervezett Németországban, de még az 
Amerikában élő németek körében is. Sokat tett a temető érdekében is: 
fontos szerepe volt abban, hogy az elhurcoltak és hősi halottak nevei 
az ott található márványtáblára kerüljenek. Az emlékmű előtt felsora
kozó egyedülálló stációkat saját kezével takaritotta meg, a még Német
országban kidolgozott restaurálási módszerrel. Kisebesedett körmökkel 
fejezte be ezt a hatalmas munkát 1996-ban. Ötletgazdaként szerepelt 
akkor is, amikor a temetőben, az emlékparkban -  a 2000-ben megtar
tott V. Világtalálkozó tiszteletére -  felállították a gótbetűs régi sírke
reszteket. Ezt az ősök tiszteletére felállított sírkertet az Eleki Németek 
Egyesületével karöltve valósította meg. Széleskörű adománygyűjtést 
végzett azért is, hogy a temető főbejáratánál található díszes

kovácsoltvas kaput felújítsák. Az 1990-ben megszervezett első világ- 
találkozó gondolata is részben tőle származik. Ezt az Elekről elszárma
zottak találkozóját először a németországi leimeni „Eleker Heimat- 
komitee-ban" vetették fel, vitatták meg és azután tárgyalt Schneider 
József Szánró István akkori eleki polgármesterrel, akivel sikerült közös 
nevezőre jutnia. Nem múlt el azután világtalálkozó, hogy ne tűnt volna 
fel magas alakja és huncutul mosolygós arca ezeken az összejövetele
ken. Az ekkor szervezett ünnepségeken, mély főhajtás mellett, mindig 
letette a megemlékezés koszorúit. Sokszor mondott ünnepi beszédet. 
Rendszeresen szervezett -  némettanárok bevonásával -  németnyelv
tanfolyamokat itt, Eleken is. Azt tűzte ki célul, hogy minél többen 
sajátítsák el a német nyelvet, ezt szorgalmazta. Ezenkívül adományokat 
gyűjtött az eleki épületek felújítására. Ajándékkönyveket hozott az eleki 
könyvtár számára is, de a csomagból műsoros videó- és magnókazetták, 

valamint hanglemezek is előkerültek.
Nagyon örült, amikor az eleki németek há
zat kaptak Leimen Ház néven. Ez az épület 
szerinte egy német kultúrközpont lett. Okos, 
meggondolt tanácsaival segítette a német 
egyesület munkáját. Rendszeres olvasója 
volt az eleki újsápoknak, sőt gyakran publi
kált is azokban. Áldozatos, Eleket segítő 
tevékenységét 1994-ben „Elekért" 
Érdeméremmel jutalmazta a település 
vezetése.
Az Eleki Németek Egyesületének vezetősége 
a halálhírét hallva azonnal kitette a fekete 
zászlót és a gyászjelentést a Leimen Háznál 
és a római katolikus templomnál.
Tiszteletére 2017. május 4-én mise volt a 
templomban, melyen részt vettek az Eleki 
Németek Egyesületének, valamint Elek Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
tagjain kívül Pluhár László polgármester, ár. 
Heimné Máié Mária alpolgármester asszony 
és mindazok, akik tisztelték őt. Megható volt 

hallani, hogy amikor Schneider József testét Crailsheimban sírba 
helyezték, Eleken is megszólaltak a templom harangjai. Eleki kötődését 
mi sem bizonyíthatja jobban, mint az, hogy a gyászjelentése elején az 
eleki templom látható.
Józsi bácsi, sokszor eszünkbe jutsz majd, ha végigmegyünk Eleken. 
Amikor kimegyünk a Hősök kertjében felállított emlékműhöz, ha átsé
tálunk az általad szorgalmazott és új nevet felvevő téren, a Harruckern 
téren. Amikor betérünk a római katolikus templomba. Ha fejet hajtunk a 
kiűzetési emlékhely előtt, de a temetőben is eszünkbe jutsz, a sírkőke
resztek emlékparkjánál és a II. világháborúban elesettek névsorát olvas
va. Mi, elekiek köszönjük ezeket Neked, és azt, hogy mindig a sziveden 
viselted a mi sorsunkat is! Sok-sok öröm és fájdalom után most, 93 
évesen megérkeztél Isten országába. Nyugodjál békében! Búcsúzunk 
Tőled mi mind, akik tiszteltünk és szerettünk. E sorok Írója is elköszön 
Tőled egy R. M. Rilke idézettel:
..Ha kerestek, a szivetekben keressetek.
Ha ott lesz az otthonom, örökre veletek maraáok."  Nádor Mária
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Szépen szerepeltek a versenyeken
c
A szemünk előtt zajló gazdasági és társadalmi változások még a koráb
binál is fontosabbá, hangsúlyozottabbá teszik a magas színvonalú is
kolai oktatást, hiszen a Mester György Általános Iskolában végzett 
munka eredményei mindenki számára nyomon követhetők: rövidtávon 
dolgozatok, feleletek formájában, hosszútávon a továbbtanuló gyere
kek teljesítményében, helytállásában, boldogulásában.
Iskolánkban a mindennapos oktató-nevelő munka mellett különböző 
tantárgyi versenyekre is felkészítjük a gyerekeket. Az ezeken elért 
eredmények a tanulók teljesítményein kívül az iskolánkban végzett 
munka hatékonyságát is tükrözik.
A szegedi székhelyű, a kisdiákok körében csak egyszerűen „Bende
gúz" néven ismert, a szinte minden tantárgyra kiterjedő Tudásbajnok
ság országos levelező verseny egyre nagyobb népszerűségnek ör
vend, különösen az elmúlt években elért kimagasló eredményeknek 
köszönhetően. Mi nagyon örülünk ennek, hiszen azt is tudni kell, 
hogy ezek a versenyek a szülők számára nem kis költséggel járnak.
A többfordulós feladatmegoldást követően egy újabb, ezúttal már 
megyei fordulón szokták összemérni tudásukat a tanulók, és onnan az
1. helyezettek juthatnak be az országos döntőbe, ahol az utóbbi négy 
évben minden alkalommal képviselte iskolánkat egy-egy, a megyei 
megmérettetésen kiváló eredményt elért diákunk. Büszkék vagyunk 
Hoffmann Marcellre, aki háromszor szerepelt az országos versenyen 
(magyarból, illetve történelemből). Az előzőből egyik évben a közép
mezőnyben végzett, másik évben 3. lett, az utóbbiból pedig elhozta 
az 1. díjat! Az elmúlt évben is szép eredményeink születtek, pl. 
történelemből: Bogár Szabó Ádám megyei 1., továbbá országos 6. 
hellyel, Fazekas Roland megyei 2., továbbá országos 11. hellyel 
büszkélkedhet. Bogár Szabó Ádám az országos történelemverseny 
megyei fordulóján 4. helyezett lett. Az idén is túl vagyunk mér a 
Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulóján, ahol tantárgyanként 
a következő eredmények születtek: irodalomból Andrási Donna a 3., 
míg Dani Gergely az 5., nyelvtanból Popucza György a 10. helyen 
végzett. Történelemből Fazekas Roland a 2., Niedermayer György a 
4., Antonio Stefano Scaglione az 5., Karnyánczki Bettina a 7. helyet 
szerezte meg. Nagy örömünkre iskolánk két tanulója (2sári Zsófia 
matematikából, Bogár Szabó Ádám történelemből) megnyerte a

Bendegúz Akadémia megyei fordulóját, így az idei tanévben ők kép
viselik iskolánkat a májusi országos megmérettetésen. A Bendegúz- 
nak van egy külön „nyelvész" versenye is. Ezen is rendszeresen 
szerepelünk. Az idei megyei fordulón Popucza György és Csete Réka a 
középmezőnyben végeztek. A Magyar kultúra napja alkalmából -  már 
hagyományosan -  meghirdetett kistérségi vers- és prózamondó 
verseny joggal népszerű a gyerekek körében, hiszen minden évben 
kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. Idén az it t  1. helye
zést elért és ezzel a mezőnyben legkiválóbb teljesítményt nyújtott 
tanulóink (Sértés Gyöngyvér, KuglerLili, Popucza György és Zsóri 
Zsófia) április 4-én, illetve 5-én Gyulán, a járási vers- és prózamondó 
versenyen mérték össze tudásukat más iskolák irodalomkedvelőivel, 
ahol -  Bénes Gyöngyvérnek (6. o.) és Kugler Lilinek (8. o.) köszön
hetően -  vers kategóriában két 3. helyet is sikerült elhoznunk. A há
romfordulós Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
nek is rendszeres résztvevői vagyunk. Az iskolai erőpróbát követő-en
-  eredményeiktől függően -  juthatnak be diákjaink a megyei for
dulóra. Kiváló eredményt elért tanítványainknak köszönhetően -  
ahogy minden évben -  március 4-én ismét részt vehettünk a Békés
csabán megtartott versenyen. Az idén Kugler Lili képviselte iskolán
kat, és remek teljesítménnyel a középmezőnyben végzett.
Márciusban a Kenguru nemzetközi matematikaversenyen a 2-8. évfo
lyamok tanulói vettek részt. Legeredményesebb diákjaink: 2. osztály: 
Árvái László, 3. osztály: Trepák Szabolcs, 4. osztály: Rádai Jakab 
Zsombor, 5. osztály: Nagy Péter Dávid, 6. osztály: Niedermayer 
György, 7. osztály: Kászián Olivér 8. osztály: Ferenczi Sóra. Áprilisban
-  egy előzetes írásbeli válogatót követően -  két tanulónk, Zsóri Zsófia 
és Nagy Noémi képviselte iskolánkat az ötödik osztályosoknak szer
vezett Kistérségi matematikaversenyen, ahol mindkét tanuló szép te l
jesítményt nyújtott. Németből az alábbi versenyeink voltak: novem
berben Márton-napi vetélkedőt tartottak Almáskamaráson, ahol 
Árvái Fruzsina az 1. helyen végzett csapatban versenyzett, míg Bénes 
Gyöngyvér és Ramasz Lujza csapatukkal a 3. helyet szerezték meg.
A Göndöcs Benedek Középiskola adventi németversenyt szervezett. 
Ezen az Andrási Dorina, Árvái Fruzsina, Bénes Gyöngyvér, Ramasz 
Lujza alkotta csapat remekül szerepelt.
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Általános iskolás diákok sikerei
Márciusban az országos németverseng megyei fordulóján Ferenczi 
Sárának és Málik Szimonettának köszönhetően az 5. és 6. helyen 
végeztünk. Áprilisban Kétegyházáról kaptunk meghivót egy német 
nyelvi vetélkedőre, ahol felső tagozatos csapataink az 1. és 2. helyet 
szerezték meg. A két csapat tagjai a következők voltak:

Zsűri Zsófia 5. o. Nicteriuc Zsófia 5. o.
Bénes Gyöngyvér 6. a. Árvái Fruzsina 6. o.
Török Bálint 7. o. Szűcs Máté 7. o.
Ferenczi Sára 8. o. Málik Szimonetta 8. o.

A szintén áprilisban megtartott Litterátum németversenyen is részt 
vett 4 tanulónk (Zsóri Zsófia, Nisteriuc Zsófia, Árvái Fruzsina, Bénes 
Gyöngyvér). Ennek az eredményét csak később tudjuk meg. Tovább
tanuló diákjainknak minden tanévben ingyenes felvételi előkészítőt 
biztosítunk magyarból és matematikából. Ennek eredményessége 
kimutatható a központi felvételi vizsgán szerzett pontokban. Az idei 
tanévben a tantárgyanként megszerezhető 50-ből több tanítványunk 
is 40 fö lötti pontot szerzett, míg a környező iskolákból átlagosan 
30 pont körüli eredményeket értek el. Pelle László

A Benáegúz Tuáásbajnokság megyei áűntőjének 1-10. helyezettjei

Alsós 1-3. helyezettek: 
2. osztály irodalom, 
szövegértés kategória
II. hely - Árvái László,
III. hely - Sípos Lia 
3  osztály irodalom, 
szövegértés kategória 
III. hely - Szabó Hanna

Projekthét a „románban1'
Április utolsó hete a román hagyományőrzés és a román versenyek 
jegyében te lt iskolánkban. Tanulóink házi versenyeken bizonyíthatták 
tehetségüket a román népmesemondás és éneklés területén. Jól fe l
készített, színvonalas produkciókban gyönyörködhetett a hallgatóság. 
Közülük a legjobb teljesítményt nyújtók továbbjutottak az országos 
megmérettetésekre. Battonyán rendezték meg az országos „Voce de 
aur" énekversengt. Szabadon választott népzenei és könnyűzenei 
válogatással készültek tanulóink. Iskolánkat négy tanuló képviselte. 
Kiemelkedően szép teljesítményt ért el Báli Loredana és Bereczki 
Krisztofer, akit több különdíjjal is jutalmaztak. Felkészítő tanáraik: 
Mutter Simona és Ferencziné Baranyai Ibolya. A kis mesemondóink 
Békéscsabán, a román nemzetiségi iskolák tanulóinak megrendezett 
országos versenyen varázsolták el a közönséget. Az 1-2. osztályosok 
kategóriájában V. helyezést ért el Bereczki Krisztofer 1. osztályos ta
nulónk, felkészítő tanára Ferencziné Baranyai Ibolya. Az 5-6. osztá
lyosok között IV. helyezést ért el Báli Loredana 5. osztályos tanulónk, 
felkészítő pedagógusa Berényiné Csotya Flóra volt. Gratulálunk 
minden résztvevő diákunknak és a felkészülésben segítőknek.
Egy új kezdeményezés is elindult a román héten a román 
matematikaversennyel. Olyan játékos, gondolkodtató feladatsorokat 
szerkesztett Kecskeméti Jánosné tanító, amelyek a tanítási órán csak

ritkán jelen
hetnek meg, 
de megoldá
sukban fontos 
szerephez jut 
a matematikai 
logika. Nagy 
érdeklődés
mellett 24 tanulóval zajlott a megmérettetés, melynek díjazása évfo
lyamonként történt. Gratulálunk minden vállalkozó kedvű kisdiáknak! 
A versenyeken kívül a szórakozásra is ju to tt idő, egy kellemes délelőtt 
telt a tájházban, ahol a hagyományok felelevenítésével, a jellegzetes 
használati tárgyak megtekintésével közelebb kerülhettek a gyerekek 
egy eltűnőben lévő életforma szokásaihoz. Különleges élmény volt a 
Nicolae Bálcescu Gimnázium színjátszókörének román nyelvű előadá
sa is. A humoros darab megnevettette, szórakoztatta még azokat az 
alsós tanulókat is, akik még csak most ismerkednek a román nyelvvel. 
Május 2-án iskolánk néhány tanulójának újra lehetősége nyílt rá, 
hogy ellátogasson a Békéscsabai Jókai Színházba. Az Arany évforduló 
kapcsán műsorra tűzött Bolond Istók című előadás újszerű színpadi 
megoldásokat alkalmazott. Kellemes kikapcsolódás és a tananyag 
sajátos feldolgozása lett ez a kirándulás. Folytatódtak az ovi-suli 
foglalkozások. Szabó Anett tanító játékos feladatokkal, a ceruza 
használatának gyakorlásával egy vidám írás-előkészítő foglalkozást 
tartott. Május 16-án került sor a zárófoglalkozásra Málik Edit tanító 
néni vezetésével. Május első szombatján tanulóink ünneplőbe 
öltözve, meghatott izgalommal köszöntötték az édesanyákat. Március 
31-én Körösszakáiban rendezték meg a román nemzetiségi iskolák 
számára a Húsvét Kupát. Az elekí fiúk méltó ellenfelek voltak, szoros 
küzdelemben, remek játékkal harcolták végig a nap meccseit.
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Április 29-én és 30-án az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület
vendégei voltak a budapesti „Aranyaink" Művészeti Iskola táncosai 
Juhász Katalin néptáncpedagógus vezetésével. Első nap reggel ellá
togattunk a romániai Graniceri-be, ahol a vendégek megismerkedtek 
a falu nevezetességeivel. Tíz órától intenzív tánctanulás volt egész 
nap az Eleki Reibel Mihály Művelődési Központban, mivel ezek az 
általános iskolás gyerekek az eleki román táncokat tanulják. Másnap 
az eleki román ortodox templomban szentmisén vettek részt, majd a 
Hősök kertjébe mentünk, ahol megnézték a ll. Világháborús emlék
művet. Ebéd után a Kifizetési emlékművet és a német tájházat láto
gattuk meg, valamint Elek nevezetességeit. Ezután a román székház
ban találkoztak a fiatalok hagyományőrző táncosokkal, ahol tájékoz
tatást kaptak az eleki hagyományokról. A kétnapos látogatást jó han
gulatú szalonnasütéssel koronáztuk meg. Köszönettel tartozunk 
Ottlakán Györgynek, az Eleki Német Önkormányzat vezetőinek, a 
Reibel Mihály Művelődési Központ igazgatójának és a hagyományőr
zőknek, Gál Klaudiának, fotósunknak, hogy segítségükkel felejthe
tetlen két napot szerezhettünk a gyerekeknek. Bágy György

Ballagó középiskolások
Április vége, május eleje a középiskolás ballagások ideje. A végzős 
tanulók búcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól, a kollégisták második 
otthonuktól, a kollégiumtól, nevelőiktől és a várostól, ahol életük 
egy jelentős részét töltötték. Nem volt ez másképp Eleken sem.
A Harruckern Közoktatási Intézmény Eleki Tagintézményének kol
légista diákjai tartottak búcsúestet április 26-án. Az alsóbb évfo
lyamból Frankó Fruzsina búcsúzott el a végzősöktől, visszaemlé
kezve a közösen eltöltött évekre, a közös foglalkozásokra, a közös 
játékokra, vetélkedőkre, főzésekre, bulikra. Szép gesztus volt, 
hogy Pluhár László polgármester első alkalommal (Juróczy András 
alpolgármester közbenjárására) egy-egy könyvet adott az itt 
töltött évek emlékére a végzős kollégista diákoknak. Ők azok a 
fiatalok, akik a Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 
által szervezett rendezvények lebonyolításában nagy segítséget 
nyújtottak, és folyamatosan részt vettek a város kulturális 
életében. Kívánunk nekik sikeres vizsgát, jó munkahelyet és 
nagyon sok örömet a felnőtté válás útján!

Sváb nap a Leimen Házban
A német nemzetiségi óvodások nagycsoportosai május 10-én a délelőttöt a 
Leimen Házban töltötték. Az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat vál
lalta, hogy a német kultúrát, a hagyományokat közel hozzák gyermekeinkhez.
Ezzel szeretnénk hagyományt teremteni és minden évben megvalósítani 
a sváb napot. A nyelv, a hagyományok könnyebben megismerhetők, ha 
ezt a német házban, kenyérsütés közben, játékosan próbáljuk meg. A cél 
az, hogy a német nyelv iránti igény megerősödjön, a nemzetiségi identi
tást erősítsük, az ehhez kapcsolódó tevékenységek során a kommuniká
ciós képességeket fejlesszünk. Sváb mondókákat is megismertetünk a 
gyerekekkel a hozzá kapcsolódó egyszerű mozgásformákkal együtt.
Már a programot megelőző napon készült a kovász az óvodánkban a 
másnapi kenyérdagasztáshoz. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy a 
régi időkben nem volt ez könnyű munka, amit ma már gépekkel végez
nek. Szerdán felkerekedtünk a gyerekekkel és elmentünk a német táj
házba. Dallal üdvözöltük a felnőtteket, akik fűtött kemencével vártak.

Megbeszéltük, miből és hogyan készül a kenyér, Jozsó bácsi hogyan és 
mivel fűti fel a kemencét. Minden kisgyermek elkészítette a saját 
„kenyérkéjét" és az előző nap már kisütött „Hochzíplotz"-ot. Míg kelt a 
kenyér, régi szokásokról beszélgettünk, eszközökről, amelyeket ma már 
nem használunk (pl. mozsár, teknő, kézi kávédaráló) és több állomást 
készítettünk elő, ahol különböző kreatív munkák, tánc, régi sváb ruhák 
felpróbálása történt. Megismerkedhettünk a népviseleti ruhákkal, kék
festő mintákkal, régi hímzési motívumokkal, sváb fotók puzzle
kirakásával, az évszakhoz kapcsolódó szokásokkal. Nagyné Nádor Gabi 
néni, természetesen limmermann Feri bácsi sramlizenéjére, bemutatta 
a tánc alaplépéseit. A délelőtt lezárásaként meleg tea és csokoládé volt 
a jutalmuk csemetéinknek, amit a német nemzetiségi önkormányzat biz
tosított. A kisült cipókat természetesen hazavihették a gyerekek. Nagyon 
szép és tartalmas délelőttünk volt, amit minden évben szeretnénk meg
rendezni. Köszönjük mindazon felnőtteknek, akik ennek a szép napnak a 
sikeréért dolgoztak és segítették gördülékeny lebonyolítását: 
Niedermayer Ernő (elnök), Szelényi Ernöné, Kocsis Józsefné, Ottlakánné 
Walthier Dorottya, Nagyné Nádor Gabriella, Horváth József, Brandt Antal, 
Hoffmann György és természetesen nemzetiségi óvodapedagógusaink.

Árvainé Nagy Mónika

Terveink között szerepel nemzetiségi csoportjainkban egy-egy hagyomány- 
őrző „sarok" létrehozása, ahol régi használati tárgyakat, hímzéseket, fény
képeket szeretnénk kiállítani, melynek gyűjtésében kérnénk a lakosság 
segítségét. A tárgyakat az I. sz. óvodában (Hősök útja 9.) lehet leadni!



elekiAktuális a
Megszüntetnék a hosszú várólistákat

A közelmúltban dr. Lukács László és dr. Dévényi Dabrowsky Géza tartott 
kerekasztal- beszélgetést Eleken, ahol az egészségügy helyzete, jövője 
mellett eyyéb témákban kérdezhettek a jelenlévők. Meytudhattuk, 
hoyy leynayyobb problémát az egészségügyben az alulfinanszírozott
ság, a humánerőforrás hiánya és az egészségügyi dolgozók morális 
válsága jelenti. Ezeken a területeken változtatásokra van szükség.
A Jobbik kormányra kerülve megoldaná az alulfinanszírozottság 
problémáját, megszüntetné a hosszú várólistákat. Megállítanák az 
egészségügyi dolgozók elvándorlását, a tendenciát visszafordítanák, 
hiszen az egészségügyben dolgozók körében végzett kutatások 
szerint a problémák között az első helyen nem a fizetések kérdése 
szerepel, hanem az egészségügyi munkakörülmények javításának 
igénye, és legtöbben ezért nem szeretnének visszatérni. Hatalmas 
problémát jelent, hogy egyre kevesebb fiatal választja szakmaként az szeptember környékére lesz kész. A fórum vége előtt Vágási Pál, az 
egészségügyet, ezt kedvezmény- és ösztöndíjrendszer bevezetésével eleki Jobbik-szervezet elnöke azt kérdezte a párt szakpolitikusától, 
tennék vonzóbbá, ezzel megoldva az ápolóhiányt. 5zóba került még, hogy a 2018-as kormányváltás után van-e lehetőség a vitaminok és 
hogy sajnos azok az egészségügyi dolgozók, akik nap mint nap be- ásványi anyagok áfájának csökkentésére, hiszen ha a jövőre gondo- 
járnak dolgozni, sokszor rosszabb egészségi állapotban vannak, mint lünk, akkor az egészségmegőrzés, illetve a betegségmegelőzés okán 
maguk a betegek. Ezzel a problémával is foglalkozni kíván a Jobbik, sokkal szélesebb rétegekhez kellene eljuttatni ezeket a készítmé- 
Ekkor jött a kérdés a hallgatóságtól: mikorra várható, hogy elkészül a nyékét. Dr. Lukács László jó ötletnek tartotta a kezdeményezést, és 
Jobbik programja? Dr. Lukács László elmondta, hogy várhatóan megígérte, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét.

2017. májHu 28. -  JO“  ára 

-  (Bodrogk$zy Qtjia gyermekműsora

NYÁRI GY 1EKTÁBOR!
'° l> 1 A Reibel Mihály Városi

V  *  Művelődési Központ és
Könyvtár

nyári napközis gyermektábort szervez 
6 éves kortól 12 éves korig 

2 0 1 7 . jú n iu s  1 9 -3 0 -a  k ö zö tt.  
hétfőtől péntekig naponta 8.00-16.00 

óráig.
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Amatör vagy profi?
Aki hosszú távra tervez, jó 

helyen jár!

GlftMAN 
DESIGN 

k AWARO / IS  CD
' Í J  2017

A  legb iztonságosabb 
kerékpáros fejvédő 
tö résgaranciával!

B E L V Á R O S I B R IN G A B O L T  H - p  08:00 - 17:00 
GYULA, KOSSUTH TÉR 4. 66/362-167; 30/668-6398
belvarosibringabolt@gmail.com www.belvarosibringabolt.hu

Könyvtári könyvajánló:
Gyerek- és ifjúsági irodalom: Felnőtt irodalom:
1. JenniferMoore-Mallinos: 1. Bálint György:

Anya is dolgozik Minden héten szűrei
2. Disney: Szépség és Szörnyeteg 2. Claire Douglas: Lány a mól
3. Disney: Violetta: Az igaz szerelem 3. Michael Crichton: A 13. harcos
4. Bosnyák Viktória: 4. Sarah Waters: A szobalány

Túndérboszorkány 5. Veronica Roth: A beavatott . .
5. Alexandra Rigos: ...

Hüllők és kétéltűek

STIHL

A PÁKA DUPLEX BT.-nél ,
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SR-430 motoros háti permetező 184  9 0 0  Ft
HSE-42 söténjvágó $ 2tr ' 34 900 R

H a s z n á lt g é p é  rtékbeszám ítás!

További akciós termékeinkről érdeklődjön üzletünkben!

Az akció 2017.04.0! -tói 2017.05.31-ig vagy a készlet erejéig tart!
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Szakkereskedés és Szervii
Nyitva tartás: hetfo-pénteic 8.00-16-30, szombat 8.0O-12.CO?g

} 1

Ű k U r t h Ú M  ^

M egbízhat óság, m inőség, kedvelő  árak! ^ ma||. ferbone

ifi

Gyula, Rosu u. 4. •
Tel./Fax: 66/468-639, 

tel.: 70/455-3669, 
70/455-3660, 70/455-3650 

Nyitvatartás:
H-P: 7.30-17, Szó: 7.30-12 

www.ferbonex.hu •
E mail: ferbonex@ferbonex.hu

■ H o k i m

Lájkoljon minket, és értesüljön elsőként legújabb akcióinkról!

Kínálatunkból: w
Fal-, padlóburkolók • Semmelrock, Frühwald és Leier termékek 

teljes választékban • Kádak, zuhanykabinok, fürdőszobai szekré
nyek • Víz-, gáz-, fűtésszerelési anyagok • Festékek, vegyi áruk • 
Számítógépes színkeverés • Hőszigetelő rendszerek, vakolatok • 

Vasanyagok, csatornák, drótfonatok • Építőanyagok • Gipsz- 
jartonok, kiegészítők • Laminált parketták, kiegészítők • Kandalók, 

napkollektorok • Kéziszerszámok, szerszámgépek

a r ingyenes luvilap. felelős kiadó: tlek Város Önkormányzata, Plunar Lasiio polgármester.
1^1 L" IS |  A  k ' T I  ' A  I  I  Vx Felelősszerkesztő:GubuaKatalin. Nyomdai előkészítés:Tóth Produkció Kft.. Medovarszki Katalin. Nyomtatás: Délkelet-PressKft., Békéscsaba. 
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