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A hazai németek kiűzetésére emlékeztek
2012-ben hozott határozatot az országgyűlés arról, hogy január 19-ét a 
magyar állam hivatalosan is a magyarországi németek kiűzetésének em
léknapjává nyilvánítsa. 1946-ban ezen a napon -  a kényszerrel nyugatra 
telepítendő lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával -  kezdődött 
mega magyarországi németek szervezett elűzetése az otthonaikból. Ma
gyarország kormánya idén is emlékűnnepséget rendezett, ezúttal Eleken. 
A megemlékezést mindig más helgszínen tartják, ezzel is kifejezve, 
hogy a kormány osztozik a helyi közösségek fájdalmában.
Az idén január 19-én Elek városa adott otthont a Magyarországi Néme
tek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja alkalmából megrende
zett országos megemlékezésnek. A rendezvényen több országos közjogi 
méltóság is megjelent. A több tízezer elhurcolt német nemzetiségű ma
gyar állampolgár előtt tisztelgő' eseményen Kiss-Rigó László szeged- 
csanádi püspök főcelebrálásával tartottak szentmisét a Sarlós Boldog
asszony templomban. A szertartást követően a program a Kiűzetési em
lékműnél, Kligl Sándor szegedi szobrászművész ötfigurás szoborkom
pozíciójánál fo lytatódott. Elsőként Pluhár László, Elek város polgár- 
mestere elevenítette fel a település történetét. M int fogalmazott, az 
ártatlanok meghurcolását nem lehet és nem szabad elfelejteni.
Eleken 1944 végén kezdődtek az összeírások, majd '45 elején közel 
ezer embert hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Egy eszten
dővel később, 1946-ban pedig több m int 4500 embert raktak vonatra 
és üldöztek el akarata ellenére. Nekik új hazát ke llett keresniük.
-  A magyar társadalom elvesztette az egyik legfontosabb népcsoportot,

amely virágzó falvakat és városokat terem tett a törökök alatt elnépte
lenedett pusztaságokon, ez pedig pótolhatatlan hiányt eredményezett 
az ország fejlődésének emberi tényezőjében. Hálásak vagyunk Leimen 
városának, hiszen elsőként fogadták be az elűzött eleki embereket. Az 
elszármazottak a mai napig az eleki Sarlós Boldogasszony búcsújával 
egyidejűleg tartanak rendezvényt, és emlékeznek azokra az időkre, 
amikor még a városunkban éltek -  mondta Pluhár László.
Az eseményen részt vevő Semjén Zsolt m iniszterelnök-helyettes 
beszédében kiemelte: Elek lakossága megszenvedte a történelmet.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A hazai németek kiűzetésére emlékeztek
(Folytatás a I.  o lda lról) Hozzátette: a hivatalos elnevezés kitelepítés 
volt, de ez a szó messze áll az igazságtól. Valójában a magyarországi 
svábok megbélyegzését, megalázását, kifosztását és elűzését je len te t
te. Nem volt elég, hogy 945 fő t hurcoltak el a városból a Szovjetunióba, 
ahol több mint százan meghaltak az embertelen körülmények között, a 
hazatérők megdöbbenve tapasztalhatták, hogy időközben az itthon ma
radt családtagjaikat Németországba száműzték. A beszédeket követően 
az emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait a szoborcsoportnál. 
Virágot helyezett el: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzet
politikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli 
miniszter, dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, őexellenciája 
Volkmar Kari Mérnél, a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti 
nagykövete, dr. Lomnicii Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnö
ke, dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Ritter Imre, az ország- 
gyűlés német nemzetiségi képviselője, Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke, Pluhár László, Elek polgármestere, az Országos Né
met Önkormányzat elnöke, JoschiAment, a Magyarországot Elhagyni 
Kényszerülő Németek Szövetségének elnöke, megyei nemzetiségi 
önkormányzatok és települési önkormányzatok vezetői és képviselői,

intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek. Az emlékezés ko
szorúinak elhelyezése után Semjén Zsolt a polgármesteri hivatal épüle
tében találkozott a „málenkij robot" két túlélőjével, Rüs Annával és 
Fintáné lám bor Lujcával, akiket virággal köszöntött. (ÁTE)

Fotó: Árgyelán György
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A klasszikustól a modern alkotásokig

Újabb kiállításnak adott otthont nemrégiben a Reibel Mihály Városi Mű
velődési Központ. A korábban Budapesten élő, grafikusként és rajzfilm
stúdió munkatársaként is dolgozó Ökvös András képeit tekinthetik meg 
a művészet iránt érdeklődök. A tárlat címe: Ilyen még nem volt!
Ökvös András 1941-ben született Orosházán, 1962-ben került Budapest
re, ahol a Goldberg gyár textiltervezője le tt. Mesterei voltak: Gyémánt 
László, Boldizsár István, Bazsli Ferenc. A Rajz és Animációs Akadémia 
elvégzése után a Pannónia Rajzfilmstúdió munkatársa volt 1971-től 
1975-ig. Olyan mesékhez adta a nevét, m int a Mézga család, a János v i
téz vagy a Hugó, a víziló. Ezt követően két évtizeden át alkalmazott gra
fikusként tevékenykedett. Az orosházi születésű, de mintegy 40 évig 
Budapesten élő Ökvös András 2006-ban költözött vissza Orosházára. 
Több önálló kiállítást rendezett itthon és külföldön. Budapesten, a Nem
zeti Galériában is láthatjuk műveit, de volt már kiállítása Németország
ban is. Festményei vannak az orosházi katolikus templomban, képtá
rakban és magángyűjteményekben.
Mostani bemutatóján 38 alkotását mutatja be, amelyekből jó l láthatjuk, 
milyen irányzatokban próbálta ki tehetségét. A hagyományos techni
kák alkalmazása és a modern ecsetkezelés, valamint a mozaik képek

készítése sem áll tőle távol. A kiállítás címe ezért is le tt „Ilyen még nem 
vo lt!". Itt, Eleken ennyi stílust és irányzatot egyszerre bemutató mű
vészt még nem láthatott a közösség. Mindenben talál valami megkapót, 
valami elragadót. M int mondta, igyekszik reflektiv stílusban alkotni, a 
klasszikustól az abszolút modern stílusjegyekig kipróbálni mindent. 
Mindig kísérletező, új irányokra ny ito tt alkotó. A művész különleges 
helyzetben van, mert megadatott neki, földi koordinátákon belül, a 
„semmiből valamit", a teremtés, az alkotás képessége.
Egy korábban megjelent írásban igy vall magáról: „Úgy gondolom, a 
művésznek ki kell adnia magából azt, ami benne van, ugyanakkor szük
sége van a kontrollra. Nem szeretem az unalmas, egyforma dolgokat, 
igyekszem mindig azokat a képeimet kiválasztani kiállításokra, ame
lyekről úgy gondolom, hogy örömet szerezhetek vele az embereknek. 
Olyan alkotásokat, amikre tényleg büszke vagyok..."
Irigykedhetünk, amikor végignézünk az alkotásokon, hiszen láthatjuk 
azokat a képeket, amelyek bennünk élnek, de nem tudjuk őket úgy 
kifejezni, m int Ökvös András. Gratulálok Andrásnak a színvonalas be
mutatkozáshoz, és kívánom, még sokáig mutathassa be műveit. Önök
nek pedig élményekben gazdag tárlatlátogatást kívánok.

KEDVES ANYUKÁK, APUKAK, 
NAGYSZÜLŐK, TESÓK!

Babamasszázs-szakkört
tervezek létrehozni Eleken.
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Várom a jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken: 

Argyelán Erzsébet,
tel.: +36-70/935-40-69 vagy messengeren.
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MASZKAFELVONULÁS T
A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár J  
idén is megrendezi a farsangi maszkafelvonulást, m i 

Tervezett indulás: március 5-én 10 órakor 
a Kétegyházi úti buszfordulótól.

Tervezett útvonal: Kétegyházi út-Lökösházi ú t- 
Hősök útja-Szent István ú t- 

József Attila utca-Ady Endre utca.
Maszkák jelentkezését várjuk a művelődési 

házban vagy a 66/240-032-es telefonszámon.
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Megmérettettek a magyar kultúra napján

Huszadik alkalommal rendeztük meg Eleken a kistérségi vetélkedőt vers, 4. évfolyam, vers kategória: I. Galea Gábor, II. Csumpilla Bence, 
próza és ének kategóriában a maggar kultúra napja alkalmából. A verseny- III. Ónodi Patrícia. Próza: I. Csuvarszki Boglárka, II. Farkas Gréta, 
ben részt vevő kisdiákok az eleki és a környező települések iskoláiból jö t-  III. Motika Katinka. Ének: I. Sztojka Nikoletta, II. Ónodi Patrícia, 
tek a hideg és a csúszós út ellenére is nagy létszámban. III. Csuvarszki Boglárka.
A rendezvényt Pluhár László polgár- 
mester ngitotta meg, megemlékezve 
Kölcseyről és a Himnusz befejezésé
nek napjáról, majd örömének adott 
hangot amiatt, hogy már húsz éve 
Elek ad otthont ennek a színvonalas 
rendezvénynek. Az önkormányzat ki
emelkedően fontosnak tartja, hogy 
támogassa ezt az eseményt, és évről- 
évre biztositja a nyertesek számára 
az okleveleket és a dijakat.
Az alsó tagozatosok megmérettetésé
re 21-én került sor, ahol közel hatvan 
produkció közül kellett a zsűrinek a 
legjobbakat kiválasztani. A zsűri tag
jai: Fekete Gabriella magyar-történelem szakos pedagógus, szaktanács- 
adó, Csonkáné Potocska Judit nyugalmazott könyvtárigazgató és Árgyelán 
György megyei képviselő. A felső tagozatosok versenye 22-én zajlott, a 
zsűri tagjai: Telek Mihálgné nyugalmazott címzetes igazgató, Kovács 
Józsefné nyugalmazott igazgató és Árgyelán Erzsébet népművelő. A vég
eredmény a következőképpen alakult:
1. évfolyam, vers kategória: I. Bohák Bernadett Bettina, II. Gulyás Péter 
András. Próza kategória: I. Duró Gergely Nimród, II. Rákóczi Réka,
III. Dehelán Nóra.
2. évfolyam, vers kategória: I. Ónodi Jázmin, II. Kardos Fanni, III. Barna 
Alexa. Próza: I. Árgyelán Szófia, II. Molnár Csenge. Ének: I. Molnár 
Csenge, II. Ónodi Jázmin, III. Kimpán Ildikó.
3. évfolyam, vers kategória: I. Priskin Zsanna, II. Horváth Hanna,
III. Sárközi Hanna. Próza: I. farkas Eszter, II. Rusz Joakim, 111. Sallai 
Balázs. Ének, különdij: Zalai Bíborka.

5. évfolyam, vers kategória: I. Miklós Dominik, II. Budai Roland,
III. Sándor Nóra. Próza: I. Nagy Kiara Dzsamilla, II. Niedermayer Bence, 
III. Kapocsén Réka.
6. évfolyam, vers: I. Rádai Zsombor, II. Popucza Dóra, III. Mucsi Beatrix. 
Próza: emléklapot kapott Kürti Gergő.
7. évfolyam, vers kategória: I. Csete Benjámin, II. Csumpilla Marcell,
III. Szabó Boglárka. Különdíjas: Dalmadi Andrea. Próza: I. Szabó Beatrix,
II. Medgyesi Emma. Ének, különdíjas: Jónás Dávid.
8. évfolyam, vers: I. Szabados Rebeka, II. Popucza György, III. Jónás 
Mónika Stefánia. Próza, különdij: Árvái Fruzsina.
Gratulálunk minden gyermeknek, aki részt vett a megmérettetésen és a 
felkészítő pedagógusoknak, hogy türelemmel és rendíthetetlen 
szeretettel készítették fel tanulóikat.
A művelődési központ és Elek városa az elkövetkező években is szere
tettel várja rendezvényére a kistérség tanulóit.

Kislány (ok) és fiúk a zongoránál...
A félévben tanu lt zeneismeretekről adott szá
mot a Dr. Mester György Általános Iskolában ta
nuló kilenc diák. Kinek könnyebb, kinek nehe
zebb darab ju to tt, attó l függően, hogy mennyi 
ideje tanulják ennek a szép hangú eszköznek, 
a zongorának a megszólaltatását a tanulók.
A Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Térségi Tagintézményében Aradi Zsolt tanár úr 
vezetésével zongorázni tanulnak:
Árvái Fruzsina, Klemm Gyöngyvér, Lengyel 
Gabriella, N iedermayer Bence és testvére, 
György, Ónodi Patrícia, Zsóri Izabella, Zsóri 
Tamás és Zsóri Zsófia. Köszönjük a Gyalog 
László vezetésével működő telephely minden 
oktatójának munkáját! Pelle László
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Öt kategóriában mérkőztek meg a diákok
A sportcsarnok fennállása óta -  immártöbb mint negyedszázada -  a Dr. 
Mester György Általános Iskolában minden évben megrendezzük a Miku
lás kupát, melyre hagyományosan meghívjuk a környékbeli iskolák lab
darúgóit. Az elmúlt évben, december 11-én Kevermes, Lökösháza, Kétegy- 
háza isko lá it és a helyi román iskolát láthattuk vendégül.

Öt kategóriában mérkőzhettek meg a tanulók: 1-2. osztály, 3 -4 . osz
tály, 5-6. osztály, 7 -8 . osztály fiúk és a 7 -8 . osztályok leány focistái. 
Az idei évben láthattuk a legsportszerűbb versenyeket, ami természe
tesen a küzdelem hevességén egyáltalán nem változtatott. Most is iz
galmas mérkőzéseket vívtak egymással a csapatok, a nap során az 
alábbi eredmények születtek:
Csapatverseny: 1 -2. osztály: I. Elek, Dr. Mester Gy. Ált. Isk., II. 
Lökösháza, III. Elek, Román Isk., 3-4 . osztály: I. Elek, Dr. Mester Gy. 
Ált. Isk., II. Lökösháza, III. Elek, Román Isk., 5-6. osztály: I. Elek, 
Román Isk., II. Kétegyháza, III. Elek, Dr. Mester Gy. Ált. Isk., 7-8. 
osztály leány: I. Kevermes, II. Lökösháza, III. Elek, Dr. Mester Gy. Ált. 
Isk., 7-8. osztály: I. Elek, Dr. Mester Gy. Ált. Isk., II. Lökösháza,
III. Elek, Román Isk.

Egyéni versenyben Is osztottunk okleveleket. A legjobb kapus:
Ramasz Károly (Elek), Csercsa Iván Rajmund (Kevermes), Csumpilla 
Márk (Kétegyháza), Miiek Vanessza (Elek), Botás Roland (Elek).
A legjobb védő: Madarász Nándor (Elek, román), Zalai Bendegúz (Elek, 
román), Kovács Renátó (Elek, román), Bauer Noémi (Kevermes), 
Sándor Dáriusz (Elek).
A legjobb játékos: Samu Gergő (Elek), Szoboszlai Balázs (Lökösháza), 
Csumpilla Bence (Kétegyháza), Recski Henriett (Lökösháza), Pusztai 
Gábor (Lökösháza).
Gólkirály: Kora Róbert (Lökösháza), Völgyi Dávid (Elek), Ónodi Milán 
(Elek, román), Puporka Levente (Elek), Mészáros Viktória (Elek), Sós 
Gergő (Elek), Kamarás Alex (Elek, román).
Köszönjük a Gyulai Tankerület, Elek Város Önkormányzata, a Dr. Mester 
György Általános Iskola DSE támogatását, Hotya Péter, Bálint György, 
SzentgáliZoltán és a testnevelőtanárok munkáját!
Jövőre, veletek, ugyanitt!

Dávid Rémusz szervező/testnevelő, Pelle László igazgató

Merre tovább?
A nyolcadikos tanulók egy izgalmas megmérettetés előtt állnak: a kö
vetkező hetekben kell választaniuk a középiskolák kínálatából. Nem 
egyszerű a feladat, mert sokuknak egy életre eldönti a sorsát ez a vá
lasztás. A Dr. Mester György Általános Iskola vezetése és tanárai m in
dent megtesznek, hogy ezt a döntést megkönnyítsék. Már sok éves 
hagyomány, hogy egy fél éven keresztül a központi felvételi vizsgára 
előkészítő foglalkozásokat tartunk hetente matematikából és magyar
ból. Iskolánkból minden évben igen sok tanuló vesz részt ezen. Most 
11 tanulónk jelentkezett a központi írásbeli felvételire. Meglátogattuk 
Békéscsabán a Pályaválasztási vásárt, ahol személyesen lehetett be
szélgetni a középiskolák képviselőivel és több szakmát ki is próbál
hattak tanulóink. Nagyon sok középiskolából visszatértek hozzánk 
egykori tanítványaink, és személyesen elmondhatták az iskolájukkal 
kapcsolatos tapasztalataikat. A kamarák munkatársai tájékoztatták 
a nyolcadikos tanulókat és szüleiket többek között a középiskolák

rendszeréről, a hiányszakmákról, a tanulói szerződésekről, az egyes kö
zépiskola-típusok közötti különbségekről. Január 7-én este tartottuk 
ezt az előadást, ahol az érdeklődő hetedikesek is részt vehettek. 
Reméljük, ebben a tanévben is sikerül minden nyolcadikosnak a szá
mára megfelelő továbbtanulási helyet megtalálni.
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Eleki sportolók a világjátékokon
A 2019-es SO Nyári Világjátékok ünnepélyes megnyitó és záró ceremóni
ái keretbe foglalják a világsrinvonalú sporteseményt, egyesitik az embe
reket a világ minden tájáról, és kiemelik Abu Ohabi és az Egyesült Arab 
Emírségek sokszínűségét, valamint szépségét, több mint 170 ország részt
vevőinek közreműködésével. A 2019-es 50 versenyen két eleki fiatalem
ber is részt vesz. Ők a mi büszkeségeink. 
lenei Zoltán a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulója, 
a TRITON Sport Klub versenyzője. Edzője így jellemzi:
-  Zoli a csapatunk csendes, kedves, de egyik legszorgalmasabb tagja. 
Jelenleg még tanul, az iskolában és az edzéseken is maximálisan telje
sít. Kicsi kora óta úszik, úszástudása technikailag és erőnlétileg is kifo
gástalan. Szülei és én magam Is méltán lehetünk büszkék eddigi ered
ményeire. Az SO versenyein, mint minden más versenyen, maximálisan 
hozza a megszokott formáját, nyugodt, kiegyensúlyozott versenyző. 
Nehezen oldódik, de a megfelelő társaságban biztonságban érzi magét, 
még a humoros oldalát is megismerhetjük. Világjátékokon nem szere
pelt még, de az eddigi versenyeredményei alapján sikerekre számítha
tunk tőle, nagyon várja a versenyt, mint ahogy mi is. Szorgalmas,

csendes gyerek, minden edzésen maximálisan teljesit, az edzői utasítá
sokat megfogadja, betartja. Az úszást Dubaiban rendezik, ahol Zoli 100 
m és 200 m gyorson, 100 m háton indul egyéniben, valamint a 4 x 50 
m-es váltóúszás csapatának is tagja.
Nagy András az SO bowlingcsapatának a tagja. Ő is eleki, büszkeségünk. 
Csak kíváncsiságból vágott bele a bowlingozásba, de annyira megtet
szett neki, hogy ma már versenyszerűen űzi ezt a sportot. Egyéniben és 
egyesitett párosban versenyeztek a bowlingosok a budapesti bajnoksá
gon, amely felkészülési állomása volt a 2019-es Abu Dhabi Nyári Olim
piának. A válogatottak: Kénes Márta, Nagy András, Wendler Csaba és 
Borszéki Péter partnerjátékos is nagy kedvvel és jó formában mozgott a 
Strike Bovrling Centerben megrendezett eseményen. Ők négyen Molnár 
Melinda szakágvezető irányításával bizonyíthatnak majd a világjátéko
kon. Nagy András egyéniben és párosban is indul. Technikai felkészült
sége jó, erőnléte kifogástalan.
Szurkolunk nekik a jó helyezés eléréséért. Sok sikert mindkét verseny
zőnek! Köszönjük, hogy Elek hírét elviszik a világ távoli pontjára Is.

Fotók: ElekTV

Ha kigyullad a lakás
Még alig telt el a január és országszerte már hétszázötven lakástűzhöz 
riasztották a tűzoltókat. Huszonnégy eset áldozatot is követelt, csak az 
elmúlt hétvégén ot ember halt meg lakástűzben.
A katasztrófavédelem adatai szerint januárban eddig átlagosan órán
ként keletkezett egy lakástűz Magyarországon. A legtöbb lakástűz 
egy-két négyzetméteres, azonban naponta három-négy otthon sem
misül meg az emberi gondatlanság miatt. A téli időjárás kedvez a la- 
kástüzek kialakulásának. Az emberek több időt töltenek otthon, többet 
főznek, intenziven kell fűteni. Január utolsó hétvégéjén öt ember vesz
tette életét lakástűzben. A halállal végződő lakástüzek áldozatai szinte 
kivétel nélkül egyedül élő, idős emberek. A katasztrófavédelem min
denkit arra kér, hogy figyeljenek egyedül élő idősebb szomszédjukra, 
ismerősükre. Egy füstérzékelő beszerzése megoldást jelenthet, hiszen 
a statisztikák szerint nem csak haláleset nem következett be, de még 
nagyobb tűz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol 
volt fustérzékelő. Egy jó minőségű füstérzékelő néhány ezer forintba 
kerül és a tűz keletkezésének legelején jelez. Az érzékelő hangos sípo
lását meghallva még van idő kimenekülni a lakásból, vagy az otthon

lévők akár még saját maguk is meg tudják fékezni a kezdeti lángokat.
A legtöbb lakástűz a fűtéssel, főzéssel, dohányzással, hibás, nem 
megbízható elektromos eszköz használatával hozható összefüggésbe. 
Ezekre érdemes odafigyelni:
• azokban a háztartásokban, ahol fával fűtenek, ne legyen túl közel a 
tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhához, vagy kazánhoz;
•  ne fűtsenek háztartási hulladékkal! Az olyan kéményben, ahol akár 
csak két hétig szeméttel fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le, 
mint egy teljes fűtési szezonban egy olyan kéményben, amelynél 
megfelelő tüzelőt használtak;
• ahol rendszeresen szeméttel fűtenek, ott előbb-utóbb meg fog 
gyulladni a kéményben lerakodott kátrány és korom. A kéményről 
másodpercek alatt átterjed a tűz a ház tetejére;
• gyakori, hogy a dohányzás vezet sérüléssel járó vagy halálos 
lakástűzhöz. Ágyban ne dohányozzanak!
• a régi házakban több elektromos eszköz együttes használata túlter
helheti a hálózatot. A régi elektromos rendszereket vizsgáltassuk felül;
• ha a biztosítékot rendszeresen lecsapják az elektromos eszközök, 
ha az elosztó, a hosszabbító vagy a konnektor elszineződőtt, el van 
deformálódva a hőmérséklettől, ne használjuk, és mihamarabb ellen
őriztessük villanyszerelővel!
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A Zártszelvény Sportegyesület múltja és jelene
Egyesületünket 21 „szent szerdákon" focizni járó eleki fia ta l alapította 
közel három éve. A Zártszelvény SE név mégis a múltra, egészen a '90-es 
évekre utal, hiszen a csapatunk alapjait akkor tették le elődeink, egy 
helyi vasbolt á ltal támogatott kispályás focicsapatként.
A tagjaink száma a megalakulásunk óta már többszörösére nőtt, je len
leg 70 fővel működünk. Alaptevékenységeinkhez tartozik többek kö
zött a szabadidős sportok népszerűsítése, az ifjúságnevelés, hagyo
mányőrzés és karitatív tevékenységek, valamint ilyen je llegű progra
mok szervezése. Megalakulásunkkor fejünkbe vettük, hogy megpró
báljuk felpezsdíteni Eleken a közösségi életet, továbbá tevékenysé
günkkel szeretnénk üde színfolttá válni a város életében.
Az ötfős elnökség (Ungur Zsolt, Ferenci! Zsolt tiszteletbeli tagok,
Veres Zoltán titkár, S árköz iló ise f elnökhelyettes és Szelezsán György 
elnök) vezette csapatunk minden tagja sok energiát és munkát fekte
te tt be az utóbbi évekbe, igyekeztünk minél többet tenni városunkért. 
Néhány dolog, ami mindenképp említésre méltó: csapatunk tagjai 
évek óta rendszeres véradók az Elek városa és a Gyulai Törvényszék 
által szervezett véradásokon. Jótékonysági Sport- és Családi Napot 
rendeztünk az eleki sportpályán, ahol közel 1000 fő  tisztelt meg ben
nünket jelenlétével. Adományokat gyűjtö ttünk és adtunk át az iskola- 
kezdés és az adventi időszak kapcsán eleki rászoruló családoknak.

Adományt vittünk Torockóra, a helyi keresztény gyermekotthon cse
metéinek. Elvittük a Zártszelvény SE Mikulását az eleki óvodákba, és 
ajándékokkal kedveskedtünk a gyermekeknek. Az elfogadás jegyében 
évek óta rendszeresen sportnapokat szervezünk az Eleki Pszichiátriai 
Betegek Otthonának lakói részére, legutóbb egy garnitúra mezzel is 
megleptük őket. Szintén több éve a hagyományőrző tevékenységeink 
közé tartozik a népviseletben, vödörrel történő húsvéti locsolkodás, 
disznótorok és erdélyi kirándulások szervezése az ottani hagyomá
nyok ápolása és megismerése érdekében.
A jövőben továbbra is fo lyta tn i kívánjuk az em lített tevékenységeinket. 
Terveink szerint minden nyáron szervezünk egy jótékonysági családi 
napot, mindig más és más nemes célt támogatva. Terveink között sze
repel továbbá a „TE SZEDD", a tiszta Magyarországért programhoz va
ló csatlakozás is. A karitatív és adományozó munkánkat is fo lyta tn i 
kívánjuk, amíg csak az erőnk engedi. Szerencsére nagyon összetartó, 
kiváló baráti társaság alakult ki, igy a folytatáshoz minden adva van.
A www.fb.me/Zartszelveny Se oldalon nyomon tudnak m iket követni, 
o tt minden tervezett programunkról tájékozódhatnak. A lakosságot 
kérnénk: amennyiben megtehetik, adójuk 1%-ának felajánlásával tá 
mogassák egyesületünket -  jó  célra ford ítjuk! Adószámunk: 
187S7824-1-04. Köszönjük segítségüket! Szelezsán György

és Könyvtár tisztelettel m eghívja Önöket a 

2019. március 15-én 9.30 órakor kezdődő, 

az 1848-as emlékműnél megrendezendő 

megemlékezésre és koszorúzásra. 
Beszédet mond Pluhár László polgármester.

Március 15. kupa
XI. Március 15. Kupa lesz Eleken az Eleki Asztalitenisz SE szervezé
sében. Nevezés 8:30-ig , kezdés 9 órakor. Várjuk az asztaliteniszt 
kedvelőket versenyzőként és nézőként egyaránt március 15-én, 
pénteken az eleki sportcsarnokban, a Hősök útja 12. a latt. Neve
zési díj: 2000 Ft. Lehetőség nyílik  egyéni és páros versenyzésre, 
ille tve 14 éves korig gyermek amatőr versenyszámot is indítunk.

http://www.fb.me/Zartszelveny
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Ünnepekre készülődtek diákjaink
A té li ünnepekre való készülődés, a műsorok előkészítése, próbái, a 
hagyományok ápolása, az ilyenkor szokásos karácsonyi ételek készíté
se izgalommal, várakozással pezsdíti meg a diákok életét. A Mikulás, 
az advent, a nemzetiségek ünneplése, a karácsonyi koncert, a vásár, 
a szociális szolgálat klubjának tagjait, az idősek otthonának lakó it kö
szöntő műsorban is szívesen vettek részt a Dr. Mester György Á lta lá
nos Iskola tanulói, hisz fellépéseiket mindig hálás taps, elismerő sza
vak kísérték, tanáraik is méltán voltak büszkék rájuk. A félévi (e lektro
nikus) bizonyítvány után elkezdődik a készülődés a farsangra, amely 
február 25-én és 26-án lesz a művelődési házban. Pelle László

Az Elek város óvodáiba, bölcsődéibe járó gyermekek és ezen in téz
mények dolgozói nevében szeretettel meghívjuk önöket a március 
27-én, délelőtt 11 órától tartandó „B o jt közepe -  M itte in derfasta"
német haggomángőrző ünnepségünkre, melynek helyszíne a főtér, 
a „Rézi" kút. Az előző évekhez hasonlóan most is elhelyezzük 
kalárisainkat a „Rézi" szobor nyakában.
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M e g h ív ó  a  M a g y a r  b á lra  '
A Reibel Mihály Művelődési Központ 

és Könyvtár tisztelettel meghívja önöket

március 15-én 19 órától kezdődő 
hagyományos 

bátyus Magyar bálra.
Zenél: a Bibuczi zenekar 

Belépő: 10OO Ft/fö
Jegyek elővételben a művelődési központban 

kaphatók (Elek, Kossuth u. 13.).
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Éjjel-nappali ügyelet: Elek, Lökösházi u. 11.

Tel.: 66/250-351,

06-30/264-43-19, 06-30/576-89-80, 06-30/313-60-01 

web: www.arvacskatemetkezes.hu
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