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ViGYÁZZUNK A KÖRNYEZETÜNKRE!

Újra elérhetőek a szolgáltatások

A Dareh Bázis Zrt.
vezetőjével történt 
egyeztetés után, öröm-
mel tájékoztatom a la-
kosságot, hogy az idei 
évre két lomtalanítá-
si időpontot sikerült 
megjelölnünk.

Amennyiben a jár-
ványügyi korlátozások 
ezt a tevékenységet 
nem tiltják, az előre ki-
tűzött időpontokban, 
azok megtartásra kerül-
nek. 

Lomtalanítási 
időpontok:
2021. április 30.
2021.szeptember 30.

A lomtalanítás ke-
retében lehetőség van 
megválni a háztartá-
sokban keletkezett és 
feleslegessé vált nagy-
darabos hulladékoktól 
(pl: bútor, lakberen-
dezési tárgy, szőnyeg, 
stb.), amelyek a köz-
szolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtő-
edény méreteit meg-
haladják.

Az idei évben 3 al-
kalommal szervezünk 
majd elektronikai hul-
ladékgyűjtést is. A pon-
tos dátumokról időben 
tájékoztatjuk a lakossá-
got.

Vigyázzunk a kör-
nyezetünkre!

Szelezsán György
Polgármester

KEDVES ELEKiEK!

Elérkezett végre a tavasz. Elkezdődött a fűnyírások és fűvágások végeláthatatlan körforgása. 
A városüzemeltetés Gyulai úti telephelyén (volt tangazdaság) ÁPRILIS 6-tól ismét lehetőséget 
biztosítunk a lakossági zöld hulladék, fa gallyak és építési törmelék ingyenes elhelyezésre.

A zöld hulladékból komposztot készítünk és a mezőgazdaságban hasznosítjuk, az építési törmeléket 
speciális géppel úgymond daráljuk és útalapnak használjuk fel, a fa gallyakat aprítógéppel dolgozzuk 
fel és hasznosítjuk.

A szállításban sajnos nem tudunk segíteni, de a fenti hulladékok elhelyezése ingyenes.  

A TELEPHELY NYiTVA TARTÁSA 
Hétfőtől - Csütörtökig: 08:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek:   08:00-11:30

Hulladékszállítási napok
2021. április

2021. április 6., kedd                ZÖLDHULLADÉK
2021. április 7., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. április 8., csütörtök       SZELEKTÍV HULLADÉK
2021. április 14., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. április 21., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. április 28., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. április 30., péntek  LOMTALANÍTÁS

|TÁJÉKOZTATÓ

VÁROSÜZEMELTETÉSi- ÉS KARBANTARTÓ  SZOLGÁLAT  

Újra kapható a tavalyi év slágere
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. 

március 22-én hétfőtől 1250 Ft/
kg áron korlátozott mennyiségben 
újra friss laskagomba kapható a 
Városüzemeltetési- és Karbantartó  
Szolgálat, József Attila utca 2. szám 
alatti telephelyén. 

További információk és elő-
jegyzés személyesen a vá-
rosüzemeltetés udvarán vagy a 
+3670-332-9428 -as telefonszá-
mon.

Fogyasszák egészséggel!
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EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSi TiLALOM 

Lakossági tájékoztató
A Békés Megyei Kor-

mányhivatal, mint élelmi-
szerlánc-biztonsági és ál-
lategészségügyi hatáskör-
ben eljáró hatóság a rókák 
veszettségének megelőzé-
se érdekében kihelyezett 
csalétek-vakcina okán állat-
járványügyi intézkedésként

Békés megye teljes te-
rületére vonatkozóan 
2 0 21.  m á r c i u s   2 7-
től 2021. április 16-ig 
ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el.

Az állat-járványügyi in-
tézkedés hatály alatt:

1. Tartási helyén minden 
kutyát elzárva, illetőleg 
megkötve kell tartani úgy, 
hogy a kihelyezett csalétek  
vakcinával ne érintkez-
hessenek. Zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni le-
het, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek.

2. A település területéről 

Közérdekű
telefonszámok

z
DR. DEMÉNY JÁNOS

háziorvos
Telefon: 66 240-243, 06 30 299-06-56

Rendelési idő:
hétköznap 9.30-12.30-ig, 14.30-15.30-ig

Asszisztens: Mikló Sándorné Éva
 

DR. RAMASZ KÁROLY
háziorvos

Telefon: 66 240-121
Rendelési idő:

hétköznap 7.30-10.30-ig, 14.00-15.30-ig
Asszisztens: Harmath Gyöngyi

 

DR. HARGEL AHMAD
gyermek háziorvos

Telefon: 66 241-137
Szakterület: Csecsemõ- és

gyermekgyógyász, újszülött gyógyász szakorvos
Rendelési idő:

hétfő, csütörtök, péntek: 12.00–14.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00

Asszisztens: Faragó Andrea
hétfő, csütörtök, péntek: 10:00–14:00

kedd, szerda: 9:30–13:30
 

ORVOSI ÜGYELET:
Telefon: 66 240-896

Rendelési idő:
hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig,

hétvégén reggel 8.00-tól másnap reggel 8.00-ig.
 

DR. TÓTHNÉ DR. ZIMONYI EDINA
fogszakorvos

Telefon: 66 216-546
Rendelési idő:

A fogászati ellátás előjegyzés alapján történik.
Időpontot telefonon kell kérni.

Rendelési idő sürgősségi ellátás esetén:
Hétfő, Kedd, Szerda: 9.30–14.30

Csütörtök: 13.30–18.30
Iskolafogászat:

Péntek 10.00–13.00
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
I. körzet:

Várandós tanácsadás: csütörtök 8-10 óra
Gyermek tanácsadás: péntek 8-10 óra.

Védőnő: Kecskés Róbertné
Időpontkérés: 06 70/3276887

 

II. körzet:
Várandós tanácsadás: szerda 10–12 óra

Gyerek tanácsadás: kedd 10–12 óra.
Védőnő: Kovács-Baráth Mária
Időpontkérés: 06 70/4099729

ELEKI COVID ZÖLD SZÁM

06-80/18-0101

+

kutyát kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőol-
tás megléte esetén, csak a 
hatósági állatorvos kedve-
ző eredményű vizsgálata 
után és engedélyével sza-
bad kivinni.

3. Kutyát tartási helyéről 
csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni.

4. Az érvényes veszett-
ség elleni védőoltással 
rendelkező vadászebek, 
a fegyveres erők és fegy-
veres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, 
a segítő és terápiás ebek, 
valamint a látássérült em-
bereket vezető ebek ren-
deltetési céljuknak meg-
felelő használatuk idejére 
mentesek a korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt a 
húsevő állatok összeveze-
tésével járó rendezvény 
nem tartható.

6. A teleülési önkor-
mányzat köteles a szaba-

don talált, kóbor ebek 
befogása iránt intézkedni. 
Az ebzárlat ideje alatt be-
fogott kóbor húsevőket 
hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni.

7. A jelzett időszakban a 
legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalma-
zott csalétek-vakcina bőrre, 
sebbe, szembe, orrba, száj-
ba, nyálkahártyára kerül, 
haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni és értesíteni kell 
a népegészségügyi hatás-
körben eljáró járási hivatalt.
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KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNOK! 

Polgármesteri köszöntő 
Kedves Elekiek, 
kedves Barátaim! 

Embert próbáló idő-
szak ez, a jelenlegi éle-
tünkben. A járványügyi 
helyzet már egy éve 
jelen van a minden-
napjainkban, nehezen 
indult idén is a tavasz. 
Ahogy hosszabbodnak 
a nappalok, új élet-
re kel a természet, mi 
magunk is igyekszünk 
megújulni. 

Ez a testi-lelki meg-
újulás a természet örök 
rendjének és keresz-
tény értékrendünknek 
évezredes harmóniáját 
szimbolizálja. A termé-
szet ébredése bennün-
ket is munkára hív, új 
erővel tekintünk fel-
adataink elé. 

Elemi erővel söpör-
jük ki az életünkből a 
csüggedést, a pesszi-

mizmust, a kilátásta-
lanságot és tekintsünk 
előre. Előre, ahol a ter-
mészet már a megúju-
lást, a kivirágzást veti 
a szemeink elé. A testi 
szemeinkkel már ezt 
láthatjuk, de ami fonto-
sabb, a lelki szemeink-
kel is ezt kell látnunk.

Mint ahogy a tava-
lyi elszáradt, hó által 
összenyomott levelek 
közt felveti a fejét a hó-
virág, úgy kell nekünk 
is megtalálnunk éle-
tünkben azokat a szép-
ségeket, amelyek előre 
vihetnek bennünket

Hisz bármekkora is a 
nyomás rajtunk, vigaszt 
és reményt találhatunk 
a házastársunkban, a 
gyermekeinkben, uno-
káinkban, szeretteink-
ben, munkánkban és 
céljainkban.   Nem vé-
letlen az, hogy ilyenkor 

ünnepeljük a Húsvétot, 
a Keresztény világ Leg-
nagyobb Ünnepét. 

„Nagypéntek nél-
kül nincs Feltámadás” 
talán soha nem volt ak-
tuálisabb ez a mondás, 
mint napjainkban.

Jogosan érezhet-
jük: egyre nehezebb 
a helyzet. Nehezebb a 
munkahely megtartása 
és keresése, növeked-
nek az árak, sokan napi 
megélhetési gondok-
kal küzdenek. 

„Megbűnhődte már 
e nép a múltat, s jöven-
dőt” -Én hiszem, hogy 
valóban már a végén 
járunk a sok megpró-
báltatásnak és remé-
nyem van abban, hogy 
javulni fog helyzetünk.

Mikor is gondolnám 
ezt, ha nem épp Húsvét 
idején? Hisz a Húsvét, 
nem csupán a csendes 

elmélkedés a böjt és a 
bűnbánat ideje, hanem 
a megújulásé a remé-
nyé és az örömé!

Van okunk az öröm-
re! Krisztus feltámadt! 
Reménységet és az új 
életet hozhat mindany-
nyiunk életébe, hívő-
kébe és nem hívőkébe 
egyaránt. Engedjük be 

a feltámadás, a remény 
és a tavasz örömét az 
életünkbe! 

Ennek reményében 
kívánok Önöknek jó 
egészéget és Áldott 
Húsvétot szeretteik 
körében.

Szelezsán György
Polgármester

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSE

Alkotók Fala 
2021. február 1-jén in-

dította el könyvtárunk az 
„Alkotók Fala” nevű kez-
deményezést, mellyel az 
volt a célunk, hogy teret és 
lehetőséget adjunk a bemu-
tatkozásra azoknak az eleki 
kreatív embereknek, akik 
valamilyen saját alkotást 
hoznak létre.

Az itt lakók hallomásból 
tudnak egymás munkáiról, 
de szerettük volna, ha meg 
is jelennek valamilyen „kiál-
lítás” keretében. Ez a jelen 
helyzetben, online kiállítás 
formájában lehetséges, két-
hetente bemutatunk egy-
egy alkotót a könyvtár face-
book oldalán, s szeretnénk 

minden korosztálynak, 
fiataltól az idősekig lehető-
séget biztosítani munkáik 
bemutatására. 

Ebben kértük a fiatalab-
bak segítségét is, hiszen 
nem mindenkinek van in-
ternetes elérhetősége, hogy 
segítsenek a nagyszülők-
nek, dédszülőknek, fotóz-
zák le kézműves munkáikat, 
s küldjék el nekünk, hadd 
legyenek büszkék család-
tagjaik is rájuk! 

A bemutatott tárgyak 
között szerepelt már folt-
varrással, keresztszemes 
hímzéssel, dekorgumiból 
készült darab is, de bemu-
tattunk horgolt csipkéket, 

dekupázsolt üvegeket, var-
rott babát, házi készítésű 
szappant, kötött babasap-
kát, csodaszép gobelineket 
is. 

Továbbra is várunk bár-
milyen technikával, bármi-
lyen anyagból készült
tárgyakat, legyen az gyöngy, 
fa, bőr, textil, fonal, üveg, de 
ha újrahasznosított anyag-
ból dolgoznak, az dobog-
tatja meg szívünket igazán! 
Hiszen ekkor használják leg-
jobban kreativitásukat az al-
kotók, és ami legfontosabb 
szempont környezetünk 
védelmében is, hogy nem 
termelünk újabb és újabb
hulladékot! 

Várjuk továbbra is a je-
lentkezőket, mert ne feled-
jék: Alkotni jó!

Juhászné Kiss Henrietta
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ELEKI ROMÁNOK

Régi húsvéti szokások  
A Húsvét a legna-

gyobb ünnep az Or-
todox keresztények 
számára.

A 48 napos böjt után 
elérkeztünk a Húsvét 
előtti héthez, melyet 
Nagyhétnek neve-
zünk.

A román Ortodox 
Keresztény Ünnep na-
gyon ritkán esik egybe 
a magyar Húsvéttal. Így 
van ez most is.

Míg a Magyar Hús-
vét április 4-e és 5-e, az 
Ortodox Román Húsvét 
május elejére esik.
2021 április 30. pén-
tek lesz, az Ortodox 
Nagypéntek, május 1. 
szombat, az Ortodox 
Nagyszombat, május 
2. vasárnap, Ortodox 
Húsvét, május 3. hétfő 
Ortodox Húsvét.

Mint köztudott a böjt 
alatt az emberek nem 
főztek zsírral, nem et-
tek húst. A böjt utolsó 
napján, Nagyszomba-
ton csak vizet ittak, így 

nagy volt a készülődés 
a Húsvéti ünnepekre.

Édesanyámék is 
sürögtek-forogtak a 
konyhában, s készítet-
ték a sok fi nomságot.

Ünnepi ételek: a hús-
leves, töltött káposzta, 
bárány sült, főtt tojás,  
sonka. Sütemények 
közül a húsvéti kalács,  
mákos, diós, túrós bej-
gli, rétes, linzerhez ha-
sonló sütemény (tur-
tyelé).

A tojásokat hagyma 
héjjal festették barnára, 
frissen szedett búzával, 
fűvel zöldre, s ha min-
tásat akartak csinálni, 
akkor a kiválasztott vi-
rágot rátették a tojásra, 
beletették egy haris-
nyába, vagy a sós vízbe 
az aljára, s rá szorosan 
a tojásokat, majd meg-
főzték. 

Húsvét vasárnapján 
a család apraja-nagyja 
a templomba ment az 
Ünnepi Szentmisére. 
Az Ünnepi Istentiszte-

leten körmenetet tar-
tanak, ahol ikonokat 
hordanak körbe, és a 
papok megszentelik a 
hívek által hozott éte-
leket.

Húsvét hétfőjén a 
gyerekek 3-4-5 fős 
csoportokat alkottak, 
és így járták a lányos 
házakat,  hogy meglo-
csolják Őket, nehogy 
elhervadjanak. A locso-
lás kölni, rózsa, krepp 
papírral festet vízzel 
történt. Jutalmul fes-
tet tojást, pénzt, kalá-
csot,süteményt kaptak.
Verset nem mondtak, 
mint a Magyar Húsvét 
hétfőjén, locsolkodás-
kor. A fi atal legények /
általában barátok/el-
mentek a kedvesükhöz 
locsolkodni, őket a lá-
nyok pálinkával, sörrel, 
likőrrel kínálták.
Volt olyan lány is, aki 
nem úszta meg szára-
zon. Őt egy vödör víz-
zel öntötte nyakon a 
kedvese.

A gyerekek, játszot-
tak is a tojásokkal. Két 
tojást összekoccintot-
tak, s amelyiknek be-
tört a vége az ütéstől, 
az elveszítette azt. Vagy 
a földbe lukat csináltak, 
oda helyezték a tojást, 
s azt kellett úgy eltalál-
ni, hogy a pénz abban 
megálljon. Ha nem állt 
bele az érme a tojásba, 
elveszítette azt.

A tanyán élő embe-
rek is hasonló módon 
készültek az ünne-
pekre. Ők is sütöttek, 
főztek, hogy méltón 
megünnepeljék Jézus 
Krisztus Feltámadását.
Nem tudtak elmenni 
a templomba, mert 
messze volt a falutól. 
Ők otthon imádkoztak. 
A legények vízzel ön-
tötték nyakon a lányo-
kat. A románok nem 
csak Húsvétkor, hanem 
Szent György napján is 
locsolkodtak, de ilyen-
kor a lányok is viszo-
nozták. Jól eláztatták a 

fi úkat.
Egy hétre, Húsvét 

utáni vasárnap, kimen-
tek az emberek a teme-
tőbe a szeretteikhez, 
ételt, kalácsot, italt, pi-
ros tojást vittek. A pap 
misét tartott az elhuny-
takért. Ez volt a Halot-
tak Húsvétja.

Bágy György

Receptötlet

BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖVETSÉGE

GÁL LÁSZLÓ TÁNCMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
A Békés Megyei Nép-

táncosok Szövetsége 
2021-ben ösztöndíjat hir-
det fi atal 16- 22 év közöt-
ti, Békés megyei néptán-
cosok számára.

Az ösztöndíjat Gál László 
előadóművész, koreográ-
fus, hagyományőrző em-
lékére alapították; segítsé-
gével szeretnék az általa 
képviselt értékeket és szel-
lemiséget kereső, felvállaló 
fi atal néptáncosokat támo-
gatni.

TURTYELÉ

3 bögre liszt

1 bögre cukor

1 bögre zsír

2-3 tojás sárgája 

Ezekből linzertész-
tát készítünk, kinyújt-
juk és virágformákat 
szúrunk ki belőle.

Tepsire téve meg-
szórjuk darált diós 

kristálycukorral, vagy 
csak simán cukorral és 
kisütjük.  

Akkor a legfi no-
mabb, ha már megpu-
hult kicsit ezért pár 
nappal húsvét előtt el-
készíthető.

Elsősorban azokat a 
pályázókat keresik, akik a 
néptáncot többnek tekin-
tik egyszerű szórakozásnál, 
a motívumkincs tanulásá-
val céljuk nem csak a ver-
sengés, hanem az értékek 
tovább örökítése. Fontos-
nak tartják, hogy a nép-
hagyomány, mint nemzeti 
értékünk, az élet minden 
területét átszője, hatással 
legyen emberi tulajdonsá-
gainkra, viselkedésünkre, a 
világgal való viszonyunkra. 

Olyan pályázókat várnak 
tehát, akik a néptánccal és 
a hozzá kapott további is-
meretekkel életcélt, külde-
tést tudnak önmaguk szá-
mára megfogalmazni.

Az ösztöndíj mértéke 
pályázónként maximum 
100.000 forint.

A pályázatok megkül-
désének ideje: 2021. má-
jus 15.

Bővebb információ és 
pályázati kiírás: www.bm-
nsz.hu
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FO
A húsvét vallási és 

családi szempontból is 
fontos ünnep.

A legismertebb és el-
terjedtebb szokás, ami-
kor a fiúk házról házra 
járnak, ahol meglocsol-
ják a lányokat és egy fűz-
faágakból font korbács-
csal, megveregetik őket. 
Ezért cserében a lányok 
díszített tojást -kraslicá-
kat- adnak nekik.

A tojásokat emellett 
a ház díszítésére és a ta-
vasz fontos szimbóluma-

ELEKI SZLOVÁKOK

Húsvéti 
hagyományok  

ként is használják.
A szokások fontos ré-

szét képezik az ilyenkor 
fogyasztott ételek. Ha-
gyományosan ilyenkor 
otthon füstölt sonka, főtt 
tojás, különböző töltött 
húsok, édes és sós süte-
mények (pl: „Babovka”- 
kuglóf-), bárány alakú 
mézeskalácsok kerülnek 
az asztalra. Egyik leg-
ismertebb húsvéti étel 
azonban a kolbászos ká-
posztalevest (kapustni-
ca).

ELEKi CiGÁNY TÁJHÁZ 

Húsvéti szokások  
A cigányasszonyok 

húsvét előtt, miest el-
jött a jó idő neki álltak
festeni, meszelni kívül 
belül, versenyeztek 
hogy kinek van le- 
meszelve a legszebben 
a háza. A sárga, zöld, 
kék szín minden házon 
megtalálható volt.

Az udvarokat gyö-
nyörűen kitakarították, 
a gazdasszony és a gaz-
daember, ahol a csa-
ládban volt lány, nagy 
szeretettel várták a lo-
csolkodó fiúkat, akik 
csoportokban érkeztek 
a lányokhoz.

A lányok pedig nagy 
izgalommal várták a fi-
úkat, es ha tudtak bort 
venni, vagy egy kis pá-
linkát akkor azokkal 
kínálták meg a locsol-
kodókat, illetve piros 
tojással, amelyet a vö-

rös hagyma héjából 
készült főzettel festet-
tek meg. A fiúk a kalap-
jukra virágot tűztek és 
amelyik lánynak adtak, 
abba voltak szerelme-
sek. Ha a lány elfogadta 

a fiútól a virágot, egy-
ből a hajába tűzte. Ez 
sokszor meglepetés-
ként érte a szülőket is, 
mert a végén kiderült, 
hogy ők már rég talál-
kozgattak.

Hagyományos ünnepi díszes öltözet
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ELEKI NÉMETEK

Régi húsvéti szokások  
Az eleki németek leg-

fontosabb ünnepei az 
egyházi év jeles napjai-
hoz igazodnak.

A tavaszi szokáskör kö-
zéppontja a húsvét, ami-
kor a kereszténység Jézus 
szenvedéstörténetéről 
emlékezik meg és a feltá-
madását ünnepli.

A hozzá kapcsolódó 
szokásokban olyan ele-
mek is fellehetőek, me-
lyek már a kereszténység 
előtti időben a „termé-
kenységi ünnepeken” a 
természet „feltámadá-
sának”, az újjászületések 
ünneplésekor megjelen-
tek.

Ez a kettősség jellemzi 
a gazdag eleki hagyomá-
nyokat is.

1946 előtt az elekiek 
a 40 napos böjt utolsó 
hetében, a nagyhéten, 
(Karwoche/khoarvuxa) 
virágvasárnaptól nagy-
szombatig szigorú szo-
kásrendet követtek.

A Virágvasárnap („Jé-
zus bevonulása Jeruzsá-
lembe”) legfontosabb 
eseménye a 10 órás 
szentmise volt. Ide min-
denki barkaággal érke-
zett. Minden család gon-
dosan nevelt a kertjében 
kecskefűz cserjét, hogy 
megfelelő méretű „pál-
mával” vehessen részt a 
szertartáson. A templom-
ban megszentelt barká-
nak gyógyító, bajelhárító 
erőt tulajdonítottak. Ki-
fele jövet megsimítot-
ták vele egymást, hogy 
egészségesek legyenek.

N a g y c s ü t ö r t ö k ö n
kora reggel a háziasz-
szonyok elvetették a 
virágmagvakat, „hogy 
szép legyen a kert“, a ve-
teményesben az uborka 
magjai kerültek a földbe, 

„hogy a termés szép zöld 
legyen” A lányok pedig 
délelőtt hideg vízben 
megmosták az arcukat, 
hogy a harangok, amikor 
tíz óra tájban „elrepül-
nek“/ „Rómába mennek“ 
(ti kloka kfl euxa san), ma-
gukkal vigyék szeplőiket.

N a g y c s ü t ö r t ö k 
v a g y ” Zö l d c s ü t ö r t ö k ”  
szimbóluma a tojás, a 
termékenység és növe-
kedés jelképe. Eleken a 
nyúl ezen a napon „hoz-
ta” a hagymahéjjal festett 
tojást, amihez gyerekek 
előző nap fészket készí-
tettek a szalmakazalba, a 
fásszínbe vagy a kertbe.

Nagycsütörtökön kö-
szöntő gyerekek is ér-
keztek a családokhoz az 
alábbi versikével. Nekik is 
jutott a festett tojásokból.

„Ma van zöldcsütörtök,
Leszalad a nyúl a hegyről,

Ad nekem egy tojást,
Ad neked egy tojást,

És egy kolbászt is mellé.”
Ebédre a nap nevének 

megfelelően valami „zöl-
det” (pl. spenótot tojás-
sal) készítettek. Sokan ba-
bot főztek, aminek csak a 
levét használták ezen a 
napon; széles metélttel 
leves készült belőle.

Nagypéntek szinte 
teljesen tilalmi nap szi-
gorú böjttel, dolgozni se 
volt szabad. Sok család-
ban tüzet se gyújtottak, 
az előzőnap főzött babot 
fogyasztották salátaként 
hagymával, egy kis olaj-
jal.

A Nagyszombat már 
mozgalmasabban telt. 
Reggel 6 órakor az egy-
házi szertartásokhoz tar-
tozó tűzszentelés, barka-
égetés kiegészítéseként 
a templomtéren eléget-
ték a temetőből hozott 

korhadt kereszteket. A 
visszamaradt hamunak, 
elszenesedett fadarabok-
nak – hasonlóan a bar-
kahamuhoz- gyógyító, 
bajelhárító erőt tulajdo-
nítottak, otthon a kertbe, 
az állatok vizébe szórták.

A hosszú böjt után a 
gyerekekre is meglepe-
tés várt. A szülők reggel a 
kertben vagy a szénaka-
zalban elrejtették a hús-
véti sonkát. A mise után, 
amikor megszólaltak, 
„visszajöttek” a harangok, 
a gyerekek a sonka ke-
resésére indultak.

A nap legnagyobb, 
leginkább várt eseménye 
a feltámadási körmenet 
volt, amit egy feltáma-
dási Krisztus szobor nyi-
tott. Ezt a népnyelvben 
„ F l e i s c h m e n l a” - n a k , 
„húsemberkének” nevez-
ték. A gyerekek ugyanis 
csak akkor ehettek a son-
kából, ha látták a szobrot, 
azaz részt vettek a szer-
tartáson.

Nagyszombat volt a 
húsvéti tésztasütés nap-
ja, ilyenkor sokan készí-
tettek kalácstésztából 
lepényt, „plotz”-ot is, 
ami lakodalmi kalács, a  
„hochziplotz”néven is-
mert. Ebédre főtt tészta 
vagy krumplipaprikás 
volt, de sok helyen fo-
gyasztottak a hochzip-
lotz”-ból is, amihez már 
bort is lehetett inni.

Ekkor kellett megfőzni 
a sonkát is.

Húsvét vasárnapján
szintén korán kelt a csa-
lád. A hajnali harangszó-
kor a családfő vezetésé-
vel kimentek a szabadba 
és együtt imádkozták el 
az Úrangyalát, majd a te-
metőbe vezetett az útjuk.

Az 1920-as évektől a 

kálvária stációitól indul-
va a község lakói együtt 
vonultak a templomba, a 
fúvószenekar és énekkar 
kíséretében.

Sokan vittek az otthoni 
sonkából, tojásból, ke-
nyérből a templomi étel-
szentelésre. Az ezt köve-
tő étkezésnél minden 
családtag kapott a szen-
telményekből. Egy tojást 
annyifelé vágtak, ahány 
családtag jelen volt, és 
közösen fogyasztották 
el, hogy összetartsanak 
és egészségesek marad-
janak.

Az étkezés ezen a na-
pon és hétfőn is ünnepi, 
változatos és bőséges 
volt, minden étrendi 
megkötöttség nélkül.

A húsvét vasárnapja 
csak az egyházi és csalá-
di ünneplések ideje volt, 
a rokonokat látogatták. 
A gyerekek köszönteni 
mentek, de csak a roko-
nokhoz.

A húsvét hétfői ha-
gyomány egy része szin-
tén a kora reggeli órák-
hoz kapcsolódik. Ekkor a 
legfontosabb szerepe a 
húsvéti harmatnak volt. A 
hajnali órákban megmo-
sakodtak a fű harmatával 
a következő vers kíséreté-
ben:
„Megmosakszom húsvéti 
harmattal/ csillagharmat-
tal, hogyha valamit meg-
fogok és megérintek, el ne 
törjem és egészséges ma-
radjak.”

A húsvéti locsolkodás 
hagyománya az 1900-
as évek elején még nem 
volt jellemző. Csupán 
alkalomszerűen, lesből, 
a kerítés tetejéről vagy 
ablakból öntözték az arra 
menőket, vagy az ártézi 
kutaknál a vízért érkező 

lányokat. Később a lá-
nyok baráti körben várták 
a legényeket, akik csak 
annyi házhoz mentek el, 
ahány lánytársaságnál ér-
dekelve voltak.

Az 1. világháború ide-
jén jött divatba „szagos 
vízzel”locsolni. Hétfő este 
bált rendeztek, itt locsol-
ták meg a legények a 
lányokat, amikor táncra 
kérték őket.

Fokozatosan alakult 
ki aztán a kölnivel való 
locsolkodás általánosan 
ismert hagyománya Ele-
ken is.
Húsvét kedden a lá-
nyok indultak útnak a 
locsolkodó üvegekkel. Ez 
azonban nem volt any-
nyira népszerű, a lányok 
félénksége miatt. Csak a 
rokonokhoz, ismerősök-
höz mentek, de a szokás 
fokozatosan elmaradt.

Mester Klára

Alaprecept édes kelt tésztákhoz 

HOCHZiPLOTZ

650gr. búzaliszt

100gr. kristálycukor

1cs. száraz élesztő
120gr. olvasztott vaj

½ kávés kanál só

(1 evőkanál citromhéj)
1 tojás

4 tojás sárgája

½ liter tej

A szokásos módon ka-
lácstésztát készíteni, ujjnyi 

vastagra nyújtani, tetejét 

vajzsírral vagy zsírral meg-
kenni majd cukorral meg-
hinteni.

Lehet egyben sütni (ere-
detileg kemencében), de a 
lakodalmakra pl. kis briós 
formájúak készültek, ezzel 
kínálták pl. az esküvői szer-
tartás után a nézelődőket, 
gratulálókat.

Receptötlet
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FOA Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár novellaíró pályázatot hirdet az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére „Kemény szél fúj…” címmel általános iskolás felső tagozatos és középiskolás diákok részére. 

Képzeld el, hogy te is ott vagy résztvevőként, megfi gyelőként, személyesen átéled az eseményeket. Meséld el nekünk, mi 
történik, mutass be egy pillanatot, hogy mit érzel, mit teszel! A hangsúly a személyes megélésen, tapasztaláson van. A történet 
helyszíne a Habsburg Birodalom területén belül bárhol lehet.

A pályázat feltételei:
• A pályázat résztvevői Eleken élő, 12 éven felüli lakosok (felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában).
• A pályamű terjedelme 500-1000 leütés között legyen (1-2 oldal), melyet a pályázó adataival együtt Word dokumentumban  

(.doc) várunk az alábbi Google űrlapba feltöltve: https://forms.gle/NuJQyf5pctU6QFKLA 
• A jelentkezés tartalmazza: szerző nevét, iskolát, osztályt és elérhetőségeit, kiskorú esetén szülői beleegyező nyilatkozatot.

Beküldési határidő: 2021. április 30. 
Kerüld a vulgáris beszédet, a felnőtt tartalmú jeleneteket és a helyesírási hibákat, mely szabályok megszegése akár kizáráshoz 
vezethetnek. Kérd nyugodtan a szülők, pedagógusok segítségét, használd a rendelkezésre álló irodalom és tudásanyagot az írás-
hoz. A pályázat beküldésével felelősséget vállalsz, hogy a beküldött mű saját szellemi terméked.

„KEMÉNY SZÉL FÚJ…”

Novellaíró pályázat  

Online segítség:
• Arcanum Tudománytár: 1848/49-es sza-
badságharc története
https://bit.ly/3qxBDdn
• H. Szabó Lajos: NAPLÓK, VERSEK, LEVE-
LEK a szabadságharc korából https://mek.oszk.
hu/02200/02217/02217.pdf

A kiválasztott pályaművek szerzői díjazás-
ban részesülnek, és a novellákat antológiába 
gyűjtve tesszük közzé a közönség számára.

További információ az alábbi email címen kérhe-
tő: molnar.viktoria@reibel.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

Dániel András: 
Jó éjszakát, kufl ik!

Az elhagyatott réten mindig hét 
ágra süt a nap és halmokban áll a 
vadmarcipán... NEM! A kufl ik éle-
te sem könnyű! Időnként például 
olyan vakítóan ragyog a telihold, 
hogy Fityirc és Valér nem tud alud-
ni tőle. Nincs más hátra: le kell 
kapcsolniuk a Holdat. De hogyan 
lehetne eljutni a Holdba, ha a kufl i-
nál éppen nincsen zsebrakéta? És 
ha ez nem lenne elég, egy békés, 
szundikálós délutánon Hilda és 
Bélabá véletlenül az egész rétet 
a feje tetejére állítják. A rét összes 
lakójának össze kell fognia, hogy 
visszafordítsák. Tarts a kufl ikkal, 
mert az elhagyatott réten lenni a 
lehető legjobb elfoglaltság!

Müller Péter: Madárember
A Madárember az utóbbi évtizedek 
egyik legszebb, legmegrendítőbb 
magyar regénye. Életet kockázta-
tó, hősi sorsok drámai története. 
Az idő igazolta, hogy maradandó 
értékű.
Müller Péter így vall művéről: „Ami 
fent van, azt keressétek!” - mondja 
az ősi tanítás.
Ez a történet az ember legistenibb 
vágyáról szól: a magasba repülés-
ről. A földi, anyaghoz kötött lét le-
felé vonzó erejének legyőzéséről, 
az égbe szállás boldogságáról és 
szabadságáról. Rákosmező nem-
csak repüléstörténetünk színhelye, 
de szimbóluma ennek a spirituális 
törekvésnek és az örök magyar 
sorsnak is. A közös álomban meg-
szűnnek a történelmi ellentétek és 
társadalmi gyűlöletek: magyar, tót, 
cigány, zsidó, entellektüel és proli, 
jobb- és baloldali nem létezik itt: 
összeforraszt minden „madárem-
bert” a közös hit ereje.
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nőnapi műsor  
Idén nem hagyományos formában került sor eme szép megemlékezésre 

iskolánkban, a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a személyes talál-
kozást. A Dr. Mester György Általános Iskola 2.a osztálya Lupné Soós 
Tünde pedagógus felkészítésével online formában köszöntötte iskolánk női 
pedagógusait, mely megtekinthető a közösségi oldalon. 

Köszönjük munkájukat!
Veresné Vigh Mónika

Intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tavaszi díszbe 
öltöztettük a sulit   

Iskolánk pedagógusai a gyerekekkel együtt dí-
szítették fel még a tantermen kívüli digitális okta-
tás előtti időszakban az osztálytermeket mindkét 
épületünkben. Köszönjük munkájukat!

Reméljük, ezzel a várva várt tavasz is megérke-
zik mihamarabb!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelet a Hősöknek!  
A járványügyi előírásoknak megfelelően az idei évben hagyományos 

formában nem kerülhetett sor a március 15-i városi megemlékezésre. Isko-
lánk, a Dr. Mester György Általános Iskola online formában emlékezett meg 
hőseinkről, ami a közösségi oldalon meg is tekinthető.

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
Intézményvezető

A Dr. Mester György Általános Iskola vezetősége is elhelyezte a megemlé-
kezés koszorúját Elek város 1848-49-es emlékműjénél 2021.03.15-én.

A haza minden előtt! 
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

IX. KORTÁRS VERSMONDÓ VERSENY

A IX. Kortárs Versmondó Verseny Kárpát - medencei döntőjét a Békéscsabai Jókai Színház és a Csabagyöngye Kulturális Központ 
támogatásával - a  pandémiára való tekintettel - ebben a tanévben online formában rendezték meg. 

A versenyző gyerekekről iskolánk videófelvételt készített, amit feltöltöttünk egy megadott felületre. S mivel Gáti István töltötte 
be ebben az évben a zsűri elnöki feladatot, az ő vezetésével értékelte a zsűri a beküldött produkciókat. A versszerető gyerekek 
fesztiválján az eddigieknek megfelelően arany – ezüst – bronz minősítést kapnak a résztvevők. Iskolánkból 35 tanuló készült fel 
és töltötte fel videóját.

Eredményeink:

1. osztály, felkészítő: 
Lénárt Istvánné
ARANY- Bloch Bálint 
BRONZ - Csuvarszki 
Levente 
BRONZ - Gyulai Bella 
BRONZ - Horváth 
Ferenc 
BRONZ - Kovács Vanda 
BRONZ - Simonis Zara 
BRONZ - Szávó Attila 

2 . osztály, felkészítő: 
Lupné Soós Tünde
ARANY - Stumpf Mária 
Lilla 
ARANY - Bagi Dominik 
ARANY - Kolláth Zoé 
Lilien
EZÜST - Antal Sándor 
EZÜST - Brindás Emma 
EZÜST - Klemm Ferdi-
nánd Tamás
EZÜST - Nedreu Léna 
EZÜST - Ottlakán Niko-

letta 
EZÜST - Sonkoly Fru-
zsina 
EZÜST - Szücs Lara 
BRONZ - Takács Tibor 
BRONZ -Vágó Lara 
BRONZ - Bányai Kristóf 

3. osztály, felkészítő: 
Bellon Tiborné Durst 
Ilona
EZÜST – Duró - Gergely 
Nimród 

BRONZ - Popucza 
Olivér 
BRONZ - Onodi Kamilla 
BRONZ - Zsóri Izabella 

4. osztály, felkészítő: 
Bellon Tiborné Durst 
Ilona
EZÜST - Molnár Csenge 
Karolina 
BRONZ - Onodi Jázmin 
BRONZ - Benes Csaba 
BRONZ - Kindel Nóra 

Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő pedagógusainknak!
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya

Intézményvezető 

6.osztály  felkészítő: 
Turla Mihályné
EZÜST - Csuvarszki 
Boglárka 
EZÜST - Onodi Patrícia 
BRONZ - Balogh Lia 
BRONZ - Kovács Nóra 

7. osztály, felkészítő: 
Lénárt Istvánné
ARANY - Dobi Domi-
nika 
EZÜST - Váradi Dorina
BRONZ - Botás Brigitta 

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÉNZ TÉMAHÉT 
A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak irányításával intézményünkben az iskolai tanrendbe illesztve valósul meg.
A 2020/2021. tanévben a PÉNZ7 rendhagyó tanóráinak pénzügyi témája a „Tudatos 

pénzkezelés a családban – Családi költségvetés”, vállalkozói témája pedig az „Inno-
VÁL(L) – Vállalkozz okosan!”.

A PÉNZ7 2015-ben azzal a céllal indult el, hogy az iskolák a mindennapokban használ-
ható ismereteket adjanak át. A vállalkozói téma bevezetésével az volt a szervezők szán-
déka, hogy felkeltsék az érdeklődést az általános és középiskolás diákokban a vállalkozói 
lét, mint lehetséges életforma iránt, és hogy olyan vállalkozókkal találkozhassanak, akik 
személyesen is meg tudják osztani velük üzleti tapasztalataikat, sikereiket, kudarcaikat.

A Dr. Mester György Általános Iskola a Pénz7 témahetet március első hetében valósí-
totta meg.

Csuvarszkiné 
Sarkadi Ibolya

Intézményvezető
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Hívogat az iskola 
Az óvodai környezet 

a játékok világát jelen-
ti minden kisgyermek 
számára, ezért az is-
kolába lépés hatalmas 
változás nemcsak az 
óvodás gyermekek, de 
szüleik életében is. Az 
iskola új kaput nyit meg 
a kicsik előtt, amely 
a tudás birodalmába 
vezet. A tudásvágy, az 
érdeklődés, a kíváncsi-
ság a világ dolgai iránt 
alapvető gyermeki tu-
lajdonság. Mindezek 
felébresztését kiemelt 
feladatnak tartjuk isko-
lánkban.

Olyan iskolát épí-
tünk, ahol mindenki 
jól érzi magát. Ahová 
öröm reggel megér-
kezni és ahová jó újra 

és újra visszatérni. A 
nevelés és az oktatás 
nálunk kéz a kézben 
jár. Meggyőződésünk, 
hogy az önismeret, a 
gondolkodásra és véle-
ményalkotásra ösztön-
zés, a megfelelő érték-
rend ismerete illetve a 
tudás együttesen biz-
tosít alapot tanulóink 
boldog és kiegyensú-
lyozott életéhez.

A Dr. Mester György 
Általános Iskolában az 
olvasás és írás tudomá-
nyát az OFI újgeneráci-
ós tankönyveiből tanít-
juk  szótagoló módszer 
szerint. Tapasztalataink 
megerősítenek ben-
nünket abban, hogy 
ezzel a játékos és színes 
olvasástanítási prog-

rammal könnyebb és 
alaposabb az olvasás 
és az írás tudományá-
nak elsajátítása.

Iskolánkban gyer-
mekük is megtapasz-
talhatja, hogy nem 
vagyunk egyformák, 
mindenki tehetséges 
valamiben. Hogy meg-
találjuk, ki miben si-
keres, ehhez kínálunk 
sokféle lehetőséget:
• Iskolaotthonos rend-

szer az alsó tagoza-
ton, tanulószoba a 
felsőben.

• Felzárkóztató és te-
hetséggondozó fog-
lalkozások biztosítá-
sa.

• Egyéni fejlesztés a rá-
szoruló tanulóknak.

• Német nemzetisé-

gi nyelvoktatás első 
osztálytól, angol 
nyelv ötödiktől. 

• Íjászat, néptánc és 
szertorna oktatás a 
mindennapi testne-
velés keretein belül, 
valamint a délutáni 
szabadidős foglalko-
zásokon is.

• Tanulmányi és sport-
versenyeken való 
részvétel.

Változatos, sokszínű 
szabadidős foglalkozá-
sok.

Célunk, hogy diák-
jaink tudásra vágyó, 
tanulni tudó, kreatív 
gondolkodású, derűs 
és egészséges élet-
szemléletű felnőttekké 
váljanak. Olyanokká, 

akik a hagyományaikat 
ápolják, s a megszer-
zett tudásukat alkal-
mazzák, kamatoztatják.

Jó hely a Dr. Mester 
György Általános Isko-
la! - vallják tanítványa-
im is, akik fogalmazás 
órán versikéket is alkot-
tak szeretett alma ma-
terükről. Íme ezekből 
néhány:

Isi, Isi, Isi
Dr. Mester Isi, 
Ha belépsz a kapuján, 
okosabb leszel kiskomám! 

Összeadás, kivonás,
olvasás és rajzolás.
Vidámság és kacagás,
jaj, de jó a tanulás! 

Tisztelt Szülők!

Bízunk abban, hogy megerősödött Önökben 
az elhatározás, hogy nálunk, a Dr. Mester 
György Általános Iskolában indítják el gyer-
meküket a tudás útján.

Kedves leendő első osztályos Kisdiák!
Elképzelted már, milyen lesz majd iskolásnak 
lenni? Kíváncsi vagy az írás, olvasás, számolás 
tudományára? A tudás birodalmában renge-
teg izgalmas kalandban lesz részed.

Legyél Te is Dr. mesteres diák! 
Nagy szeretettel várlak szeptemberben isko-
lánk első osztályában.

Bellon Tiborné Durst Ilona tanító néni

AZ ISKOLÁNK ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

IFJÚ TUDÓSAINK

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

MĂRȚIŞOR – MÁRCIUSKA

ELEKI ROMÁN 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA

NŐNAP
Fiú tanulóink előre-

hozott nőnapot tartot-
tak iskolánkban!

Köszönjük a Szülők 
segítségét, támogatá-
sát!

Március elején két diákunk is kiselőadást tartott 
az alsós évfolyamokban.

Huszár László 2. osztályos kisdiákunk a dino-
szauruszokról, Ferenczi Gergő 5. osztályos tanu-
lónk pedig a taplógombáról.

Gratulálunk és köszönjük Nekik a nagyon érde-
kes és színvonalas előadásokat!

Március 1-jén iskolánk fi ú tanulói és férfi  pedagógusai feltűzték lány diákjaink és női kollégáink ru-
hájára a  „márciuskát”, mely a román hagyományok szerint a tavasz ébredését, köszöntését és a 
szeretetet jelképezi. Továbbá Kozma György elnök úr is köszöntötte iskolánk női dolgozóit.
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

FARSANG
Utolsó pillanatban és 

a vírushelyzet miatt a 
megszokottól eltérően 
tudtuk megtartani far-
sangi ünnepségünket 
március 5-én, mégis 
elmondhatjuk, hogy 
kicsik-nagyok nagyon 
jól szórakoztak, és bol-
dogan használták ki a 
digitális munkarend 
előtti utolsó napot.

Volt sok-sok fi nom-

ság, játék, tánc, ön-
feledt szórakozás. A 
jelmezek készítéséhez 
szorgalmaztuk az ott-
hon megtalálható esz-
közök felhasználását. 
Ennek köszönhetően 
nagyon sok vidám, kre-
atív jelmez született 
úgy, hogy a szülőknek 
nem kellett drága jel-
mezekre költeniük. 

Találkozhattunk töb-

bek között katonákkal, 
szerelővel, kőművessel, 
tavasztündérekkel, fo-
cistákkal, bankrablóval, 
fáraó hölgyekkel, me-
dúzával, felhővel, kísér-
tettel, kalózzal, hirde-
tőtáblával, rockerekkel, 
és néhány vállalkozó 
szellemű pedagógu-
sunk is jelmezt öltött.

Éva néni sakktáblá-
nak öltözött, Gergő bá-

csi a 80-as évek stílusát 
öltötte magára, Judit 
néni pedig osztályához 
csatlakozva, a karan-
téndivatot népszerűsí-
tette. Iskolatitkárunk, 
Jolika néni matróznak 
öltözött. 

Fergeteges délutánt 
töltöttünk együtt.

Ezúton is szeret-
nénk megköszönni 
Mészárosné Éva né-

ninek a felajánlott 
anyagi támogatást 
és a zsűrizést, továb-
bá Elek Város Önkor-
mányzatának és Nap-
közi Konyhájának a 
fi nom fánkokat!

Popuczáné M. Judit, 
Gálné D. Jolán
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

„AHÁNY EMBER, ANNYIFÉLE CSODÁLATOS VILÁG”

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A VÍZ VILÁGNAPJA

ELEKI ROMÁN 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA

ENYEDI KAMILLA 

ÚJABB SIKEREI

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az érzékenyítésre, elfogadásra, és a segítésre, ha megtehetjük. 
Ruzsa Zoli bácsi sokszor mesél diákjainknak a gyerekekről, akiket ő Gyulán tanít. Igazgató bácsi etika 
óráinak is rendszeresen témája, és ezért csatlakoztunk Gergő bácsi vezetésével a jótékonysági futáshoz, 
az eleki kisfiúért, Zsigmondért. Folytathatnám a sort, hisz mindannyiunk számára fontos, hogy diákja-
ink a világ dolgaira érzékeny, gondolkodó, megértő, segítő felnőttekké váljanak majd. A gyerekekre 
nagy hatással vannak ezek az alkalmak, események és hisszük, hogy a legtöbbet adjuk Nekik ezáltal, 
amit csak adhatunk.

Március 21-e a Down-szindróma világnapja. Ezen a napon rájuk figyelünk, hogy elősegítsük a fo-
gyatékkal élő emberek elfogadását és tudatosítsuk: a legfontosabb alapértékek közé tartozik a társadal-
munk sokszínűsége és az esélyegyenlőség. A Down-szindrómával élő gyermekeknek és felnőtteknek a 
legtöbb esetben ugyanolyan céljaik és vágyaik vannak, mint ép társaiknak: szeretnének boldog életet 
élni, szeretni, tanulni, elfogadott és elismert tagja lenni a közösségnek. Ezen a világnapon az emberek 
világszerte feltűnő színű és mintájú felemás zoknit húzva hívják fel a figyelmet arra, hogy mindenki 
értékes és egyenjogú tagja a társadalmunknak. Szerettem volna, ha idén mi is csatlakozunk a kezdemé-
nyezéshez - bár csak online formában. Amikor beszéltem a gyerekeknek erről a világnapról és a kezde-
ményezésről, nem is gondoltam, hogy ennyi gyermek – és család fog csatlakozni. Újabb megerősítés, 
hogy fantasztikus közösségünk van!

Popuczáné Mag Judit

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. 
Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, 
tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetettségé-
re. 

A képen a 3. osztályosok online oktatás alatt készült munkái lát-
hatóak.

Szabó Anett

Enyedi Kamilla 4. 
osztályos tanulónk 
újabb két versenyen 
ért el sikert az általa 
készített farsangi álarc-
cal: a Somnium Alföld 
Egyesület farsangi pá-
lyázatán, valamint a 
Megújuló Békés Me-
gyéért Egyesület ma-
gyar kultúra napi pá-
lyázatán. 

Gratulálunk Kamilla! 
Büszkék vagyunk Rád!

Popuczáné Mag Judit
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MÁRCiUS 15.

Tisztelet a Hősöknek!
A járványügyi előírá-

soknak megfelelően az 
idei évben szervezett for-
mában nem került sor a 
Március 15-i városi meg-
emlékezésre. 

Elek Város Önkormány-
zatának képviseletében 
Botás Erika Alpolgármes-
ter Asszony társaságá-
ban helyeztük el a meg-
emlékezés koszorúját és 
hajtottunk fejet Hőseink 

emléke előtt.
Világszerte más és más 

megoldásokkal próbál-
koznak a járvány leküzdé-
sére. Ebben a helyzetben 
talán nem is létezik olyan, 
hogy jó döntés, ami a 
legjobb döntésnek tűnik, 
az is nagyon sokunknak 
fájhat.

Bízzunk az egészség-
ügyi dolgozókban, akik 
a kórházakban, labora-

tóriumokban, szűrő- és 
oltópontokon ezekben 
a pillanatokban is kemé-
nyen dolgoznak értünk. 

Hiszem és tudom, hogy 
összefogással és az orvo-
saink segítségével hama-
rosan újra visszakapjuk 
az őseink által kivívott és 
évszázadokon át megőr-
zött szabad életünket.

Szelezsán György 
Polgármester

MÁRCiUS 8.

Nőnap
Nőnap alkalmából köszöntötte Szelezsán 

György polgármester a Városháza hölgy dol-
gozóit március 8-án, majd ellátogatott az ele-
ki intézményekbe is. 

Megköszönte az egész éves munkájukat és 
kiemelte: a nők szorgalmát, támogatását és a 
gondoskodását az év mind a 365 napján érez-
hetjük.

Mint mondta, az intézményeinkben dolgo-
zó hölgyek jelentős számából is látszik, milyen 
fontos szerepük van a nőknek a város működ-
tetésében. 

Kívánok Önöknek nagyon boldog nőna-
pot! – zárta szavait a városvezető, majd a Kép-
viselő-testület férfi  tagjai közreműködésével 
virággal kedveskedett a nőknek.

Szépen haladnak az Eleki Román Általános Is-
kola bővítési munkálatai. - Kozma György (Ma-
gyarországi Románok Országos Önkormány-
zatának elnöke) és Szelezsán Péter Igazgató Úr 
társaságában tekinthettem meg a folyó munkála-
tokat.

A munkálatok jó ütemben haladnak, szeptem-
bertől már a gyermekek is használatba vehetik 
az új épületrészt. Új tantermekkel, vizesblokkal, 
öltözőkkel és aulával bővül az intézmény. A gyer-
meklétszám növekedésével elkerülhetetlenné vált 
a bővítés, az intézmény “kinőtte” az eddig hasz-
nált épületrészt.

Elnök Úrral a munkálatok megtekintése előtt 
a hatályos jogszabályokkal összhangban a képvi-
selő-testület támogatásával aláírtuk a tulajdonjog 
átruházási szerződést az iskola épületének vonat-
kozásában. A megállapodás értelmében mindad-
dig az országos önkormányzat tulajdonába kerül 
az eddig is használt épületrész, amíg oktatási in-
tézményként funkcionál.

Szelezsán György 
Polgármester

SZEPTEMBERRE ELKÉSZÜL

Felújítás a Román 
Általános Iskolában
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FO

SZABÓ PÉTER RANGOS KiTÜNTETÉST KAPOTT

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
Szelezsán György, 

városunk polgármeste-
re személyesen is gra-
tulált Szabó Péter eleki 
néptáncosnak, a nép-
művészet mesterének, 
aki a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári 
tagozatának kitünteté-
sében részesült.

M a g y a r o r s z á g 
Köztársasági elnöke 
Áder János a nemze-
ti ünnep, március 15. 
alkalmából a román 
nemzetiségi hagyo-
mányok ápolását és 
továbbadását szol-
gáló közösségépítő 
tevékenysége elisme-
réseként Szabó Pé-
tert, az Eleki Román 
Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes tagját a 
MAGYAR ARANY ÉR-
DEMKERESZT polgári 
tagozata kitüntetés-
ben részesítette.

Sajnos a kitűntetést 
még nem vehette át, 
mert a járványhelyzet 
miatt a központi ün-
nepség elmaradt.

Péter bácsi 1935-ben 
született egy román 
ortodox családban. 
Már kisgyermekként 
megismerkedett a ro-
mán néptánchagyo-
mányokkal, édesapja 
nyomdokaiba lépve.

Az Eleki Román Ha-
gyományőrző Nép-
táncegyüttes tagjaként 
számos hazai és romá-
niai fesztiválon, ren-
dezvényen vett részt.

A hagyományőrzés 
mellett nagy hangsúlyt 
fektetett mindig is arra, 
hogy a felnövekvő ge-
nerációknak is átadja 
a „néptánctudomány 
mesterségét”. Több tu-
cat városban oktatta a 

néptáncot és számos 
helyről érkeztek hozzá 
tanulni a hosszú évek 
során.

Nagy szerepe volt a 
néptánchagyományok 
gyűjtésében, amelyet 
nem kisebb személyi-
ségekkel volt szeren-
cséje megtenni, mint 

Halmos Béla, Sebő Fe-
renc és Martyin György.

Több mint 70 éves 
munkássága révén 
mind helyi, mind or-
szágos szinten a ma-
gyarországi románság 
kultúrájának megőrzé-
sért végzett áldozatos 
munkásságáért méltó 

az állami kitüntetésre.

Péter bácsi most is jó 
egészségnek örvend, 
alig várja, hogy újra 
színpadra léphessen és 
táncolhasson.
Ezúton is gratulálunk 
és további jó egészsé-
get kívánunk!

BABAZÁSZLÓ

Márciusban is köszöntöttük
a legfi atalabbakat

Március 2. Hegyi Zalán, Hegyi-Sinyi Daniella és Hegyi Tamás kisfi a. 
Március 6. Pugymer Tamás, László Erzsébet és Pugymer Tamás kisfi a.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!

ZÖLD ELEK

Készülünk a tavaszi ültetésekre

Az idei év tavaszán is több ezer virág, több tucat 
cserje és facsemete ültetésére kerül sor városunkban. 

Mokán László kertészünk mellett Polgármeste-
rünk is aktívan részt vesz a növények kiválasztásában 
és az ültetések megtervezésében.
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ŐK TUDJÁK, HOGY MI A HOSSZÚ ÉLET TITKA

90. születésnapján köszöntötték
Ottlakán Flórát  és Kiss Istvánt

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Ottlakán Fló-
rát Szelezsán György polgármester úr. A szülinaposnak egy 
emléklappal, egy gyönyörű virággal és egy ajándékcsomaggal 
kedveskedett. 

Mint megtudtuk, Flórika néni 1931.03.24-én született Eleken. 
1949. június 05-én kötött házasságot Krisán Péterrel, akivel 56 
évet éltek együtt szeretetben. Házasságukból 3 gyermek szü-
letett, egy fi ú és két lány. Gyermekei után hat unokája és nyolc 
dédunokája született, a család jelenleg nagy izgalommal várja 
a kilencedik dédunoka érkezését.

Nyugdíjazásáig dolgozott a korábbi tanácsházán, majd ké-
sőbb a család jószágaival foglalkozott. 

A nyugdíjas éveit a mai napig aktívan tölti, nagyon szereti a 
virágokat és a kertjében rendszeresen gondozza is őket.

További jó egészséget kívánunk!

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Kiss Istvánt 
Elek Város Polgármestere és Barna Attila, a Naplemente 
Idősek Otthona vezetője. Szelezsán György a szülinaposnak 
egy emléklappal és egy ajándékcsomaggal kedveskedett. 

Pista bácsi 1931.03.18-án született Töhölön (Szlovákia) egy 
vallásos, tanult családba. Édesapja a község Kisbírója volt. A 
gyermek kora nem volt felhőtlen, hiszen a lakosságcsere során 
családjával Elekre telepítették, ahol nehéznek bizonyult az újra 
kezdés.

1956-ban kötött házasságot Sarkadi Zsuzsannával, akivel 63 
évet éltek együtt szeretetben. Házasságukból 2 gyermek szü-
letett. Gyermekei után négy unokája és egy dédunokája szü-
letett.

Az Eleki Református Egyházközség oszlopos tagjaként em-
legetik ismerősei. Orgona játékával színesítette a vasárnapi is-
tentiszteleteket és presbiterként is szolgált.

Szakmáját tekintve növényvédelmi szakember, azonban a 
munkával töltött  ideje nagy részét az Eleki TSZ-ben töltötte, 
nyugdíjazásáig itt dolgozott. 

A nyugdíjas éveit a mai napig aktívan tölti a Naplemente Idő-
sek Otthonában.

További jó egészséget kívánunk!
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RAJZPÁLYÁZAT

Az Űrhajózás napja
A Login csoport rajzpá-

lyázatot hirdet eleki óvo-
dás és általános iskolás 
gyerekek számára. 

A pályázat címe: „Az 
Űrhajózás napja”.
 

2021. áprilisában há-
rom űrtörténelmi ese-
mény évfordulóját is ün-
nepelhetjük:
60 éve lesz, hogy Jurij Ga-

garin orosz űrhajós először 

jutott el az űrbe Vosztok-1 

nevű űrhajójával. 50 éve 

állították pályára az első 

űrállomást, az orosz Szal-

jut-1-et. Kerek 40 éve pedig 

elstartolt az első amerikai 

űrsikló, a Columbia.

Olyan ÖNÁLLÓ pá-
lyaműveket várunk, amik 

az űrrepülések, űrállomá-
sok, űrsiklók tematikájá-
hoz köthetők.

A pályamű hátoldalára 
mellékeld a neved, az is-
kolád nevét, az osztályod, 
címed és legalább az 
egyik szülőd elérhetősé-
gét (mobiltelefonszám).
A beküldött rajzokat áp-
rilis 5-én az esti órákban 
feltöltjük a közösségi ol-
dalunkra, majd április 11-
én éjfélig gyűjthetitek a 
lájkokat. 

A legtöbb szavazatot 
kapó Pályázók értékes 
ajándékokat nyernek.
 Eredményhirdetés : 
Április 12-én, hétfőn (az 
Űrhajózás napján) tesz-
szük közzé a helyezettek 

névsorát a Facebook ol-
dalunkon. 
A díjazottakat telefonon 
is értesítjük.
 Díjazás:
* Mindhárom kategóri-
ában az első helyezett 
egy-egy űrkutatásról szó-
ló ismeretterjesztő köny-
vet kap
* Az abszolút legtöbb 
lájkot begyűjtő pályázó 
nyereménye még egy 7” 
TABLET is.
 A pályaműveket az 
alábbi címre vagy e-mail 
címre várjuk, de akár Fa-
cebook üzenetben is el-
küldheted számunkra:
5742 Elek, 
Pöltenberg utca 20. , 
login.elek@gmail.com.

A Víz világnapjától a 
Föld napjáig szemétsze-
dési kihívást hirdet Elek 
Város Önkormányzata.

Számos érdekes prog-
rammal készültünk e két 
jeles világnap alkalmából, 
hogy felhívjuk a figyelmet 

a Föld megóvására. A jár-
ványügyi helyzet azonban 
nem teszi lehetővé a cso-
portos események megren-
dezését, így egy különleges 
felhívással érkeztünk.

Végezd el a tavaszi nagy-
takarítást a tágabb környe-
zetedben is!

Kicsit nézz körül a há-
zadhoz legközelebbi utcán, 
faluszélen, árokban és kap-
kodd össze a nem odavaló 
dolgokat!

Az összegyűjtött szeme-
tet fotózd le, küld el a ne-
veddel és lakcímeddel az 
elekazenvarosom@gmail.
com e-mail címre. A fotót 
posztold a saját közösségi 
oldalaidon is, hogy minél 
többen lássák a jó példát. 

Az április 22-ig fotókat 
beküldők között értékes 
ajándékokat fogunk kisor-
solni.

Fődíj egy kerékpár!
Csak az e-mailt küldők vesz-
nek részt a sorsoláson.

Nagyon bízunk a jövő ge-
nerációban! Mutassunk jó 
példát!

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szemétszedési kihívás
ELEKI ÉLETMÓDKÖZPONT

Online előadások
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Az április már a tavasz dereka, ilyenkor már az időjárás is általában kedvező, 
még ha a hűvösebb napok jönnek, akkor is nyílik alkalom egy kis mozgolódásra a 
kertben. A tavasznak ebben a szakában rengeteg feladat akad, így mindenki talál 
magának elfoglaltságot, függetlenül attól, hogy veteményese, díszkertje, közös 
társasházi kertje, vagy csak egy balkonja van éppen valakinek. Aki most azt sem 
tudja, mihez nyúljon elsőként, feltétlen olvasson tovább, mert egy jó nagy csokor 
tipp és ötlet következik az áprilisi kerti feladatokkal kapcsolatban!

A kerti munkákhoz türelmet és örömöt, a befektetett 
munka gyümölcseihez pedig megelégedettséget 

kívánok mindenkinek!

KERTÉSZETI TANÁCSOK MOKÁN LÁSZLÓTÓL, ELEK VÁROS KERTÉSZÉTŐL

Áprilisi teendők a kertben

Bár a bevezető hang-
súlyosan a kertekről szólt, 
azért első lépésben a 
szobanövényekre vessük 
tekintetünket! Számukra 
lassan véget ér a a nyu-
galmi időszak, ami azt 
jelenti, hogy itt az ideje a 
soros átültetésnek, ha ki-
nőtték az edényüket. Át-
ültetés közben ne felejt-
sük el alaposan átnézni 
őket kártevők és beteg-
ségek nyomait keresve! 
A még bent lévő mediter-
rán növények (jellemzően 
a citrusfélék és leanderek) 
most már kiköltözhetnek 
a teraszra vagy a kertbe. 
Szükség szerint náluk is 
elvégezhető az átültetés, 
valamint jó ötlet egy le-
mosó kezeléssel indítani 
őket az aktuális szezon-
ban. Áprilisban még jö-
hetnek hirtelen hajnali 
fagyok, ha ilyen előrejel-
zéseket kapunk, vigyük 
őket pár napra védett 
helyre. 

� Áprilisban még elvileg 
ültethetők a szabadgyö-
kerű növények, de a te-
lepítésben még nem kel-
lően jártas kertbarátok 
inkább a konténeres/
földlabdás kiszerelésű 
növényeket válasszák. 

� Itt az ideje a szőlő 
tavaszi metszésének. A 
gyakorlott szőlősgazdák-
nak nem újdonság sem 
ez az info, sem a metszés 
menete, az újdonsült sző-
lőtermesztőknek (jellem-
zően a kertben pár tőkét 
nevelő hobbistáknak) vi-
szont érdemes a szakiro-
dalmakat átnézni, a szőlő 
metszése ugyanis nem 
egymondatos tudomány. 

� A veteményeskertben 
beindulhat a nagyüzem 
ebben a hónapban, ren-
geteg féle és fajta mag, 
palánta kerülhet  a kis-
kertbe. Példának oká-
ért aktuális az uborka, a 
dinnye, a cékla, a borsó, 
a répa, a bab, a póré-
hagyma, a burgonya, a 
mángold vetése. A talajt 
mindig megfelelően ké-
szítsük elő, mégpedig egy 
alapos, átforgató ásással, 
alapos gyommentesítés-
sel, szükség esetén érett 
komposzt vagy istállótrá-
gya beforgatásával. 

� Áprilisban jelennek 
meg tömegesen a ká-

posztaféléket támadó 
földibolhák. A védeke-
zés könnyű ellenük, ezek 
az apró rovarok ugyanis 
nem szeretik a nedves, 
nyirkos körülményeket, 
így fokozottabb öntözés-
sel és mulcsolással űzhet-
jük el őket. 

� A díszágyásokba ezek-
ben a hetekben kerülhet-
nek ki az ezévi rózsák! Jó 
ötlet szín és méret szerint 
válogatni a rózsák között.
Nem kell félni a rózsáktól, 
sokkal kevésbé kényesek 
és gondozásigényesek, 
mint az hírlik!

� El lehet kezdeni a 
gyeppel való foglalkozást 
is. A télen kifoltosodott, 
megkopott részeken in-
dulhat a felülvetés, ahol 
viszont a pázsit nagyobb 
része odaveszett, érde-
mes az alapoktól kezd-
ve teljesen megújítani a 
gyepes felületet. 

� Az ideális esetben 
korábban már kibontott 
díszfüveket most kell 
rendbe hozni! A túlbur-

jánzott, feldúsult, eszté-
tikai értékét vesztett dí-
szfüvet radikálisan vissza 
kell vágni, akár úgy, hogy 
egyszerűen másfél-két 
arasznyi magasan  telje-
sen visszavágjuk. Nem 
kell megijedni, a hajtá-
sok gyorsan fejlődésnek 
indulnak, gyorsan dús és 
látványos lesz megint. Ha 
még nincs díszfű a ház-
nál, most remek alkalom 
nyílik ültetni egy-két tö-
vet!  

� A birtok parlagi, kevés-
bé használt részeit ideje 
gyommentesíteni, hiszen 
ez az időszak a gazoknak 
is ideális, elképesztően 
gyorsan megjelenhetnek 
és nagyra nőhetnek.  Sze-
rezzünk be egy igazán jó 
metszőollót! Áprilisban 
sokféle metszési feladat 
lesz aktuális, a jó met-
szés előfeltétele pedig a 
minőségi szerszám! Az 
éles vágóélek biztosítják 

a roncsolásmentes met-
szést, ez pedig nagyban 
csökkenti a fertőzések 
esélyét. Az egyes növé-
nyek metszése között 
mindig fertőtlenítsük az 
ollót, különben könnye-
dén átvihetjük a fertőzé-
seket az egyik példányról 
a másikra. 

� Ne feledkezzen meg 
a kert épített elemeiről 
sem! Mikor az idő már 
kedvez a kinti munkák-
nak, sort keríthet a kerítés 
felújítására vagy éppen 
festésére, az ágyásszegé-
lyek javítására-pótlására, 
kiépülhetnek a kőből, 
fából kirakott kerti utak, 
a vállalkozó szelleműek 
akár egy kerti grillt is ké-
szíthetnek! A balkonokon 
se maradjanak el a felújí-
tások, új színt kaphat a 
korlát, vagy rögzíthetünk 
új virágládákat az oldal-
falra, korlátra!

éles vágóélek biztosítják 
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|GYEREKÉSZ

FO
!

A megfejtés beküldési határideje: 2021. április 26. A borítékra írja rá: „Áprilisi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Hack Csenge. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
Az Áprilisi gyerekrejtvény nyereménye egy UNO Junior kártyajáték Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő 
soraiból kiolvasható 
megfejtés beküldési 
határideje: 2021. ápri-
lis 26. A borítékra írja 
rá: „Áprilisi keresztrejt-
vény”. A megfejtéseket 
a Polgármesteri Hivatal 
előtt lévő piros postalá-
dába, amely a Gyulai út 
2. szám alatt található, 
lehet bedobni. Az előző 
rejtvény nyertese: Sza-
bó Sándor. Gratulálunk 
a nyereményhez!

AZ ÁPRILiSi
NYEREMÉNY:
EGY 5.000 FT 

ÉRTÉKŰ 
VÁSÁRLÁSI UTAL-

VÁNY 
A PINDI BÜFÉBE,

KECSKÉS ANDREA
FELAJÁNLÁSÁBÓL

ELEK AZ ÉN VÁROSOM
I n g y e n e s  h a v i l a p

Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, képviseli: Szelezsán György polgármester. Felelős szerkesztő: Kecskés Andrea. 
Nyomtatás: Schneider Nyomda, Gyula. Szerkesztőség: elekazenvarosom@gmail.com 
Elek Televízió: elek.televizio@gmail.com. Telefonszám: +36-70/977-8375. 

|REJTVÉNY

SZÍNEZD KI  A KÉPET!

SUDOKU
     K iCSiKNEK
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