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TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2021. július

2021. július 6., kedd                ZÖLDHULLADÉK
2021. július 7., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. július 8., csütörtök        SZELEKTÍV HULLADÉK
2021. július 14., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. július 21., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2021. július 28., szerda  KOMMUNÁLIS HULLADÉK

|TÁJÉKOZTATÓ

KÉPRiPORT  

Az épülő bölcsőde alapkőletétele

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

ket, hogy július hónap-
ban keddi napokon 
13:00 és 15:00 óra 
közötti időpontokban 
kerül sor a polgármes-
teri fogadóórákra.

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

Fotó: Lehoczky Péter
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TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSi OPERATÍV PROGRAM

Időkapszulát helyeztünk el az új bölcsődénél 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: 9:00–13:00
 

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

+

Házigazdaként nagy 
tisztelettel köszönthettem 
meghívott vendégeinket és 
a jelenlévőket az épülő vá-
rosi bölcsődénk ünnepélyes 
alapkő és időkapszula elhe-
lyezési ünnepségen. A jár-
ványhelyzet miatt korábban 
nem tudtunk sort keríteni 
erre az alkalomra, de min-
denképp fontosnak tartot-
tuk, ily módon is megünne-
pelni az évtizedek óta várt 
bölcsőde építését.  

A rendezvényen ün-
nepi beszédet mondott, 
Dr. Kovács József or-
szág-gyűlési képviselő 
Úr, Magyarország Kormá-
nyának képviseletében, 
dr. Kolysza-Tóth Annamá-
ria asszony, a Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztály 
főosztályvezetője, a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
képviseletében, valamint 
Szebellédi Zoltán alelnök 
Úr, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének 
képviseletében. 

Az ünnepi beszédeket kö-
vetően az Elek Táncegyüttes 
ünnepi műsorát tekinthet-
tük meg, majd közösen el-
helyeztük az intézmény ala-
kövét és az időkapszulát.             

A  Terület- és Te-
l e p ü l é s f e j l e s z t é -
si Operatív Program 
felhívására beadott TOP-
1.4.1-19-BS1-2019-00018 
azonosítószámú „Bölcső-
dei fejlesztési program” 
elnevezésű projekt kap-
csán Elek Város Önkor-
mányzata sikeresen pályá-
zott, elnyerve így 249 554 
530 Ft-ot, amely lehetővé 
teszi egy új, 14 férőhelyes 
bölcsőde kialakítását.

Hálásan köszönjük min-
denkinek, aki segítette a si-
keres pályázatunkat.    

A falak már állnak, jó 
ütemben haladunk az épít-
kezéssel, a kivitelezési mun-

kálatokat követően végre 
újra önálló, saját bölcsődéje 
lesz a városnak. 

Miért is olyan fontos ez 
számunkra? A válaszok a 
múltban keresendők.  

A településünk önálló, sa-
ját fenntartású bölcsődéje 
1992-ben zárta be kapuit. 
Ami számomra megdöb-
bentő, hogy erről az akkori 
képviselő-testület határo-
zott. 

Ezt követően hosszú ideig 
nem volt lehetősége a csalá-
doknak helyben bölcsődei 
szolgáltatás igénybevéte-
lére. Az a szülő, aki gyorsan 
szeretett volna visszatérni a 
munka világába, másik tele-
pülésre kényszerült elvinni a 
gyermekét. Mondanom sem 
kell, mekkora hátrány ez az 
eleki családoknak, mekkora 
hátrány ez a településünk 
megtartó erejének. 

Egy ilyen kisvárosnak az 
elvándorlást megállítani és 
a megtartó erejét növelni 
elsősorban úgy lehet, ha a 
családok helyben boldo-
gulnak, ha minden szol-
gáltatást helyben igénybe 
tudnak venni, biztonságban 
érzik gyermekeik fejlődését 
és jövőjét.       

Az eleki családoknak egé-
szen 2018-ig kellett várni-
uk, hogy helyben legyenek 
bölcsődei férőhelyek. Hála a 
Magyar Kormány családpo-
litikájának, ekkor felgyorsul-
tak nálunk is az események. 

Pályázati forrásból ebben 
az évben kezdte meg műkö-
dését a 7 férőhelyes városi 
fenntartású Mini Bölcsőde, 
az óvodánk hármas számú 
telephelyén. 

2020-tól újabb előrelépés 
volt tapasztalható. Gocz El-
vira asszony adományából 
és szintén TOP pályázati 
forrásból az összesen 14 fé-
rőhelyes Gocz Elvira Családi 
Bölcsőde I. és II. is lehetősé-

get biztosít a családok ré-
szére.            

Az utóbbi három év po-
zitívan alakult, de még 
mindig hosszú várólista, és 
nem tudunk elég bölcsődei 
férőhelyet biztosítani, ezért 
nagy öröm számunkra, 
hogy jövő szeptembertől 
új épületben megnyitja ka-
puit a 14 férőhelyes bölcső-
dénk. 

Az intézmény műszaki 
paraméterei és felszereltsé-
ge tekintetében a legmo-
dernebbek közé fog tartoz-
ni a megyében.    

A demográfiai adatokat 
és a családok igényeit is-
merve, bátran merem kije-
lenteni, hogy így már min-
den eleki gyermek számára 
lesz helyben bölcsődei fé-
rőhely. 

Az alapkő és időkapszu-
la: a jövő számára elhe-
lyezett üzenet és egyben 
földbe vetett mag. A beru-
házást követően a parkoló 
és a járda közötti zöld te-
rületen egy fa árnyékában 
fogja majd a márványtábla 
hirdetni az eleki emberek 
közös sikerét. 

Remélhetőleg az idő-
kapszula több száz, vagy 
akár ezer év múlva fog elő-
kerülni és amikor kibontják 
azt, büszkén fognak olvasni 
a 2020-as években élt eleki-
ekről. 

Reményeink szerint ek-
kor nem kell történész vagy 
más szakember az iüzene-
teink értelmezéséhez, mert 
a minket követő generációk 
megőrizték anyanyelvünket 
és nemzetünket.                        

Hajrá Magyarország, Haj-
rá Elek!

Fotó: Lehoczky Péter

Szelezsán György

polgármester
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Együtt ünnepelte a város apraja-nagyja a gyermekeket

Hosszú idő után újra 
megtelt vidámsággal és 
élettel a rendezvények 
szokásos helyszíne, a 
Laudenbach tér.

Végre újra közösségi 
programokon vehettek 
részt a családok. A nyári-
as időben városi gyerek-
napot tartottunk, ahol 

számos meglepetéssel 
készültünk a gyerekek-
nek, reményeink szerint 
mindenki jól érezte ma-
gát.

A gyermeknaphoz 
csatlakoztak az eleki 
nemzetiségi önkor-
mányzatok is. A Cigány 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat üdítővel és 

csokival, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
süteményekkel, a Ro-
mán Nemzetiségi Ön-
kormányzat lufi kkal, a 
Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat helyben 
készített lángossal ked-
veskedett a családoknak, 
melyet ezúton is köszö-
nünk!

Köszönet illeti to-
vábbá a szuper napért 
a Kiscsillag Egyesületet, 
a Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesü-
letet, a Balogh családot, 
Nagy Mihályt, a Cool 
Tour Team-et a hangosí-
tásért, minden fellépőt, 
segítőt, a városüzemel-
tetés és karbantartó 

szolgálat, valamint a köz-
foglalkoztatási program 
munkatársait és Kecskés 
Andreát, aki a szervezési 
munkálatok élére állt. 

Minden kedves 
gyermeknek vidám 
nyarat, önfeledt gyer-
mekkort kívánunk!

Szelezsán György

polgármester
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SZABÓ PÉTER

Átvette a kitüntetését
Szabó Péter eleki 

néptáncost, a magyar 
népművészet mesterét 
Áder János Magyar-
ország köztársasági 
elnöke a március 15-i 
nemzeti ünnep alkal-
mából - a román nem-
zetiségi hagyományok 
ápolását és továbba-
dását szolgáló közös-
ségépítő tevékenysége 
elismeréseként - a MA-
GYAR ARANY ÉRDEM-
KERESZT polgári ta-
gozata kitüntetésben 
részesítette. 

Péter bácsi a Kar-
melita Kolostorban 
megrendezésre kerülő 
ünnepségen vehette át 
a kitüntetést dr. Sem-
jén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes Úrtól.       

Rendkívül megtisz-
telő volt számomra, 
hogy elkísérhettem 
Péter bácsit az ünnep-

ségre és mérhetetlenül 
büszke voltam, amikor 
a színpadra szólították 
és átvehette az elisme-
rést. 

Péter bácsi emberi 
nagyságát jól mutatja, 
hogy számos elisme-
résben részesülő közül, 
csak is egyedül kért 
szót és meghatódva 
mondott köszönetet 
mindenkinek, aki az 
élete során segítette, 
hogy ilyen megtisztelő 
elismerést kapjon.                            

Szabó Péter 1935-
ben született egy 
román ortodox csa-
ládban, ahol már kis-
gyermekként megis-
merkedett a román 
n é p t á n c h a g y o m á -
nyokkal, édesapja 
nyomdokaiba lépve. 
Az Eleki Román Ha-
gyományőrző Nép-
táncegyüttes tagjaként 

számos hazai és romániai fesztiválon, rendezvényen vett részt. A hagyo-
mányőrzés mellett nagy hangsúlyt fektetett mindig is arra, hogy a felnövek-
vő generációknak is átadja a „néptánctudomány mesterségét”. A több mint 
70 éves munkássága során nagy szerepe volt a néptánchagyományok gyűj-
tésében, amelyet nem kisebb személyiségekkel volt szerencséje megtenni, 
mint Halmos Béla, Sebő Ferenc és Martyin György.

Elek Városa rendkívül büszke Szabó Péter életútjára és munkásságára. 
Péter bácsi, ezúton is gratulálok és további jó egészséget kívánok!      
Fotó: Miniszterelnökség

Szelezsán György

polgármester

FÁT ÜLTETTEK A BALLAGÓ DIÁKOK

Az ünnepség közeledtével a tavaly indított 
hagyomány szerint az idén is 1-1 fát ültettünk az 
intézményektől búcsúzó osztályokkal. 

A jótékony környezeti hatások mellett, az így 
ültetett fák által eresztett gyökerek jelképezik a 
diákok kötődését városunkhoz, az otthonukhoz. 
A gyermekek is itt “eresztettek gyökeret” innen 
táplálkoznak, ide kapaszkodnak egész életük-
ben. 

A lombkoronák folyamatos növekedése és 
terjeszkedése a jövőbe mutat, jelképezi a fiata-
lok folyamatos és rohamos fejlődését, jelképe 
annak, hogy a tehetségük még csak ezután fog 
igazán kiteljesedni. 

Sok sikert és jó egészséget kívánok mindany-
nyiótoknak!

Szelezsán György

polgármester
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Pedagógusnap al-
kalmából Elek Város 
Önkor mányzatának 
képviseletében kö-
szöntöttem a városunk-
ban működő oktatási 
intézmények, óvodák 
és nevelő otthonok 

pedagógusait és tech-
nikai dolgozóit. Hála-
telt szívvel köszönöm a 
gyermekeink fejlődése 
érdekében végzett pél-
damutató, elkötelezett 
oktatói munkájukat!

Több évtizedes pél-

damutató pedagógusi 
szolgálatot követően, 
nyugdíjba vonulásuk 
alkalmával külön kö-
szöntöttem Dézsiné 
Németh Ilona, Kecske-
méti Jánosné és Hoff-
mann Ferenc pedagó-

PEDAGÓGUSNAP

Nyugdíjba vonul Dézsiné Németh Ilona, Kecskeméti Jánosné és Hoffmann Ferenc

gusokat, akik hosszú 
pályájuk során több 
ezer eleki gyermek fej-
lődését segítették. Há-
lásan köszönünk min-
dent!

Minden pedagó-
gusnak jó egészséget, 

sikereket és kitartást 
kívánok ehhez a szép 
hivatáshoz, a nyug-
díjba vonuló pedagó-
gusoknak hosszú, jó 
egészségben töltött 
boldog nyugdíjas éve-
ket!

Szelezsán György

polgármester

Július 1-én (csütörtökön) a köztisztviselők napja alkalmából
az Eleki Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART.
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JÚNiUS 13.

Védőnők napja 
Szelezsán György polgármester a védőnők napja alkalmából, Elek Város 

Önkormányzatának képviseletében köszöntötte városunk védőnőit, Kecskés 
Róbertnét és Kovács-Baráth  Máriát.

A védőnők feladata igen sokrétű, kiterjed többek között a várandós és gyer-
mekágyas anyák, a családok, valamint a gyermekek tanköteles kor végéig 
történő gondozására és védelmére. Rendszeresen, személyes kapcsolatot tar-
tanak a gondozottakkal, egészségügyi, szociális, mentálhigiénés tanácsokat 
adnak, védőoltásokat készítenek elő, szűrővizsgálatokat, egészségnevelő és 
egészségvédő programokat szerveznek. 

Áldásos tevékenység nélkülözhetetlen része a családok egészségügyi és 
szociális biztonságának!

Hálásan köszönjük áldozatos munkájukat!

MAGYAR FALU PROGRAM

Megújul a temető 
Június közepén elkezdőtek a munkálatok a 

Városi és Ortodox Temetőben.
Önkormányzati saját forrásból és a Magyar 

Falu Programban nyert közel 4 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatásból összesen 7 
millió forintos fejlesztés valósul meg.

A beruházás során új harangláb, urnafal és jár-
daszakasz készül, illetve a ravatalozó közelében 
megnöveljük a szilárd burkolatú területeket is.

JÚNiUS 04.

Nemzeti Összetartozás Napja 
A Nemzeti Összetartozás Napján a Városháza 

előtt található Gávai Gaal Jenő emléktáblánál 
tartottunk megemlékezést, majd a Sarlós Bol-
dogasszony Templomban Fazakas Gusztáv 
atya által celebrált szentmisén vettek részt az 
érdeklődők.

A Magyar Parlament 2010 májusában fogadta 
el a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságté-
telről szóló törvényt, mely június 4-ét - a triano-
ni békeszerződés aláírásának napját - a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvánította.

Mi magyarok örökké összetartozunk! 
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Az Elek USE játékosai többször is alaposan hely-
benhagyták ellenfeleiket a megyei II/B osztályú baj-
nokság idei szezonjában. 

Szurkolóinknak köszönjük az egész éves biztatást, 
nélkülük újoncként nem sikerült volna elérni a 6. He-
lyezést! 

A megyei II/B osztályú 
bajnokság eleki góllövői

24 gólos: Puporka Elemér
14 gólos: Puporka Róbert
  7 gólos: Kasznár Márk
  5 gólos: Gyulai Ferenc
  3 gólos: Rostás Benjamin

     Simonka Rajmond
      Trippon Tamás
 2 gólos:  Hotya Máté 
      Kotroczó István
                  Nagy László
     Sipos Dávid
  1 gólos: Nagy Árpád 
                  Kása Dominik

                  Barna Márk

Liszkai Ottó

Tar Teofi l

HATODiK HELYEN ZÁRTÁK A 
BAJNOKSÁGOT 

AZ ELEKiEK A B CSOPORTBAN

Csapatunk egy rövid 
szünetre vonul, de július 
első hetében már meg-
kezdi a felkészülést az 
augusztusi rajtra. 

BAJNOK LETT A HOTYA PÉTER VEZETTE iFi CSAPATUNK

Ifi csapatunk az utolsó, számunkra már tét nélküli mérkőzésen győzelemmel, ezáltal magabiztos előnnyel és bajnoki 
címmel zárta a 20/21-es bajnoki szezont.

A bajnokcsapat tagjai: Lőrincz Dénes, Blezsán Zoltán, Bíró Bertold, Kása Dominik, Illés Albert, Kászián Olivér, Simonka 
Rajmund, Kovács Norbert, Botás Roland, Thuróczy Áron, Barna Márk, Nagy Árpád, Liszkai Ottó, Sós Gábor, Sós Gergő, 
Szabó Patrik, Szabó Szebasztián, Lázár György, Veder Richárd, Burai Balázs.

Edző: Hotya Péter, segítője Gyulai Ferenc
A mérkőzést követően a szakmai stáb és a játékosaink egy kis ünnepség keretin belül vehették át a bajnoki címért járó érmeket 

és a kupát az MLSZ Békés Megyei Igazgatójától Szpisják Zsolttól, Szelezsán György polgármester Úrtól és Papp Lászlótól, egyesü-
letünk elnökétől.

Összetett és folyamatos, tudatos szakmai munka gyümölcse érett be napjainkra. A mostani bajnoki címet ünneplő csapat ge-
rince, Bálint György ( Gyurma ) irányításával, a Bozsik programban ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. 

Az utóbbi években az Ifi  korosztályban folytatták a munkát Hotya Péter edző iránymutatásai és Turcsek Zoltán szakmai intelmei 
mellett. 

Az utóbbi években Hotya Pétert és a szakmai munkát segítette továbbá: Gyulai Ferenc, Szalai Tamás, Szentgáli Zoltán és Sze-
leszán György is, mint edzők és a felnőtt csapat játékosai. Hálás köszönet mindenkinek, akik valamilyen formában segítették csa-
patunkat. 

Az Ifi  csapatunk teljesítményének értékét még inkább felértékeli, hogy 5-6 játékos szinte minden hétvégén a felnőtt csapat 
mérkőzésein is pályára lépett, így a heti 2 edzés mellett 1 bajnoki mérkőzés is a lábunkban volt már vasárnapra az Ifi  bajnokik 
kezdetére. 
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REIBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Jövőépítés – ifjúsági stratégia készül Eleken 
Három Békés megyei 

településen, Elek mellett 
Bucsán és Orosházán 
indult el 2021 tavaszán 
az Erzsébet I�úsági Alap 
Nonprofit Kft. (további-
akban: ERIFA) támogatá-
sával annak a pályázati 
programnak a megvaló-
sítása, aminek keretében 
az önkormányzatok kuta-
tásmódszertani, valamint 
i�úságszakmai-módszer-
tani támogatásban része-
sülnek.

(Országos szinten 46 
érvényes pályázat érke-
zett be, de mivel volt tér-
ségi szintű összefogás is, 
több mint 50 településen 
zajlik ebben az évben kö-
zösségfejlesztő, aktivizáló 
i�úságszakmai munka.)

A pályázat célja a tele-
pülési, térségi szintű i�ú-
sági munka támogatása, 
az önkormányzatok segí-
tése a településen zajló 
i�úsági feladatok és szol-

gáltatások, programok 
tervezésében, összehan-
golásában.

Mit is jelent ez? Az ERI-
FA és a települések szak-
emberei, meghatározó 
szervezetek, intézmé-
nyek képviselői, felnőt-
tek és fiatalok közösen 
tervezzük meg azt a fo-
lyamatot, aminek ered-
ményeként i�úsági stra-
tégia és cselekvési terv 
készül, meghatározva 
rövid távon a fiatalokról 
való gondolkodás irá-
nyait, kereteit, és egy-két 
évet felölelően a konkrét 
lépéseket, intézkedése-
ket, azok megvalósítá-
sában közreműködőket, 
forrásokat, felelősöket.

Elek Város Önkormány-
zata pályázatával kifejez-
te azt a szándékát, hogy 
stratégiai szinten kíván 
a 12-25 éves korosztály 
helyzetével, lehetősége-
ivel foglalkozni, hiszen a 

ma tizenévesei a holnap 
felnőttjeiként döntenek 
majd arról, hogyan és hol 
folytatják életüket, alapí-
tanak családot, szervez-
nek közösségeket, vállal-
nak munkát, teremtenek 
munkahelyeket…

Az utóbbi időben meg-
szokott módon, Eleken is 
online találkozóval vette 
kezdetét a közös munka 
június 17-én. Az Elek Vá-
ros Önkormányzata stra-
tégiaalkotási folyamatá-
nak koordinációját végző 
Reibel Mihály Művelődési 
Ház meghívására ültünk 
képernyő elé, hogy meg-
ismerjük egymást, a kép-
viselt intézményt, szer-
vezetet, és megtudjuk, ki 
mit gondol az eleki fiata-
lokról. Szerencsés hely-
zetben van Elek, hiszen 
a városban erőforrásként 
és nem problémák forrá-
saként tekintenek a fiata-
lokra, a lehetőséget látják 

a szereplők a korosztály-
ban, a velük való együtt-
működésben.

A megbeszélés végén 
megállapodtunk abban, 
hogy júliusban sor kerül 
majd Eleken egy World 
Cafe-ra, ahol már fiatalok 
is részt vesznek. A World 
Cafe egy olyan irányított, 
de mégis kötetlen be-
szélgetést lehetővé tevő 
módszer, ahol minden 
résztvevő gondolata, vé-
leménye számít.

A június 17-ei online 
találkozó résztvevői, a 
stratégia alkotás part-
nerszervezetei: Szelezsán 
György polgármester; 
Kecskés Andrea képvise-
lő, a Társadalmi kapcso-
latok, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke; Haász 
Tünde Erika, a Reibel Mi-
hály Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményve-
zetője és munkatársai, 
Molnár Viktória közmű-

velődési asszisztens, Ju-
hászné Kiss Henrietta 
könyvtáros; Veresné Vígh 
Mónika, a Dr. Mester 
György Általános Iskola 
intézményvezető-helyet-
tese; Jova Daniella, Eleki 
Román Általános Iskola 
tanítója; Duró Lajos, a Ve-
lek Vezér Hagyományör-
ző Íjász Egyesület elnöke, 
Túroczyné Tóth Tünde, 
Harruckern János Techni-
kum, Szakképző Iskola és 
Kollégium Elek kollégiu-
mi nevelőtanára; Bertalan 
Mária, a Harruckern János 
Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium Gyula 
Dök patronáló tanára; Po-
csajiné Fábián Magdolna 
művelődésszociológus, a 
Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének 
titkára.

Haász Tünde Erika

intézményvezető

Az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban pályázatot nyúj-
tott be a „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási- és karbantartási tevé-
kenységek 2020. évi támogatása” c. pályázati kiírásra. Beadott pályáza-
tunkban 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk az 
eleki németek közösségi háza, a Leimen Ház részleges felújítási munká-
lataira. A megvalósítás határideje 2021. június 30.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a pályázatot támogatásra érdemes-
nek ítélte, és 1.500.000 Ft pályázati támogatás megítéléséről döntött. A 
Támogatói Okirat 2020. július 23-án kiállításra került.

A pályázatunk keretében a Leimen Ház főbejárati ajtóját korszerű, biz-
tonságos ajtóra cseréltük, az ablakok egy részét pedig szúnyoghálóval 
láttuk el. Nagy problémát jelentett a ház folyosói, udvari homlokzati fa-
lának a vizesedése. Ezt alászigeteléssel, majd a teljes homlokzat újjálakí-
tásával, külső és belső festéssel orvosoltuk. Mindezek mellett az udvari 
csapadékvíz elvezetést is sikerült javítani a pályázati támogatás, valamint 
a nemzetiségi önkormányzat saját forrásainak a felhasználásával.

Néhány fotóval is bemutatjuk az elkészült munkát.
A német egyesület tagjai sok munkával gondoskodtak a munkák utáni 

takarításról is.
Köszönjük a támogatást!                                                     Wittmann László

                                                                                                                                              elnök

ELEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megújult a Leimen Ház
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Baráth Jánosné Erzsike és Kimpián Jánosné Éva alkotásai

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Könyvajánló

Június hónap alkotói: Baráth Jánosné Erzsike és Kimpián Jánosné Éva. 
Továbbra is várunk bármilyen technikával, bármilyen anyagból készült tárgya-
kat, legyen az gyöngy, fa, bőr, textil, fonal, üveg, de ha újrahasznosított anyagból 
dolgoznak, az dobogtatja meg szívünket igazán! 

Ne feledjék: Alkotni jó!
Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Hírek a könyvtárból
Könyvtárunk június 

1-től egy hónapon ke-
resztül „aprópénzes” 
könyvvásárt tartott a 
könyvtár előtt, az ál-
lományból kivont sok 
száz könyvből. Minden 
nap jöttek az érdek-
lődők, keresgettek, 
válogattak a széles kí-
nálatból, hiszen a me-
sekönyvektől kezdve 
megtalálható volt a 
krimi, romantikus regé-
nyek, klasszikus szép-
irodalmi műveken ke-
resztül a szakirodalmi 
(pszichológia, vallás, 
történelem, gasztronó-
mia..stb) témájú köny-
vek is.

A Kézművesség Vi-
lágnapja alkalmából 
kavicsfestő pályázatot 
hirdettünk, melynek 
eredményeként min-
den nevező ajándék-
ban és oklevélben ré-
szesült.

Június 23-án ismét 
elindul a felnőtteknek 
szóló kézműves szak-
körünk, amit a bezárás 
alatt sajnos csak on-

line formában tudtunk 
megvalósítani. Most az 
első alkalommal igazi 
nyári dekoráció készül, 
akár kertbe, teraszra 
vidám hangulatot te-
remtve.

Folyamatosan köny-
vajánlóval csalogat-
juk be olvasóinkat és 
leendő olvasóinkat, 
valamint minden hó-
napban felhívjuk a fi-
gyelmet a hónap jeles 
írójára, költőjére.

A járványügyi sza-
bályozás figyelembe 
vételével újra elindí-
tottuk kétheti rendsze-
rességgel baba-mama 
klubunkat a 3 év alatti 
csemetéknek, akik szü-
leikkel, vagy alkalo-
madtán nagyszüleikkel 
látogatják csütörtök 
délelőtti foglalkozása-
inkat. 

A Békés Megyei 
Könyvtár jóvoltából 
mondókás füzeteket és 
készségfejlesztő játé-
kot is kaptunk a kicsik 
időtöltéséhez.

Juhászné Kiss Henrietta

Baráth Jánosné alkotása Kimpián Jánosné alkotása

Philip Schott: Egy kisállatren-
delő hétköznapjai. Vidám történetek kutyákról, 
macskákról és más állatfajtákról.

A kanadai állatorvos őszinte, humoros, sokszor 
önironikus történetei eredetileg blogbejegy-
zések formájában láttak napvilágot. Dr. Schott 
harmincéves praxisa során szerzett tapasztalatait 
osztja meg az olvasókkal: hogyan adjuk be a tab-
lettát a macskánknak, milyen zárat szereljünk a 
hűtőre, ha nem akarjuk, hogy a kutyánké legyen 
a sült csirke, és mit kezdjünk a halunkkal, ha az 
félig lenyelte a társát.

De a történetek nem 
csak az állatokról szól-
nak. A szerző az évek 
során felismerte, hogy 
állatorvosként a kis ked-
vencek mellett a gazdik-
kal is kell foglalkoznia, 
akikről szintén számta-
lan érdekességet tudha-
tunk meg.

A kisállatrendelő 
színes mindennapjai-
ról szóló kedves, szó-
rakoztató történetek 
megnevettetik, elgon-
dolkodtatják, vagy épp 
meghatják az olvasót, 
de senkit nem hagynak 
hidegen.
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Budapesten kirándultunk

A Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának 
köszönhetően iskolánknak lehetősége nyílt egy 1 
napos budapesti kirándulás megszervezésére.

Május 28-án került sor az utazásra, melynek 
keretében tanulóink megismerhették Budapest 
látványosságait: jártak a Hősök - terén, megnéz-
hették a Parlamentet belülről, és természetesen a 
Duna-parton is sétálhattak. 

Amellett, hogy nagyon jó közösségépítő prog-
ram valósult meg, tanulóink maradandó élmé-
nyekkel gazdagodva tértek haza.

Június 4-e nem a tanulásról, 
hanem a játékról szólt iskolánkban.

A reggelt tornával nyitottuk, ezután követke-
zett a Jerusalema tánckihívás. Miután mindenki 
kitáncolta magát, jöhettek a csapatversenyek, 
melyek a nevetésről, szurkolásról szóltak. Amíg 
a csapatok pihentek, csillámtetoválásban és arc-
festésben részesültek. Végezetül mindenki kapott 
palacsintát és természetesen jutalmat a sikeres 
csapatmunkáért! 

Köszönjük Madarászné Mokán Zsókának a 
felajánlott epret, továbbá Tóth Ildikónak a pa-
lacsintakészítésben nyújtott támogatást!

Minden osztályban köszöntötték diákjaink pedagógusain-
kat e jeles napon, köszönjük a szülők és diákok figyelmességét!

2021.06.04-én Elek Város Önkormányzata nevében iskolánk-
ban járt Szelezsán György polgármester úr és Kecskés Andrea 
képviselő kisasszony, akik intézményünk pedagógusait, illetve 
nyugdíjba vonulása alkalmából Kecskeméti Jánosné taní-
tónőt köszöntötték. Flórikának ezúton is kívánunk jó egészsé-
get és hosszú, boldog nyugdíjas éveket minden iskolai dolgozó 
nevében.

2021.06.11-én pedagógusaink a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata által rendezett ünnepségen vettek 
részt a Nicolae Balcescu Román Gimnáziumban.

Köszönjük a megtisztelő és elismerő szavakat, ajándékokat!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Gyermeknap

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Pedagógusnap
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ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Jutalmat kaptak tanulóink

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lezárult a tanév

A temesvári „PAX 21” Egyesület 5 tanulónknak 
adományozott elismerő oklevelet a román nem-
zetiségi oktatásban elért kiváló tanulmányi ered-
ményéért.
Forgács Tamara 4. osztályos, Jenei Viola és Var-
ga Dániel 5. osztályos, Sarkadi Balázs 6. osz-
tályos, valamint Turai Dzsenifer 8. osztályos 
tanuló részesült elismerésben. Tisztelettel köszön-
jük az egyesület támogatását, továbbá külön kö-
szönet dr. Ioan Petroman elnök úrnak.

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Osztálykirándulások
Az utolsó napokban zajlottak iskolánkban az 

osztálykirándulások. A digitális oktatás után, idén 
még jobban élvezték a gyerekek a közös, felhőt-
len programokat!

Június 19-én került megrendezésre iskolánkban a 8. osztályos diákok bal-
lagása. Szép és megható ünnepségnek lehettünk részesei.

A ballagók ajándékot kaptak Szelezsán György polgármester úrtól, vala-
mint Mészáros Jánosnétól, az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőjétől, intézményünk volt iskolatitkárától.

KITŰNŐ ÉS JELES TANULÓINK A 2020/2021-ES TANÉVBEN:

1. osztály:  Lőrincz Bernadett, Sarkadi Anna, Szabó Szofi  Bella
2. osztály:  Bodoczki Ronaldó Rikárdó, Huszár László, Kiss Imre Máté, 
                        Stumpf Benett, Szabó Panna Fanni, Truczán Zsanett Vanda
3. osztály:  Faragó Valentina, Gulyás Péter András, Gyaraki Nándor, 
                        Kovács Kata, Samu Botond Zsolt
4. osztály:  Forgács Tamara Anna, Szelényi Ernő Tamás
5. osztály:  Ferenczi Gergő, Gál Polett Lenke, Jenei Viola,
                        Krisán Jázmin Lujza, Stumpf Bence, Varga Dániel Zsolt
6. osztály:  Sarkadi Balázs
8. osztály:  Fűfa Karina Anikó

Turai Dzsenifer tanulónk a gyulai Információs- és Dokumentációs Központ, valamint a Zárt-
szelvény SE Díj jutalmazottja is lett kiemelkedő közösségi munkájáért. Zalai Hunor Levente ta-
nulónk a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, valamint Elek Város Fejlődéséért 
Közalapítványa kitüntetésében részesült. 

Gratulálunk ballagó tanulóinknak és további sok sikert kívánunk jövőbeni céljaik eléréséhez!
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ballagás az iskolánkban
,,Ne azt kívánd, 

hogy minden könnyen 

menjen. Kívánd azt, 

hogy legyen erőd le-

győzni a nehézségeket.”

Ezzel a Bruce Lee 
idézettel köszöntötte 
Csuvarszkiné Sarkadi 
Ibolya intézményve-
zető asszony a bal-
lagó nyolcadikosokat 
2021. június 19-én. 

A 10 órakor kezdődő 
eseményen a 7. osztá-
lyosok búcsúztatták a 
8. osztályosokat, majd 
a ballagók búcsúztak 
könnyes szemmel itt 
maradó társaiktól és 
adták át ünnepélyesen 
az iskola zászlaját. A 
szülők és a hozzátarto-
zók virágokkal és aján-
dékokkal köszöntötték 
a végzősöket. Ezután 
a kiemelkedő ered-
ményt elért tanulókat 
díjazta az intézmény, a 
8 éven át kitűnő tanu-
lókat, Bajaczán Mar-
cell Szabolcsot, Rese-
tár Hannát és Veres 

Zsombort. Közülük 
a tantestület döntése 
alapján az Iskola leg-
jobb tanulója címet 
Bajaczán Marcell Sza-
bolcs, az Iskola leg-
jobb sportolója címet 
Resetár Hanna érde-
melte ki. Közösségi 
munkájáért Hegedűs 
Vivien Sugárka, Török 
Evelin Klára és Urbán 
Lili, míg Fodor Noémi 
angol nyelvből szer-
zett középfokú ,,C” 
típusú nyelvvizsgájá-
ért kapott oklevelet 
és ajándékot az isko-
lától.

Az Eleki Német 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat ajándékutal-
vánnyal köszönte meg 
a német nyelv és ha-
gyományok terén elért 
eredményeit Bajaczán 
Marcell Szabolcsnak, 
Hegedűs Vivien Sugár-
kának, Kósa–Schmidt 
Ervinnek, akik többször 
is versenyeken vettek 
részt német nyelvből, 

valamint Lukácsné 
Kohut Anna és Varga 
Renáta pedagógusok-
nak, akik segítségével 
elérték ezt. Wittmann 
László elnök úr és Nie-
dermayer Ernő úr adta 
át a díjat.

Elek Város Fejlő-
déséért Közalapít-
vány immár 2. éve 
jutalmazza a ballagó 
nyolcadikosokat vá-
rosi ünnepségen való 
szereplésért, kulturális 
rendezvényeken való 
részvételért, Elek város 
hírnevének öregbítésé-
ért. Az idén a megtisz-
telő jutalmat, a 10 ezer 
Ft-os ajándékutalványt 
és az emlékplakettet 
Popucza Dóra vehette 
át. A díjat átadta Kecs-
kés Andrea elnökasz-
szony és Ferenczi Zsolt 
kuratóriumi tag.

A Zártszelvény SE 
immár 3. éve 10 ezer 
Ft-os ajándékutalvány-
nyal és emlékplaket-
tel jutalmazza a 8 évig 

tanúsított kiemelkedő 
közösségi tevékeny-
ségért, osztályonkénti 
egy-egy tanulót isko-
lánkban. A tantestület 
javaslata alapján idén: 
Veres Zsombor 8.a és 
Rádai Jakab Zsombor 
8.b osztályos tanulók 
részesültek a jutalom-
ban, amit a ZSE képvi-
selőitől vehettek át.

Iskolánkban hagyo-
mány, hogy a Szülői 
Munkaközösség tagja-
inak megköszönjük a 
gyermekekért 8 éven át 
tartó megtett fárado-
zásaikat. Az idei évben 
Drágos Rita, Schmidt 
Ilona, Gaál Erzsébet, 
Resetárné Lovász Eri-
ka, Popuczáné Tóth 
Ibolya és Sarkadiné 
Kassai Irén szülők ve-
hették át az elismerő 
oklevelet és a virágot.

A búcsúzó intéz-
ményvezetői kézfo-
gás után Szelezsán 
György polgármester 
úr szólt a ballagókhoz, 

miszerint legyenek 
büszkék, hogy eleki-
ek, hogy ne felejtsék 
el, honnan indultak 
útjukra, a szülőknek 
pedig megköszönte, 
hogy eleki iskolába, a 
Dr. Mester György Ál-
talános Iskolába iratták 
gyermekeiket. A balla-
gók megajándékozása 
után a polgármester úr 
megköszönte a peda-
gógusok munkáját is.

A végzősök koszorút 
helyeztek el Dr. Mes-
ter György emléktáb-
lájánál, majd a Szózat 
hangjai után búcsúju-
kat szimbolizálva lég-
gömböt engedtek a 
magasba.

Gratulálunk minden 
ballagó diákunknak és 
további szép sikereket 
kívánunk nekik a vá-
lasztott középiskolá-
jukban!

Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes     

8.B osztály
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lezárult a tanév
A várakozás nagy izgalmával érkeztek 2021. 06. 18-án a Dr. Mester György Általános Iskola tanulói osz-
tályaikba. A tanév megkoronázásaképpen ezen a napon kapták a kezükbe a bizonyítványaikat.

A 2020/2021-es tanév kitűnő tanulói:
1.a: Bloch Bálint, Csépányi Norbert, Csuvarszki Levente, Gyulai Bella Csenge, Horváth Ferenc , 
Kovács Vanda Ilona, Simonis Zara, Szabó Gréta , Szávó Attila Szilárd, Dávid Jázmin
2.a: Antal Sándor, Bagi Dominik, Bányai Kristóf, Brindás Emma, Dan Krisztián, Kolláth Zoé Lilien,
Klemm Ferdinánd Tamás, Sonkoly Fruzsina, Stumpf Mária Lilla, Szücs Lara, Vágó Lara
3.a: Duró - Gergely Nimród, Samu Gergő Mihály, Varga Bence, Zsóri Izabella
4.a: Bender Ferenc József, Molnár Csenge Karolina, Onodi Jázmin, Sebők Dávid
5.a: Bányai István Levente, Ramasz Károly, Festő Réka, Kósa - Schmidt Nóra, Sárközi Hanna
5.b: Kotroczó Ferenc
6.a: Csuvarszki Boglárka, Árvai László
7.a: Szabó Hanna Blanka, Szávó Diána, Szatmári Réka, Botás Brigitta
7.b: Bajaczán Szonja, Juhos Eszter, Panda Kamilla, Szaniszló Brigitta, Sándor Nóra
8.a: Bajaczán Marcell Szabolcs, Hegedűs Vivien Sugárka, Kósa-Schmidt Ervin, Mucsi Beatrix, 
Veres Zsombor
8.b: Rádai Jakab Zsombor, Resetár Hanna, Török Evelin Klára, Popucza Dóra, Lipták Árpád, 
Szatmári Levente Gábor

Gratulálunk iskolánk minden tanulójának a szép eredményekhez!
Köszönjük a pedagógusaink egész éves, áldozatos munkáját! 
Köszönjük a szülők támogatását, a tantermen kívüli digitális oktatás alatti együttműködésüket!
Kellemes vakációt kívánunk a gyermekeknek és pedagógusainknak!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER 
GYÖRGY 
ÁLTALÁNOS 
ISKOLA

DÖK nap

Diákönkormányzat 
szervezte projektnap 
volt 2021. június 11-
én a Dr. Mester György 
Általános Iskolában. 
A végzős diákönkor-
mányzati tagok színes 
programokkal készül-
tek erre a napra. A felső 
tagozaton a sportprog-
ramok mellett íjászko-
dás, közös tánctanulás,

csapatverseny is volt. 
Köszönjük a szervező 
Duró Lajos, a segítő pe-
dagógusok és a DÖK

munkáját! Az alsó ta-
gozatos tanulóink sem 
unatkoztak ezen a na-
pon. 

Sorversenyek, kiütő 
bajnokság, rollerezés, 
kerékpározás mozgat-
ta meg a gyerekeket, 
erősítve a közösségi 
élményt. Köszönjük az 
alsó tagozatos tanító 
nénik munkáját is!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Pedagógusnap
,,Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”- ez összefoglalja 

mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. 
Ezzel a gondolattal köszöntötte Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya intézményvezető asz-
szony pedagógusnap alkalmából a Dr. Mester György Általános Iskola pedagógu-
sait. 

Június első vasárnapján azokat köszöntik, akik az orvosi és a lelkészi pálya mellett 
talán a legszebb hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, 
példát mutatnak – a pedagógusokat.

A Bendegúz Tudásbajnokság országos döntő-
jén I.helyezést ért el Sonkoly Fruzsina olvasás, 
szövegértés és matematika tantárgyakból. 
Stumpf Mária Lilla 9. helyen végzett. Felkészítő 
pedagógus Lupné Soós Tünde.

Zsóri Izabella 18., Popucza Olivér 27. lett mate-
matika tantárgyból a megyei megmérettetésen. 
Felkészítőjük Gera Krisztina pedagógus. 

Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk!

Veresné Vigh Mónika

intézményvezető - helyettes

E jeles nap alkalmából tankerületi dicséretben részesült Kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként Dézsiné Németh Ilona és Hoff-
mann Ferenc, így a Gyulai Tankerületi Központ és a Dr. Mester György Általános Iskola elismerő oklevelét kapta. Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met kapott Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterétől Dézsiné Németh Ilona, Hoffmann Ferenc és Dávid Rémusz pedagógus.

Ezután Szelezsán György polgármester úr is köszöntötte pedagógusainkat, elismerő szavakkal és ajándékkal kedveskedett, ezzel megköszönve a hosszú 
évek munkáját. 

Az 5.a osztály ünnepi műsorral készült Szegedi Károlyné vezetésével. Az ünnepség zárásaként a Gyulai Tankerületi Központ jóvoltából egy finom ebédet 
fogyaszthatott el a tantestület.

Veresné Vigh Mónika

intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az ország legjobbja

Iskolánkban minden évben tavasszal kerül 
megrendezésre tanulóinknak a Szépíró verseny.

Az idei tanévben a digitális munkarend után, a 
jelenléti oktatás ideje alatt került megszervezésre 
a Szépíró verseny, melyen a következő eredmé-
nyek születtek.

I. Niedermayer Bence 7.a
II. Mohácsi Liliána 6.a
III. Papp Réka 5.b
Különdíj: Sárközi Anasztázia 6.a, 
                     Gyulai Gréta Anna 6.a
Gratulálok tanulóimnak és jó pihenést kívánok 

nekik a nyárra!
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya

intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szépíró verseny
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2021. július 18. A borítékra írja rá: „Júliusi gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Szelényi Ernő Tamás. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
A Júliusi gyerekrejtvény nyereménye egy KINDER ajándékcsomag a Kecskés Andrea felajánlásából.

A keresztrejtvény fő 
soraiból kiolvasható 
megfejtés beküldési 
határideje: 2021. júli-
us 18. A borítékra írja 
rá: „Júliusi keresztrejt-
vény”. A megfejtéseket 
a Polgármesteri Hivatal 
előtt lévő piros postalá-
dába, amely a Gyulai út 
2. szám alatt található, 
lehet bedobni. Az elő-
ző rejtvény nyertese: 
Salát-Hurguly Brigitta. 
Gratulálunk a nyere-
ményhez!

A JÚLiUSi
NYEREMÉNY:
EGY 5.000 FT 

ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSi 
UTALVÁNY 

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

REJTVÉNY
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