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|19. OLDAL

BIRTOKBA VETTÉK A GYEREKEK
AZ ÚJ LIGETI JÁTSZÓTERET

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fejlesztések Eleken
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő
és Szelezsán György,
a város polgármestere
március végén bejárta a településen zajló,
illetve közelmúltban
befejeződött beruházásokat.
Dr. Kovács József ennek kapcsán kiemelte,
mindent egybevetve
összesen közel egymilliárd forintból épülszépül Elek.
Rövidesen teljesen

elkészül a város 14 férőhelyes új, modern
bölcsődéje a Területés Településfejlesztési
Operatív Programon
(TOP) elnyert közel 263
millió forintos támogatásból.
Az önkormányzat kiemelt ﬁgyelmet szentel az oktatási-nevelési
intézményekre, ezért
a TOP programon elnyert 549,5 millió forintos támogatás és a
Belügyminisztérium-

tól elnyert 28,3 millió
forint segítségével új
óvoda épül, illetve a
meglévő feladatellátási helyet is korszerűsítik.
A stratégiában gondolkodást jelzi, hogy
az új óvoda és bölcsődéhez vezető Szent
István utca érintett
szakaszát is felújítják,
illetve szélesítik.
Közel 41 millió forintból már szinte teljesen elkészült az eleki

teljes belterületi, 2 kilométer hosszú kerékpárút felújítása, aminek
keretében a szakasz új
aszfaltburkolatot kapott, emellett új közlekedési táblákat és új
festett aszfaltburkolati
jeleket is elhelyeztek.
A Magyar Falu Programban elnyert 16,2
millió forintos forrásból felújították a
sportcsarnok elavult
játékterét és az öltözői
vizesblokkokat.

A helyi sporttelep
fejlesztésére a helyi
labdarúgó egyesület
nyert közel 6 millió forintot a Magyar Falu
Programban. Az öltözőépület és a szertár
épületének szigetelési
munkálatai
valósultak meg, felújították a
homlokzatot, fejlesztették a meglévő járdaszakaszokat és újakat
is építettek.
MTI

|TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2022. április-május

2022. április 20., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. április 27., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. április 29., péntek
LOMTALANÍTÁS
2022. május 2.- május 7. között ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2022. május 3., kedd
ZÖLD HULLADÉK
2022. május 4., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. május 11., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. május 12., csütörtök
SZELEKTÍV HULLADÉK
2022. május 18., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. május 25., szerda
KOMMUNÁLIS HULLADÉK
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Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy április és május hónapokban keddi napokon 13:00 és
15:00 óra közötti időpontokban kerül sor a
polgármesteri fogadóórákra.
Forduljanak hozzám
bizalommal!

HÍREK
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Megemlékeztünk a Márciusi ifjakról
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hőseire emlékeztünk idén
március 11-én.
Általánosságban is elmondható, hogy mi magyarok büszkék vagyunk
hazánkra, történelmünkre és sok nemzetiségű hagyományainkra, de talán
ezen időszakban a leginkább.
Március idusán mindenki kitűzi és büszkén
viseli a szíve fölött a nemzeti színű kokárdát.
Az ünnepségen megjelentek nagy létszáma
is azt mutatja, hogy nem
volt elhibázott döntés
pénteken megrendezni a
városi ünnepséget.
A rendezvényen részt
vettek a városi iskolák,

óvodák és bölcsődék
gyermekei is, akik közül
többen most vettek részt
először városi rendezésű
nemzeti ünnepen.
Nem titkolt célunk,
hogy a településünkre és
hazánkra büszke polgárok
alkossák társadalmunkat
és a jövőben egyre többen éljék meg tiszta szívből a nemzeti ünnepeinket és ezen cél eléréséhez
már legkisebb kortól van
tennivalónk.
Van mire büszkének
lennünk, gyönyörű anyanyelvünket és szabad
nemzetünket több mint
1000 év után is megőriztük, van múltunk, jelenünk és jövőnk.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr.

Kovács József országygyűlési képviselő Úr, a
Himnuszt és a Szózatot
közösen énekelhettük
a Sarlós Boldogasszony
Plébánia kórusával, gyönyörű ünnepi műsort
mutattak be a Dr. Mester
György Általános Iskola
4. a. osztályos tanulói,
majd a koszorúzást követően egyedülálló műsort
mutatott be a Bab Társulat, melyhez csatlakoztak az Elek Táncegyüttes
tagjai és mindkét iskolai
tanulói is.
Hálásan
köszönjük
mindenkinek a közreműködést, a méltóságteljes
emlékezést és ünneplést!
Szelezsán György
polgármester

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
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 12.00–15.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00
péntek: 12.00–14.00
Asszisztens: Molitorisz Ildikó
hétköznap: 9:00–15:00
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, Szerda, Csütörtök: 9.00–15.00
Kedd: 14.00–18.00
Iskolafogászat:
Péntek 09.00–13.00
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 ZÖLD SZÁM

06-80/18-0101
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FONTOS TÁJÉKOZTATÓ

Óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülők!
Minden 2019. január 01.-és augusztus 31-e között született gyermek beiratkozását
FO várjuk! /augusztus 31. és december 31-e között született gyermek beíratását is kérnénk jelezni!/
2022. április 26. és április 27-ei (kedd, szerda) időszakban délelőtt 8 órától-12 óráig a kért
adatokkal szíveskedjenek jelentkezni!
Helye: Elek Város Óvoda- Bölcsőde, Hősök útja 9.
Tel.: 240-137, email cím: ovoda2@elekctv.hu
SZÜKSÉGES!
Kérem jelezze, hogy kíván- e nemzetiségi német vagy nemzetiségi román nyelvi nevelést gyermeke számára.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: ( Lehetőség szerint fénymásolva, de beíratásnál
az eredeti hatósági iratokat is bemutatva), melyek:
- A gyermek anyakönyvi kivonata
-A gyermek személyi és lakcímkártyája
- A gyermek TAJ kártyája
- Orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről
- Szülő, gondviselő személyi és lakcímkártyája
- Hatályos GYVK határozat
- Orvosi igazolás a gyermek esetleges allergiájáról
- Korai fejlesztésről szóló szakértői vélemény
Minden gyermek felvételre kerül! Írásban értesítjük Önöket gyermekük feladatellátási helyeiknek
megfelelő felvételéről! (Az intézményvezető 2022. június 16- ig írásban megküldi a szülőnek,
illetve a törvényes képviselőnek.)
Sok szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Gál Attiláné
intézményvezető
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Tisztelt Elekiek!
Amennyiben a víz
minőségével kapcsolatban panaszuk van,
szaghatás, esetleges
színelváltozás jelentkezik kérjük forduljanak
hozzánk bizalommal!
Ahhoz, hogy bárminemű vízminőségi
panasszal időben és
érdemben foglalkozni tudjunk, javasoljuk,
hogy az ivóvíz-szolgáltatással
kapcsolatos
észrevételeiket a 0-24
óráig ingyen hívható

06-80/922-333
Call Center-es telefonszámunkon, az észlelés után mihamarabb
tegyék meg. A hívás
rögzítésre is kerül, valamint kollégáinknak lehetősége lesz azonnali,
helyszíni intézkedések
végrehajtására.
Tájékoztatjuk, hogy
az ivóvízminőséggel
kapcsolatos minőségi
előírásaink a szolgáltatási pontig állnak fent,
mely a vízmérőt követő
elzárószerelvényig terjed. Az épületen belül
a csapoknál észlelhető
vízminőségi kifogást
okozhatja a belső, házi
vízhálózat karbantartási hiánya, esetleg a vízmelegítő berendezés
(bojler) vagy a beépített víztisztító nem
megfelelő üzemeltetése, illetve használata is.
Köszönettel:
Alföldvíz Zrt.

HÍREK
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Egészséges Elek
Együtt sétál keddenként Elek apraja-nagyja.
Az Eleki Életmódközpont munkatársai március elsejétől közös sétát hirdettek meg „Egészséges Elek” címmel.
Az első alkalommal a legkiesebbektől a legnagyobbakig közel harmincan
csatlakoztunk a programhoz, és tettünk meg jó hangulatban majd 10.000
lépést. A létszám minden alkalmommal egyre növekszik.
Mindenkit biztatok, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez és ehhez a jó
csapathoz!
Szelezsán György
polgármester

ELEKI USE

Eleki gyerekek látogattak el a Puskás Arénába
Budapestre, a Magyarország - Szerbia válogatott labdarúgó mérkőzésre
látogattak el az Eleki USE labadarúgói
és az Eleki Román Általános Iskola focisuli program focistapalántái.
Egy világbajnoki résztvevővel,
Szerbiával kezdte meg a Marco Rossi
vezette magyar labdarúgó-válogatott
a felkészülést a nyáron kezdődő Nemzetek Ligájára, ahol június 4-én majd
Anglia lesz az ellenfél a Puskás Stadionban.
Kísérők: Az Eleki USE edzői, elnökségi tagjai, illetve az Eleki Romàn Általános Iskola Igazgatója és testnevelő tanára.
Az utazást támogatta: Eleki USE,
Hambarás Ferenc, az Eleki Román
Ámtalános Iskola és Elek Város Önkormányzata.
Hálásan köszönjük a támogatóknak, a gyerekek egy nagyszerű élménnyel térhettek haza.

Hajrá Magyarország,
Hajrá Elek!
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ELEK VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

I. Eleki Sportbál és Díjátadó Gála
Elek Város Önkormányzata és az Elek
Város Fejlődéséért Közalapítvány hagyományteremtő szándékkal rendezett
idén Sportbálat és Díjátadó Gálát.
A rendezvény elsődleges célja a helyi sportélet és sportközösségünk megerősítése, a városunkban élő, itt eredményeket elérő sportolók, csapatok
díjazása, teljesítményük értékelése és
méltó elismerése.
Fontosnak tartjuk megszólítani azon
személyeket, cégeket, támogatókat,
akik eddig is ott voltak a csapataink mögött, illetve a jövőben szeretnék a helyi
sportélet ügyét, fejlesztési céljainkat és
a sportinfrastrukturális és innovációs
törekvéseinket aktívan és önzetlenül is
támogatni.
Az eleki sporttársadalmat ünnepeltük. A sikeres edzőket, sportolókat, segítőket és támogatókat, mindenkit, aki
tesz azért, hogy jó sportközösségek legyenek városunkban.
Az ajánlások alapján az alapítvány
kuratórium elnökségének azon tagjai,
akik nem voltak a jelölt szervezetek és
sportolók kapcsán érintettek az idei évben az alábbi díjak átadásáról döntöttek.
A 2021-es év női sportolója:
Resetár Hanna, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület sportolója.
Hanna 17 versenyen vett részt a 2021es évben. A versenyeken 11 aranyérmet és
hat ezüstérmet szerzett, tehát 2. helynél
nem került rosszabb helyre az év során.
A versenyek magába foglaltak két kupasorozatot és egy országos bajnokságot. A
Sólyom Próba négy fordulós versenysorozatán első helyezett, kupagyőztes. A DélAlföldi Regionális Versenysorozat, második hely, ezüstérem. Országos Bajnokság
második hely, ezüstérem. Hanna 2020ban elnyerte Magyarország jó tanulója jó
sportolója címet.
A 2021-es év férﬁ sportolója:
Wittmann Máté, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület sportolója.
Máté a 2021-es évben 8 versenyen és

egy Országos Bajnokságon vett részt. Máté
FO
8 ezüstéremmel rendelkezik, tehát amelyik
versenyen indult, ott második helyezettnél
rosszabb nem lett. A Dél-Alföldi Regionális
Kupasorozat hat fordulóját is végig küzdötte, ahol kiegyenlített teljesítménnyel, mind a
hat fordulót a dobogó második fokán végezte. A kupasorozat véghajrájában is hozta az
elvárt teljesítményt és ezüstéremmel zárta a
versenysorozatot. Az Országos Bajnokságra
ﬁzikálisan és mentálisan felkészülve érkezett.
A verseny során kiegyensúlyozott fegyelme a
magasba emelte és kategóriájának bajnoka
lett. Wittmann Máté magyar bajnok.
A 2021-es év edzője:
Dúró Lajos, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke és edzője.
Lajos az alázat és a csapatépítés mestere. Ő alapította meg a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesületet, melynek célja
gyermekek íjászatra való nevelése. Lajos nem
csak tanít, hanem önbizalmat épít a gyermekben az íjászat során, ami azt eredményezi, hogy a gyermekek legyőzhetetlenek úgy az
íjászatban, mint mentálisan.
A 2021-es év csapata:
Az Eleki Utánpótlás Sportegyesület
U-19-es korosztályú labdarúgó csapata.
A ﬁatalok a 2020/2021-es bajnoki szezonban végig szépen szerepelve már az utolsó
forduló előtt bajnoki címet ünnepelhettek a
megyei bajnokság déli csoportjában. A jelenleg futó szezon félidejében a tabella második helyéről várják a folytatást, minden esély
megvan a címvédésre.
A 2021-es év női utánpótlás sportolója:
Csuvarszki Boglárka, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület sportolója.
Boglárka 9 versenyen vett részt a 2021-es
évben, ahol egy kivétellel mindenhol dobogóra állt. Boglárka végig küzdötte a Dél-Alföldi Regionális Kupasorozatot. A hat versenyen, mind a haton dobogón végzett és
ezüstéremmel zárta a regionális versenyt.
A 2021-es év férﬁ utánpótlás sportolója:
Simonka Ramon, a Fuji Fight Team
sportolója.
Simonka Ramón 2021-ben a Taekwondo
legrangosabb hazai eseményén a Taekwondo Országos Diákolimpián korosztályában
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3. helyezést szerzett. A legutóbbi megrendezett Kick-Box Országos diákolimpiát
korosztályában küzdelemben fölényesen megnyerte. Fehér és Spárta-Kupát
nyert. Résztvevője minden küzdősport
eseménynek, megyében és országosan.
Ramón tagja a városi futballcsapatnak,
utánpótlás korosztályban.
Az év sportolója, csapata és edzője
díjra jelöltek is elismerésben részesültek:
Elismerésben részesült a kiváló szakmai munkájáért Turcsek Zoltán az Eleki
Utánpótlás Sportegyesület felnőtt csapatának UEFA B licences edzője.
Turcsek Zoltán: Egy éve dolgozik a
felnőtt labdarúgó csapat edzőjeként, de
a bajnok U-19-es korosztály csapatának
edzéseit is vezényli. Amikor 2021. januárjában a szezon felénél átvette a csapat
irányítását a tabella alsó felében toporgott a gárda, majd még abban a szezonban egészen a hatodik helyre vezette a
csapatot. A jelenleg futó szezon felénél a
tabella második helyén, az elsőtől 1 pontra lemaradva várja a csapat a folytatást.
Elismerésben részesült az Eleki Utánpótlás Sportegyesület, a díjat átvette
Papp László elnök.
Az egyesületnek néhány éve, pontosabban 2019 év őszén gyakorlatilag a
nulláról egy megszűnt labdarúgó egyesület romjain kellett építkeznie. A nulláról napjainkra odáig jutott az egyesület,
hogy 140 igazolt és aktív sportolója van,
jelenleg 7, de nyártól már 8 korosztályban
indít csapatot és biztosít rendszeres edzési és sportolási lehetőséget a tagjainak.
Emellett az ovi és suli program keretein
belül már a legkisebb korosztállyal megismertetik és megszerettetik a labdarúgást.
Elismerésben részesült az Eleki Asztalitenisz Egyesület, az egyesületben folyó
kiváló szakmai munkáért és az utánpótlás területén nyújtott tevékenységért.
Az egyesület tagjai hosszú évtizedek
óta töretlenül dolgoznak, nevelik az
utánpótláskorú sportolókat, versenyeket szerveznek és a megyei bajnokságban rendre szép eredményeket elérve
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képviselik és öregbítik Elek városának hírnevét. A díjat átvette: Leiszt
Erika elnök.
Elismerésben részesült a Velek Vezér Hagyományőrző Íjászegyesület.
Az egyesület üde színfolt a város életében főleg az utánpótlás képzésre és nevelésre fektetik a hangsúlyt, de a szép
eredmények sem kerülik el a csapat
tagjait. Megyei, országos és nemzetközi
versenyekről is rendre éremmel a nyakukban érkeznek haza az eleki Íjászok.
Elismerésben részesült a Fuji Fight
Team csapata. Versenyzői, rendre szép
eredményeket érnek el megyei, országos és nemzetközi versenyeken. Nagy
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésbe és nem csak a versenysport terén, hanem a szabadidősport terén is
egyre nagyobb bázist érnek le és mozgatnak meg.
Elismerésben részesült: Fodor Milán. Az eleki származású ökölvívó, a Vasas-Süllős bokszolója és a magyar válogatott tagja. Fodor Milán már a 2011-es
magyar bajnokságon ezüstérmet gyűjtött, egy évvel korábban ifjúsági nemzetközi tornákon szerepelt, 2021-ben
olimpiai kvaliﬁkáción hősies küzdelemben maradt alul.
Elismerésben részesült Ferenczi
Gergő a Velek Vezér Hagyo mányőrző Íjász Egyesület sportolója. Gergő
12 versenyen vett részt a 2021-es év
során, mindenhol, minden versenyen
dobogóra állhatott. Öt aranyérmet, öt
ezüstérmet és két bronzérmet szerzett
az év során. A Dél-Alföldi Regionális
Versenysorozatban a hat fordulón helyett csak öt fordulóban szerepelt, ebből
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egyszer lett első, háromszor lett második
és egyszer lett harmadik helyezett. Annak
ellenére, hogy csak öt fordulón szerepelt a
hat helyett, pontszámai alapján a dobogó
harmadik helyén végezte a versenysorozatot. Az Országos Bajnokságon kimagasló
teljesítményt nyújtott és a dobogó második fokára állhatott. Gergő egy igazi íjász,
fegyelmével és nyugalmával példát mutat
mindenki számára.
Elismerésben részesült Hegedűs István a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász
Egyesület sportolója. István 12 versenyen
vett részt a 2021-es évben és ebből egyetlen bronzérme van csak, a többi aranyérem. István az egyesület legeredményesebb
sportolója, Világbajnoki bronzéremmel is
rendelkezik. Az íjászat igazi mestere. Tulajdonképpen az örök győztes. A Dél-Alföldi
Regionális Kupa versenysorozatban mind a
hat fordulót megnyerte. István a Dél-Alföld
bajnoka. Az Országos Bajnokságon sajnos
nem sikerült hozni a formáját, de így is dobogóra állhatott, bronzérmes lett.
Elismerésben részesült Simonka Rajmund a Fuji Fight Team sportolója. Simonka Rajmund 2021-ben a Taekwondo
legrangosabb hazai eseményét a Taekwondo Országos Diákolimpiát 63kg-ban megnyerte. A Vésztőn megrendezett Küzdősport Gálán kiütéssel győzött. A járvány
időszakot megelőzően az országos kickbox és taekwondo versenyeken évek óta
dobogós helyezéseket szerzett. A különböző „Sparing Day” és harcosok éjszakája rendezvényeken is öregbítette Elek város hírnevét. Aktív tagja a város futball csapatának
is, egyedülálló módon itt is magas szinten
képviseli városát!
Elismerésben részesült Jakó Margit
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a gyulai Kerecséniy László Íjász Egyesület
sportolója. Jakó Margit, Elek város egyik
büszkesége. Legjobb eredménye 2019-ben
az I. Bhutáni Nemzetközi Íjász Bajnokságon
rendkívül szoros küzdelemben megszerzett
II. hely, emellett számos hazai regionális és
országos versenyen és szép eredményeket ért
el.
Elismerésben részesült Hegedűs Vivien
Sugárka a Velek Vezér Hagyományőrző
Íjász Egyesület sportolója. Vivien 10 versenyen vett részt a 2021-es évben. A tíz versenyből, tízszer állt dobogóra. Nyolc bronzérmet
és két aranyérmet sikerült nyernie. Sugárka
is részt vett a Dél-Alföldi Regionális Kupasorozat hat fordulójában, a harmadik helyen
végzett. Szerepelt az országos bajnokságon
is, ahol ugyan dobogóra nem sikerült felállnia, de az élmezőnyben zárta a versenyt.
Az eleki sportéletet önzetlenül támogató vállalkozókról sem feledkeztünk meg.
Az Eleki Utánpótlás Sportegyesület támogatói vehettek át köszönő elismerést:
Gál Zoltán, Gál-Agroda Kft.
Seres-Baker Emanuéla, Fortolit Kft.
Brandt Antal, Anton Konstrukt Kft.
Hambarás Ferenc.
Oláh László, Peak Business Kft.,
Dr.Vigh Károly, Kivitelbau Kft.
Eleki Fuji Fight Team csapat támogatója:
Fujime Hungary Kft.
A Velek Vezér Hagyományőrző Íjász
Egyesület támogatói: Kecskés Andrea és
Szelezsàn György.
Az elismerésben részesülőknek szívből
gratulálunk, minden sportolónak további
sikereket kívánunk, az edzőknek, segítőknek és támogatóknak hálásan köszönjük
az eleki sportért tett áldozatvállalásukat!
Hajrá Elek!
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ELEKi ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Pályázati sikerek
Az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat nyertes pályázatai:
750.000 Ft, az NBER-KP-1-2021/1-000041 azonosítószámú pályázata Eleki Román
Székház, közösségi ház légkondicionáló berendezések felszerelése. A kivitelezése
megtörtént február 27.-én.
300.000 Ft, azNKUL-KP-1-2022/1-000497 azonosítószámú pályázata Hagyományos
Batyus Román Bál amelyet február 12.-én rendezett meg a Román Önkormányzat.
2.000.000 Ft, azNBER-KP-1-2022/1-000014 azonosítószámú pályázata Eleki Román
Székház, közösségi ház tetőszerkezetének felújítása, amely a nyár folyamán készül
el.

FO

Az Eleki Románokért Egyesület nyertes pályázatai:
1.500.000 Ft, az NBER-KP-1-2022/1-000293 azonosítószámú pályázata Eleki Ortodox Parókia vizesblokk
kialakítására.
300.000 Ft, az NKUL-KP-1-2022/1-000040 azonosítószámú pályázata Szent Miklós -ortodox templom
(Demsus) látogatása az anyaországban!
750.000 Ft, az NCIV-KP-1-2022/1-000125 azonosítószámú pályázata Működési támogatás a 2022.évre.
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NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Huju Fasching!
Huju Fasching, Krapfa raus, oder ich schloh euer
Podaloch raus!
Kredl és Hantsl indul már,
sürög, forog, táncot jár
velük megy a maszka sereg,
aki vidám, nem kesereg.. .
Fánkot kérünk botunkra, jó
bort meg a kancsónkba
Huju Fasching!

A Kisbíró dobolása
és kikiáltása után fúvós zenére indult március 1-jén a farsangi
utcai felvonulás.
E kedves, vidám, a
környéken egyedülálló néphagyományt a
Harruckern-féle betelepítéssel hozták magukkal az őshazából
eleink.
A háborús időszak-

ban megszakadt, de
az 1960-as években
újraéledt, köszönhetően Treszi Feri bácsinak és az akkori lelkes
itt maradt kevés svábnak.
Későbbiekben
a
megrendezésbe bekapcsolódott a Művelődési Ház, majd
átvette, tovább vitte
Gál György és Bágy
György.
Utólag is köszönjük
lelkes munkájukat.
Az Eleki Németek
Egyesülete és az Eleki
Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2020ban kérte

és kapta vissza a
szervezés jogát és tette azt most is hatalmas lelkesedéssel.
A kezdetben eredetileg három napos
nagyböjt előtti vígasság mára már egy
naposra zsugorodott.
Egyes elemei kereszténység előtti eredetűek. Ilyenek a rossz
szellemek és a tél elűzésére szolgáló zajkeltő eszközök, mint
a kereplő, a kolomp,
a karikás ostor – bár
ezek utalnak az Elekre jellemző korabeli
tevékenységekre is: a
kereplő a szőlőterm-
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esztésre, a kondás a
karikás ostor a sertéstenyésztésre, disznóhizlalásra. Ugyanígy
kereszténység előtti
eredetű az egykori állatáldozatok jelképe,
a kakas vagy fácántoll
a férﬁak kalapján.
Jellemzően
nem
hiányozhatott az asztalról a kakasból vagy
kappanból
készült
étel sem.
Az utcai felvonuláson résztvevők általában saját maguk által
készített jelmezbe öltöztek, ezek komikus
hatású vagy állatjelmezek voltak, férﬁak
női ruhába öltöztek,
de megjelentek az
embertestű, állat fejű
bábuk is. A maskarások főleg férﬁak voltak, kezdetben legények, majd az 1940-es
éveket követően már
nős férﬁak, sőt nők is
beöltöztek. Arcukat
álarccal, festékkel, harisnyával fedték el.
Állandó alakjai is
voltak a felvonulásnak. Ezek a medve és
az őt táncoltató, terhes nőnek öltözött
férﬁ, a kéményseprő, a babájának tejre,
pelenkára pénzt kérő
cigányasszony,
aki
többször leült az árok
szélére átpelenkázni a
babát, valamint a boszorkány. Menet élén
a csikós (csikósok) később a kisbíró, végén

a kondás karikás ostorral, parasztszekér,
ez húzta a keréken
forgó Kredl-t és Hantsl-ot, több lovaskocsi,
ezek közül az egyik
kocsmának
berendezve, ezen volt elhelyezve a hordó vagy
demizson a bor adományok gyűjtésére.
A menetet fúvószenekar kísérte.
Mindazt, amit lehetséges,
igyekeztünk most is átültetni
a régi hagyományból
napjaink lehetőségéhez igazodva.
A felvonuló maszkák igyekeztek bevonni a vidám menetbe a járókelőket,
bámészkodókat.
Egyik
kezükben
nyársat tartva fánkot
kértek, egyesek kancsót vittek, abba bort
kértek, bolondoztak,
megállítva kocsikat,
kerékpárosokat.
A jelmez biztosította
inkognitó
szabadabb
folyást
engedett a vidám ötleteknek, s míg ezek
nyomán kiáltozásoktól, vidám rigmusoktól voltak hangosak
az utcák, a nyársak
megteltek fánkkal és
némi bor is került a
kancsókba.
A főbb utcákat végig járva a felvonulás
a Művelődési Háznál
ért véget, ahol Bágy
György
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„farsangi papi” hatalmánál fogva öszszeeskette az ifjú párt,
„akiknek” még dísztáviratot is hozott a
postás.
A ceremóniát követően a Kisbíró vidám
kis versikével invitálta a szépen megterített asztalhoz az éhes
maszkákat, felvonulókat:

„Jöttem én ma küldöttségbe,
a jegyes pár kérésére.
Szedelőzködjetek, ráncba szedve magatok,
hogy jól álljon a ruha rajtatok.
A káposzta régen megfőtt már,
Kemence ajtajában csak evésre vár.
Kést, villát el ne felejtsetek
magatokkal hozni,
Különben kénytelenek lesztek
a fületekkel enni.”

Ez régen „eleki svábul” így hangzott
„Miar san ksikt fundr
Praud un Praidigam
Tiar sollt aich richta,
air Lumba zamschlichta
Wens vorankead tas
Fleck uf Fleck stead
As Kraud stead in Eufeleuch
schon von lan khocht
Kavl Mesr nit vrkesa
Sunst mestr mid aira Oarwasl esa.”

A ﬁnom ebéd – ami
természetesen töltött
káposzta volt – elfo-

gyasztása közben régi
szép sramli zenét hallgattunk, majd beszélgettünk, emlékeket
idéztünk.
A szervezők nevében köszönjük valamennyi résztvevőnek
a közreműködést:
Szélpál Zoltán Kisbírónak, Bandula János Kondásnak.
A kocsisoknak: Barna Gergelynek, Papp
Györgynek,
Mány
Péternek és ifj. Mány
Péternek, a három generációs Botás családnak: a két Jakabnak
és Bencének, a Sztán
József vezette fúvós
zenekarnak, és köszönet a jelmezbe öltözött felvonulóknak.
Hálásan köszönjük
Plébános Úr áldását,
a ﬁnom falatokat,
csak úgy, mint Brandt
Antalnak és család-

jának a kedves megvendégelést, akik az
esemény tiszteletére
még népviseletbe is
öltöztek.
Köszönjük a ﬁnom
ebédet a Napközi
Konyhának, a támogatást és segítséget
Elek Város Önkormányzatának.
Végül de nem utolsó sorban köszönjük
az Implom József Általános Iskola diákjainak és kísérő pedagógusainak érdeklődő
látogatását.
A visszajelzés szerint remekül érezték
magukat és nagyon
ízlett nekik az eleki
fánk, a ﬁnom tea és élvezték a vidám, színes
forgatagot.
Bízunk benne, jövőre mindenkivel találkozunk újra!
Kocsis Józsefné

10

MAGAZIN

HÍREK

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 2022. ÁPRILIS
MEGEMLÉKEZÉS

Rizs Anna
Rizs Anna (született: Reiss Anna Lujza) a magyarországi német nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok 1945-ben Oroszországba, kényszermunkára hurcolásának utolsó eleki túlélője 2021-ben, 92 éves korában hunyt el.
A régmúlt idők fájdalmas emlékeit megosztotta családjával és ismerőseivel, így számos feljegyzés készült az életéről.
Ki is volt Rizs Anna? 1928. május 27-én született német, frank családban.
Édesapja Reiss György, édesanyja Albert Franciska. Egy testvére volt. Szülei kisparasztok voltak. Felmenői 1724-ben jöttek Elekre, majd Eleken éltek és építették a városunkat munkájukkal.
Óvodába és iskolába Elekre járt, ahol a német nyelvet oktatták és természetesen, haláláig beszélt németül és svábul is.
Mikor befejezte az iskolát, besegített a családi gazdaságban. Éppen csak 16 éves múlt, amikor jött a hír, hogy a 18 és 40 év közötti nők jelentkezzenek az apáca iskolába, és a férﬁak a kultúrotthonba két napi munkára. Nővére ekkor 18 éves volt, így neki
mennie kellett.
Saját elbeszélése alapján tudhatjuk az élete történetét:
„1945. elején értem is jöttek, mert nem volt ki a létszám. Az orosz azt mondta nyekarasó, mikor rám nézet, ﬁatal és törékeny voltam.
Emlékeim szerint az eleki román, aki vele volt azt mondta karasó és már mennem is kellett. Szüleim hozták a csomagot utánunk, két
napi élelemet lehetett vinni és ruhaneműt.
1945 január 10-én kikísértek bennünket a vasút állomásra, hoztak egy fateknőt, párnát, dunnát és két napi élelmet, majd elindult a
vonat január 11-én. Azt se tudtuk, merre visznek minket. Utólag derült ki, hogy Románián keresztül Oroszországba.
Kinyúltunk az ablakon és a tetőről szedtük a havat, amit megolvasztottunk, azt ittuk és ebben mosakodtunk. Mikor a vonat megérkezett, az időt nem ismerve, azt ettük, amit vittünk magunkkal.
Krivoj-rogban érve, nagy barakokba raktak bennünket 8-10-en is voltunk egy szobában, priccsen aludtunk. Építő iparban dolgoztattak bennünket,maltert kevertünk, téglát, építő anyagot hordtunk talicskával. Fizikai munkát végeztünk, gyárat és házakat építettünk.
Mosakodni ritkán nyílt lehetőségünk és rendes hely nem is volt erre, tisztálkodáskor megvizsgáltak bennünket, és sűrűn kaptunk injekciót, de nem tudtuk mit. Az étel legtöbbször pici halból halleves, káposzta leves nagy ritkán egy-egy burgonya és napi 20 dkg kenyér
volt. Amikor elfogyott a ruhanemünk, pufajka ruhát kaptunk.
Egyszer meglátogattuk Brandt Antalt, aki egyetlen Krivoj-rogban született eleki gyermek volt. De csak engedéllyel, illetve kísérettel
mehettünk. Őriztek bennünket, mint a rabokat, nem lehet egyedül közlekedni.
Szüleim otthon maradtak, mert édesapám inzulinos beteg volt. Inzulin megvételéhez, és az itthon maradáshoz magyarosítani kellett
a nevet, így lett Reiss-ból Rizs.
1947-ben amikor hazajöttünk, úgy jöhettünk Elekre, hogy édesanyánk felhozta a hatósági bizonyítványt, és a mi nevünket is magyarosították. Édesapám 1948-ban meghalt.
Nagyon nehéz évek következtek. El vették a földet és a hozzá tartozó eszközöket, a bútoraink egy részét elvitték, valamint a jószágokat
is. Ezek után alkalmi munkából éltünk, még az akkori termelő szövetkezetbe is csak a nővéremet vették fel, azt mondták, hogy elég egy
tag a családban.
Később elhelyezkedtem az eleki tejcsarnokban, ahol egész Elek tejét begyűjtöttük, és este szállították a Gyulai Tejporgyárba. Majd a
békéscsabai Béköt-be bedolgozó voltam, baba ruhaneműt varrtunk, majd innen mentem nyugdíjba.”
Rizs Anna 92 éves korában, arról beszélt, hogy a Málinki robotos évekre bizony nem szívesen emlékszik vissza.
Haláláig nővére lányával élt, akivel sokat beszélgetett németül. Nagyon szeretett sütni, főzni, még sváb ételeket is gyakran készítettek a családdal.
Emlékét őrizzük méltón! Köszönjük szépen Vízi Erzsébetnek, hogy mi is betekintést nyerhettünk a családja történetébe!
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SULIHÍREK

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tovább fejlődik az iskola
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökének és az Országgyűlés román nemzetiségi
szószólójának a több hónapig folytatott egyeztetéseik
eredményeként sikerült 205,5 millió forint fejlesztési
forrást elérniük erre az évre, melyből nagy örömünkre
50 millió forint iskolánk tornatermének felújítására és
sportudvar kialakítására kerül felhasználásra. Az összeget a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja részünkre.

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ovi-Suli 2022
Február 9-én tartotta Szabó Anett tanítónő első
Ovi-Suli foglalkozását, melyet annak érdekében szervezünk minden évben, hogy az óvodából ballagó
gyermekek egy játékos foglalkozás keretében ismerjék
meg iskolánkat, illetve a leendő elsős osztályfőnököt.
Köszönjük a szülőknek, hogy ilyen sokan engedélyezték gyermekük részvételét, akik lelkesen vettek
részt a feladatokban! A következő foglalkozásra is várunk mindenkit szeretettel!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eseményeink
Február 7-én Molnár Dániel mentőtiszt elsősegélynyújtás oktatást tartott
pedagógusainknak. Iskolánk vezetősége fontosnak tartja, hogy pedagógusaink minden váratlan helyzetben felkészülten tudjanak reagálni; ez az oktatás is igen hasznosnak bizonyult az ismeretek frissítésére és új ismeretek
elsajátítására.
Február 10-én 8. évfolyamos tanulóink a Lázár Ervin Program keretében,
a Duna Művészegyüttes előadásában a Puszták népe című néptánc előadás
megtekintésére kaptak lehetőséget. Diákjaink nagyon élvezték az előadást,
melyen osztályfőnökükkel, Popuczáné Mag Judittal Budapesten, a Nemzeti
Táncszínházban vettek részt.
Február 14-én 5. osztályosaink farsangi álarcokat és szemüvegeket készítettek dekorgumi, organza, toll, gyöngy, szalag felhasználásával a könyvtárban Jova Daniella kíséretében. Igazi mókaműhellyé vált a könyvtár! Köszönjük a lehetőséget!
Február 24-én 1. és 2. osztályos tanulóink újra a Napsugár Bábszínházban
jártak Békéscsabán, ahol ezúttal az Állatok farsangja című előadást tekinthették meg.
Márciustól 2. osztályosaink is 10 alkalmas úszásoktatásban részesülnek a
Gyulai Várfürdőben, hiszen ők a tavalyi tanévben sajnos nem vehettek részt
az oktatáson a kialakult vírushelyzet miatt.
Március 1-jén iskolánk ﬁú tanulói és férﬁ pedagógusai feltűzték lány diákjaink és női kollégáink ruhájára a „márciuskát”, mely a román hagyományok
szerint a tavasz ébredését, köszöntését és a szeretetet jelképezi. Az idei évben
nagy öröm érte iskolánkat, hiszen a „márciuska” kitűzőket partner iskolánk, a
kolozsvári „Ion Creangă” Általános Iskola tanulói és pedagógusai készítették
és küldték el részünkre az ,,Inimi călătoare peste hotare” projekt keretében.
Köszönjük a közreműködést Lavinia Pasca és Gurzóné Szelezsán Anna tanítónőknek!
Március 7-én és március 9-én iskolánk nyílt napot szervezett, ahol az érdeklődő szülők részletes tájékoztatást kaphattak az intézményünkben folyó
oktató – nevelő (román nemzetiségi) munkáról, megismerhették iskolánk
belső világát, személyi és tárgyi feltételeit. Köszönjük az érdeklődést!
A következő oldalon megtekinthetik iskolánk és a leendő elsős osztályfőnök bemutatkozását, az Eleki Román Általános Iskola facebook oldalán pedig egy rövid videóban mutatjuk be az iskolai életet.
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán
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Bemutatkozik a leendő elsős osztályfőnök
„A tanító nem varázsló, hanem kertész.
Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket.
Növekedni azonban magatoknak kell.”

/Erich Kastner/

Kedves Szülők!
Családotok
fontos
mérföldkőhöz érkezett,
hiszen kisgyermeketek iskoláskorúvá érett.
Szeptemberben már
neki is szól a csengőszó.
Szeretnénk segítséget
nyújtani ehhez a komoly
és felelősségteljes döntéshez. Ezért szervezzük
meg idén is OVI-SULI
programunkat, mely során a gyermekek játékos
foglalkozás keretén belül
ismerhetik meg az iskolában folyó tanítást, tanulást, valamint megismerkedhetnek a leendő elsős
osztályfőnökkel is.
Az elmúlt 10 év tapasztalata azt mutatja, hogy a

gyermekek nagyon szeretik, élvezik a foglalkozásokat.
Nagyon fontos, hogyan érzik majd magukat
az iskolában a gyerekek,
hiszen napjaik nagy részét ott fogják eltölteni.
Mi az iskolában azon
dolgozunk, hogy a gyermekeket egy kedves, családias légkörű, befogadó
közeg várja.
Amit nyújtani tudunk:
Nemzetiségi
iskolaként egyik legfőbb célunk a hazai románság
nyelvének, hagyományainak megőrzése és átörökítése, valamint a kultúránk közvetítése.
Az alsós évfolyamokon
a személyes törődést, a
szokások és hagyományok alapozását, az alap-

készségek szilárd kialakítását hangsúlyozzuk.
Felkészült és szerető pedagógusok várnak minden kisgyermeket.
Minden tantermünk
jól felszerelt, az oktatás
modern eszközei minden
tanteremben rendelkezésre állnak, és az oktatás
részét képezik.
A gyerekek egyik kedvenc órája a néptánc, melyet Patyi Zoltán, elismert
néptáncos,
népzenész
tart heti egy alkalommal.
A különböző kulturális
rendezvényekre is ő készíti fel a gyerekeket.
Diákjaink
körében
népszerűek még énekkari és hangszeres, zenei
(gitár, zongora) foglalkozásaink is.
Munkánkat fejlesztő-

pedagógus és iskolapszichológus is segíti.
A tehetséggondozást
szem előtt tartva tanulóinknak rendszeresen
háziversenyeket szervezünk, és a legügyesebbek
részt vesznek körzeti, megyei és országos tantárgyi vetélkedőkön is.
A gyermekek számára
folyamatosan gondoskodunk színházi élményről,
kézműves foglalkozásokról, rendszeres könyvtárlátogatásról és sporttevékenységekről.
6. éve, hogy elsős diákjaink 10 órás alap úszásoktatásban részesülnek.
Részt veszünk a Lázár Ervin Programban, továbbá
iskolánk csatlakozott az
MLSZ Bozsik Intézményi
Labdarúgás
Utánpótlás-nevelő Programjához.
Lehetőségeinkhez
mérten kirándulásokat,
nyári táborokat szervezünk, főként Romániába
(Fekete-tenger
partja,
hegyvidékek), ezzel is
nagy hangsúlyt fektetve
a román nyelv gyakorlására.
Mit kaphatnak gyermekeik az Eleki Román
Általános Iskolától?
-tudást
-hagyományápolást
-kitartást
-úszásoktatást
-kirándulásokat

Elérhetőségeink:

-ünnepi pillanatokat
-farsangi és mikulás
bulit, családi napot
-vidám perceket
-szeretetet
-ﬁgyelmet
-nyelvtudást
-élményeket
-mosolyt
-barátságot
-családias légkört és
közösséget
Nálunk jó diáknak lenni!
Szeretettel várja leendő elsőseit Szabó Anett
tanítónő, aki iskolánk
nevelőtestületének 2015
óta tagja; bemutatni pedig ki is tudná jobban,
mint egyik kis tanítványa
-Kovács Kata- az ő sorait olvashatjuk, a rajzot
pedig Faragó Valentina,
szintén 4. osztályos tanuló készítette róla:

Eleki Román Általános Iskola,
Elek, Lőkösházi út 3.
+3666/240-492
elekiromaniskola@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/elekiromaniskola
Honlap:
https://elekiromaniskola.webnode.hu
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A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk

Magyar Parasport Napja

A Dr. Mester György Általános Iskola 6.a és 6.b osztálya a
Fővárosi Nagycirkuszba utazott, ahol a Tavaszváró Fesztivált
nézték meg a Lázár Ervin Program keretében. A színvonalas
előadáson a gyereke nagyon jól érezték magukat. Köszönjük a két kísérő pedagógus, Szegedi Károlyné és Duró Lajos
munkáját!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!” – most, 2022-ben is ugyanúgy
aktuális ez a mondat, sőt ebben a mindenki számára kihívásokkal teli helyzetben még jobban az
együttérzésre, szolidaritásra, elfogadásra ösztönöz minket. A parasportolók kitartása, helytállása
pedig még inkább követendő példát jelenthet a ﬁatalság számára, akiknek élete, a FODISZ szlogenjét idézve, valóban: „Több, mint sport!”
Hiszünk abban, hogy a sport szeretete, a parasportok kipróbálása segíti, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az épek és a fogyatékossággal élők. A Lélekmozgató programokkal szemléletet
szeretnénk váltani a ﬁatalok körében, ennek érdekében rendhagyó testnevelés órákat, lélekmozgató osztályfőnöki órákat szerveztünk tanulóinknak ismét 2022.02.22-én, a Magyar Parasport
Napján.
Köszönjük kollégáink munkáját!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

Pályaorientációs nap
Márc. 4-én pályaorientációs napot szerveztek a pedagógusok a Dr. Mester György Általános Iskolában. A Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációval
foglalkozó szakemberei érdekes foglalkozásokon keresztül
mutatták be a középfokú iskolák különböző típusait és beszéltek a jó pályaválasztás feltételeiről is. Pályaorientációs
kisﬁlmeket néztek meg, interaktív foglalkozásokon vettek
részt, foglakozástérképeket készítettek és szakmai activityt
játszottak az 5., 6. és 7. osztályosok tanulók. A 8. osztályosok
régi szakmákkal ismerkedhettek meg és népi kismesterségeket mutattak be az osztályfőnökök.
Az alsó tagozaton játékos formában ismerkedtek meg a
foglalkozásokkal, megtudták, milyen foglalkozásnév mit takar. Mindez előkészíti a tudatos pályaválasztást, amit idejekorán el kell kezdeni előkészíteni.
Köszönjük az Iparkamara munkatársainak és kollégáinknak a szervezést!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

,,Segíts, hogy segíthessünk!”
A háború miatt, a háború elől menekülő családok gyermekeinek szervezünk gyűjtést a Dr. Mester György Általános
Iskolában.
Hozd be a suliba akár megunt/kinőtt, jó állapotban lévő
játékaidat, mesekönyveidet, mely neked már nem, de másnak még örömet okoznak! Eljuttatjuk olyan kisgyermekeknek, akik nem tudták magukkal hozni menekülés közben
kedvenc játékaikat.
A portán is leadhatóak iskolánk épületében. Köszönjük a
szülők támogatását!

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Jelmezversenyt rendeztünk
A Farsangi jelmezverseny eredményei:
1. osztály: 1. Balogh Zalán, 2. Gaodi Szaﬁra, 3. Klemm Vilmos Baltazár.
2. osztály: 1. Csuvarszki Levente, 2. Gyulai Bella Csenge, 3. Dávid Jázmin.
3. osztály: 1. Antal Sándor, 2. Klemm Ferdinánd Tamás, 3. Ottlakán Nikoletta.
4. osztály: 1. Samu Gergő Mihály, 2. Popucza Olivér, 3. Duró - Gergely Nimród.
Gratulálunk a gyerekeknek és a szülőknek az ötletes jelmezekhez!
Bellon Tiborné Durst Ilona
alsós munkaközösség-vezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Farsangi délután a felső tagozaton
Köszönjük a szülőknek az ötletes jelmezeket és a sok enni-, innivalót! Köszönjük a kollégák és a zsűri munkáját! A gyerekek és a pedagógusok is nagyon jól érezték magukat!
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

A Dr. Mester György Általános Iskola vezetősége

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ovi-Suli program
Március 8-án ovi – suli program keretében vártuk a leendő elsőseinket iskolánkba. A kis óvodások Varga Renáta
német nemzetiségi szakos tanító nénivel interaktív feladatokat oldottak meg, tavaszi virágcsokrot készítettek, amit az
ajándékaikkal együtt hazavihettek. Köszönjük, hogy az óvó
nénik elkísérték őket!
Veresné Vigh Mónika
intézményvezető - helyettes
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Bemutatkozik a leendő elsős osztályfőnök
Kedves Szülők!
Varga Renáta vagyok
a Dr. Mester György Általános Iskola leendő
első osztályosainak osztályfőnöke.
A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert
egyedül ő tudja megalkotni
saját egyéniségét. A gyermek
lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová
magának a gyermeknek kell
belevésni a képzeteket.
/Maria Montessori/
Ez az idézet fejezi ki leginkább, azt, amiért ezt a hivatást választottam, illetve
minden cselekedetemnek
az a célja, hogy az általam
tanított gyermekek élményeik alapján sajátítsák el
mindazt a tudást, amit nyújtani tudok.
Szarvason a Gál Ferenc
Főiskola Pedagógia Karán

végeztem tanulmányaimat
német nemzetiségi tanító
szakon.
A Főiskola nekem ítélte
a „Legkiválóbb Tanító-jelölt
Díjat, melyet a diplomámmal együtt vehettem át
2015-ben.
A főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan elvégeztem egy OKJ-s tanfolyamot is, ahol kisgyermek- és
ifjúság segítő végzetséget
szereztem.
2017-ben a pedagógusminősítési
rendszerben
léptem előre. Több továbbképzésen is részt vettem az
elmúlt években, hogy a digitális tanítás-tanulás mód-

szerét elsajátíthassam.
2015 augusztusa óta vagyok a Dr. Mester György
Általános Iskola tantestületének pedagógusa.
Az elmúlt 7 évben számos osztályban tanítottam
német nyelvet, készségtantárgyakat és matematikát.
Tanóráimon előszeretettel
használom az interaktív
eszközöket és a különböző
készségfejlesztő játékokat.
A német nyelv tanításában
a fő célom, hogy jókedvűen, örömmel sajátítsák el a
nyelv alapjait, megszeressék azt.
Tanóráimon törekszem
az oldott, barátságos légkör megteremtésére, ahol
szabad hibázni, hiszen az
is a tanulási folyamat része.
Igyekszem jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve
átadni az ismereteket.
Nagyon fontosnak tartom az iskolába lépő kis
elsősökkel a személyes
kapcsolat kialakítását, az
érzelmi biztonságot nyújtó
légkör megteremtését.
Az első iskolai élmények
nagyon
meghatározóak,
ezért fontosnak tartom,
hogy tanítványaim a kezdetektől fogva jól érezzék magukat az osztályközösségben. Sok játékkal és nagy
türelemmel
igyekszem
mindent megtenni, hogy
zökkenőmentes legyen az
iskolába való beilleszkedés,
hogy a rám bízott gyermekek jókedvű, nyugodt,
szeretetteljes légkörben fejlődjenek.
Törekszem arra, hogy a
szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy
gondolom, a gyermekek
fejlődését együtt tudjuk a
legjobban segíteni. Legfontosabbnak az élményszerű
tanulást tartom.
Nagy örömmel és izgalommal várom a leendő első osztályosokat a
2022/2023-as tanévben!

Az iskolánk:
Iskolánk fő proﬁlja a német
nemzetiségi nyelv oktatása, az
angol nyelv oktatása mellett.
A gyermekek játékos formában tanulják meg a német
nyelvet, jól képzett pedagógusaink segítségével.
Kisgyermeke mellől visszavártuk márciustól Varga Renáta
német nemzetiségi szakos tanítónkat, hogy Lakatos–Szabó
Ágnessel együtt tanítsa az alsó
tagozatosainkat a német nyelvre. Varga Renáta lesz a leendő
első osztályosaink osztályfőnöke, aki nagy szeretettel várja a
gyermekeket. Idén februárban
a nyugdíjas éveit kezdő Lukácsné Kohut Anna utódjaként Varga Dóra német–természetismeret szakos tanárnő érkezett
a tantestületbe a felső tagozatosokhoz.
Több német versenyen is
eredményesen
szerepelnek
tanulóink minden évben, iskolánk jó kapcsolatot ápol a német nemzetiségi önkormányzatokkal is.
A Dr. Mester György Általános Iskola továbbtanulási
mutatója rendkívül jó, nyolcadikos tanulóink bekerülnek a
nívósabb középiskolákba is.
Évről évre jobb eredményeket
érnek el a középiskolai felvételin, majd bekerülve sikeresen
helytállnak.
A 2021/2022-es tanévtől
több új pedagógus tanít iskolánkban: Farkasné Poszt Ilona
matematika - kémia szakos
tanár és Szalainé Kiss Edina tanító teljes állásban, Vid Katalin
magyar szakos tanár óraadóként dolgozik iskolánkban. Így
a nyugdíjba vonuló, megérdemelt pihenésüket töltő kollégák helyébe új pedagógusok
léptek, biztosítva a szakos ellátottságot.
Intézményünknek
egy
éve rendszergazdája is van,
valamint pedagógiai asszisztensként és iskolatitkárként
dolgozó új kollégánk is lett.
Óraadóként újra dolgozik iskolánkban Turla Mihályné Esztike
és Dávid Rémusz. A tapasztalt
kollégák mellett ﬁatalabbakkal is gazdagodtunk, 19 fő pedagógusunk van, ahol a rutin
mellé ﬁatalos lendület is párosul.
Iskolánk iskolaotthonos for-

15

mában működik az alsó tagozaton, mely lehetővé teszi a délelőtti
tanórákon tanultak délutáni gyakorlását.
A felső tagozaton lehetőség van tanulószoba igénylésére. Különböző táborokat szervezünk, napközis tábort, balatoni Erzsébet
tábort, ahol izgalmas programokkal teli hetet tölthetnek el tanulóink tanári kísérettel.
Különböző programokkal színesítjük tanulóink életét a mindennapokban a tanulás mellett:
állatok világnapja, egészséges életmód-, fenntarthatósági-, digitális- és pénz7 témahét, gyümölcsnap, Márton napi programok,
mézes reggeli, Mikulás kupa, Mikulás délután, karácsonyi műsor,
farsang, anyák napja, nyílt nap, családi nap, nemzetiségi vetélkedő,
víz világnapja, Magyar Diáksport Napja, Parasport Nap, színház,
sportnap, kirándulások…
Évek óta hagyomány iskolánkban az ovisuli program, mely
sikerrel működik, az óvodás gyermekek szívesen látogatják iskolánkat. Részt veszünk az országos Lázár Ervin Programban, mely
kulturális élményben részesíti sok iskola tanulóit: cirkuszba, színházba, bábszínházba, múzeumba látogatunk el segítségével.
Úszásoktatásra is van lehetőségük tanulóinknak.
Néptánc oktatás is működik Gera Krisztina vezetésével, az Elek
Táncegyüttes tagjai iskolánk növendékeiből kerültek ki. Ők azok,
akik Elek város kulturális programjainak állandó résztvevői, szereplői.
A Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül zongora, néptánc és képzőművészeti oktatás is elérhető iskolánkon belül.
A városi rendezvényeken gyakran szerepelnek iskolánk tanulói
színvonalas produkciókkal, megemlékezésekkel.
Fontosnak tartjuk a hagyományok őrzése mellett a mai kor
technikai ismereteinek átadását is.
Iskolánkban szakmailag elismert Íjász Suli Program működik
Duró Lajos kollégánk vezetésével. A tanulók a mindennapos testnevelés tantárgyon belül heti 1-1 órában íjászkodnak, kinevelve
belőlük a jövő bajnokait. Az erre a célra kialakított íjász terem mellett zeneterem és pingpong terem is várja a gyerekeket.
Kiemelném az iskolánkban jól működő Szülői Munkaközösséget, a szülőkre bármikor számíthatunk, ha segítség kell a gyermekek érdekében, legyen az farsang vagy Télapó délután, kirándulás,
papírgyűjtés.
A tanulóink körében nagyon népszerű a tanulóinkból szerveződő Diákönkormányzat, szívesen vesznek részt Duró Lajos DÖK
elnök vezetésével a különböző programok szervezésében,
lebonyolításában.
Iskolánk több civil szervezettel is jó kapcsolatot ápol, pl.: Zártszelvény Sportegyesület, Gyulai Állatvédő Egyesület, Velek Vezér
Hagyományőrző Íjász Egyesület, Diák Sportegyesület.
Iskolánkban tapasztalt kollégákkal, ﬁatalos lendülettel, a tanulók érdekeit szem előtt tartva, családias, szeretetteljes légkörben
dolgozunk a mindennapokban azon, hogy mindenki jól érezze
magát a Dr. Mester György Általános Iskolában.
Gyere te is a Dr. Mester György Általános Iskolába,
légy te is Mesteres diák!

Elérhetőségeink:
Dr. Mester György Általános Iskola
Elek, Lőkösházi út 17.-19.
Honlapunk: https://drmester.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
Dr-Mester-György-Általános-Iskola
email: drmesteriskola@gmail.com
telefon: 06-66/240-531
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SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNiA

Farsang a jótékonyság jegyében
Február utolsó hetének szombatján tartottuk a Sarlós Boldogasszony Plébánia közösségi házában – vagy ahogy magunk között
FO
hívjuk a köziházban – a farsangi programunkat.
Az előző évekhez hasonlóan most is terveztük, hogy beöltözünk különböző jelmezekbe, hogy megnevettessük a többieket,
hiszen farsang van!
Programunk első részében komoly dolgokat hallhattunk: Dr. Nagy Angelika a plébánia pályázati referense összefoglalta a 2019
– 2022 közötti időszak pályázati tevékenységét, majd Gusztáv atya adott összegzést templomunk adománygyűjtéséről és a Paplakkerti Manufaktúránk eddigi adomány bevételéről. Ezt követően Kecskés Andrea is elmondta, hogy önkormányzati szinten mekkora összegben nyert Elek városa pályázati támogatásokat.
A komoly téma után közös vacsoránkat fogyasztottuk el miközben már előkerültek a csinos szemüvegek, kis sapkák … Hamar
elérkezett a vidámság ideje: kezdődött a jelmezek bemutatója, a jelmezesek felvonulása. Volt köztünk üvegszemű varázsló, méhecske, dominólapok, focista, cowboy leányka, vagány ﬁatal ﬁú, a templomunk oltárképén látható kelengyét tartó ﬁatal lány, és
egy elvarázsolt boszorkány, aki kérte, ha szeretettel megöleli, egy ﬁú akkor átalakul „szépséges királylánnyá”. Közben az üveg szemű varázsló is koppintott a varázspálcájával és … szemünk láttára történt meg az átalakulás!
A jelmezbemutató után a jókedv fokozódott, hiszen következett a tombolasorsolás és a Paplak-kerti Manufaktúra termékeinek
árverése. A befolyt összeget a templom felújítására fordítjuk.
A mulatság további részében karaoke, kötetlen beszélgetés, móka, kacagás, jókedv töltötte be a köziház nagytermét. A program szervezését, megvalósítását, az együttlétet, vagyis mindannyiunkat a szeretet mozgatott. Ez tette széppé és felemelővé az
egész estét.
Hálás köszönet mindenkinek, hogy ezt együtt, igazi közösségként tettük.
Durst Ferencné Veronka
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Március 15. Kupa
Március 13-án, vasárnap rendezte meg az
Eleki Asztalitenisz SE, a
Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség támogatásával immáron 12.
alkalommal a Március
15. Kupa nagy hagyományokkal rendelkező
versenyét.
A pandémia miatt
sok versenyhez hasonlóan ezt sem tudták
megrendezni a szervezők az előző két évben. Az előzetes nevezés során bizakodtak,
hogy nagy érdeklődés
fogadja a versenyt, hiszen a kiírásban mind
a legkisebbek és a legmagasabb osztályban
játszó asztaliteniszezők
is lehetőséget kaphat-

tak. A várakozás nem
volt hiába való, hiszen
rekordszámú,
107
sportoló nevezett a
versenyszámok összeségére.
A megnyitó során
Szelezsán György Elek
Város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta,
hogy nagy örömmel
tölti el az asztalitenisz
népszerűsége, és a város továbbra is támogathatja ezt a sportágat, hiszen olyan
fejlesztéseket végeztek,
és végeznek a sportcsarnokban, amelyek
komfortosabbá és még
magasabb színvonalúvá teszik a játéklehetőséget.

Ezt követően Turóczy András a verseny
szervezője ismertette a
verseny lebonyolításának menetét.
Az eseményen megemlékeztek két kiváló, a
közelmúltban elhunyt
asztaliteniszezőről. A 98
éves korában elhunyt
Áment Gábor, az Eleki
Asztalitenisz SE sportolója volt, míg a volt
eleki asztaliteniszező,
Békési Endre évtizedek óta Csárdaszállás
asztalitenisz sportjáért
dolgozott.
Eredmények: I. korcsoport: 1. Janikovszki
Zétény (Csaba Fly AE),
2. Rejtő Csaba (Szarvasi Körös ASE), 3. Sánta Elena (Szentes), 4.
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Frank Máté (Eleki ASE)
és Kiss Imre Máté (Eleki
ASE).
II. korcsoport: 1. Botos Marcel (Gyomaendrődi ASE), 2. Cserenyecz
Alexander (Szarvasi Körös ASE), 3. Vadász Réka
(ASE Orosháza) és Tulkán Tekla (Békéscsabai
ASE).
Nyílt páros: 1. Ágota Csilla, Balogh Ágnes
Kíra (Békési TEAM), 2.
Biedermann
Dániel,
Miskolci Kristóf (Csaba
Fly AE, ASE Orosháza), 3. Molnár Levente,
Szűcs Sándor (HEDLAND Mezőberényi SE)
és Dihel Mihály, dr. Várady Zsolt (Gyulai AK).
Női amatőr egyéni:
1. Mátyási Henrietta

(Békéscsabai ASE), 2.
Boldog Angelika (Sarkadi Pelikán ASE), 3.
Máté Andrea (Sarkadi
Pelikán ASE), 4. Kretovics Renáta (Tótkomlósi ASE).
Férﬁ amatőr egyéni: 1. Berzi Tamás (Budapest), 2. Deák Tibor
(Eleki ASE), 3. Balog
Sándor (Sarkadi Pelikán ASE), 4. Kazai Attila
(Vésztői ASE).
Nyílt egyéni: 1. Nagy
Bence (HED-LAND Mezőberényi SE), 2. Kiss
Dániel (HED-LAND Mezőberényi SE), 3. Biedermann Dániel (Csaba
Fly AE) és Miskolci Kristóf (ASE Orosháza).
MTI
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Idén is lesz virágosztás
A környezetünk szépítését a lakosság bevonásával szeretnénk folytatni, ezért hirdeti meg idén is a virágosítási akciót az önkormányzat.
A városvezetés döntésének megfelelően idén is osztunk Eleken elültethető virágokat a településen élő lakosoknak. Az igénylők
számára a virágokat májusban fogjuk átadni egy előre meghirdetett időpontban.
Az akcióra kizárólag eleki lakosok jelentkezhetnek, háztartásonként egy növénycsomag igényelhető.
Jelentkezni április 21-ig lehet, az igénylő nevének, címének és elérhetőségeinek megadásával.
Virágcsomagot igényelni lehet az elekazenvarosom@gmail.com email címen, valamint a lap alján található szelvény visszaküldésével.
Szelezsán György
polgármester
ELEKi SZLOVÁK NEMZETiSÉGi ÖNKORMÁNYZAT

Kitüntették Döme Tibort
A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Döme
Tibornak, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Békés Megye Szlovákságáért kitüntető díjat adományozott a megyében élő szlovákság
nyelvének, kulturájának, értékeinek megőrzéséért
végzett sokszínű és aktív tevékenységéért.
A díj átadására Kardoson, a Békés Megyei Szlovákok Fórumán került sor, március 17-én.
További sok sikert és kitartó munkát kívánunk!
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FUJi FIGHT TEAM

Birtokba vehették a gyerekek az új játszóteret

Magasba emelték
az eleki harcosok öklét

Március végén végre
használatba vehették a
gyermekek az új Liget Játszóteret.
A Liget játszótéren gyakorlatilag minden játék
elavult volt, ezért azok
lecserélésre kerültek, és
összesen 10 új korszerű
játék került telepítésre az
egy éve telepített másik 3
új játék mellé.
A beruházás több mint

4 millió forint vissza nem
térítendő a Magyar Falu
Program keretein belül
nyert pályázati forrásból
valósult meg.
Emellett önkormányzati forrásból elkezdődött a
közvilágítás és a biztonsági
kamerarendszer kiépítése
erre a területre. Rövidesen
ezek a munkálatok is befejeződnek. A Liget fejlesztésére vonatkozóan mint

minden területen további terveink vannak,
több ütemben gondolkodunk, keressük a további pályázati lehetőségeket!
Ezúton is köszönöm
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő Úr
pályázatunkkal kapcsolatos támogató közbenjárását!
Szelezsán György
polgármester
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Március 19-én, Békés megye talán legnagyobb pofonosztó eseményén több
műfajban, MMA-ban és K–1-ben találkoztak egymással a harcosok.
A Küzdelem Napja, egy Gyula városában
megrendezésre kerülő küzdősport gála,
amely a megyei küzdősport egyesületek
versenyzőit hivatott bemutatni. Az első
gálát 2013-ban hatalmas sikerrel rendezték meg, ennek folytatásaként idén 9. alkalommal jött létre a rendezvény.
Niedermayer Zsolt meghívására látogattunk el Kecskés Andrea képviselőtársammal az eseményre, melynek ﬁghtcard-jának idei névsorában három eleki ﬁatalt is
találhattunk.
Rendkívül büszkék vagyunk Simonka Rajmundra, Kakuszi Zoltánra és Móga
Márkra, akik egytől egyig győzelemmel
zárták az estét.
Polgármesterként fontos feladatomnak
tartom a helyi tehetségek támogatását,
illetve fontos hangsúlyozni, hogy a sport
az egyetemes emberi kultúra része, el kell
ismernünk a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, a rehabilitációban, a személyiség formálásában,
az egészséges életmódra nevelésben, a
közösségi magatartás kialakításában, valamint különleges szerepét az ifjúsági ﬁzikai
és erkölcsi nevelésben is.
Az eleki sportolók is mindig számíthatnak rám!
Hajrá Elek!
Szelezsán György
polgármester
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2022. április 29. 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: Szabó Laura. Gratulálunk, a nyertest értesítjük!
Az áprilisi gyerekrejtvény nyereménye a „Szabadulópakli – Drakula kastélya” kártyajáték Kecskés Andrea felajánlásából.

| REJTV ÉN Y
A keresztrejtvény fő
soraiból
kiolvasható
megfejtés
beküldési
határideje: 2022. április 29. A borítékra írja
rá: „Áprilisi keresztrejtvény”. A megfejtéseket
a Polgármesteri Hivatal
előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út
2. szám alatt található,
lehet bedobni. Az előző rejtvény nyertese:
Haluska Mihályné. Gratulálunk a nyereményhez!
AZ ÁPRiLiSi
NYEREMÉNY:
10.000 FT ÉRTÉKŰ
AJÁNDÉKUTALVÁNY
KiSS NOÉMi ÉS CSALÁDJA

FELAJÁNLÁSÁBÓL

ELEK AZ ÉN VÁROSOM
Ingyenes

havilap

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.
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