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|10. OLDAL

MEGNYITOTTA KAPUIT
AZ ÚJ VÁROSI BÖLCSŐDE

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:

F/elekazenvarosom

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2022. SZEPTEMBER

HÍREK

KÖZPONTi STATiSZTiKAi HiVATAL

Népszámlálás
Október 1-én kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográﬁai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről,
élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló
szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel.
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód
is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján
(nepszamlalas2022.hu).

|TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Elekiek!

Hulladékszállítási napok
2022. október

2022. október 4., kedd

ZÖLD HULLADÉK

2022. október 5., szerda

KOMMUNÁLIS HULLADÉK

2022. október 12., szerda

KOMMUNÁLIS HULLADÉK

2022. október 13., csütörtök

SZELEKTÍV HULLADÉK

2022. október 19., szerda

KOMMUNÁLIS HULLADÉK

2022. október 26., szerda

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
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Tájékoztatom Önöket,
hogy október hónapban
keddi napokon 13:00
és 15:00 óra közötti
időpontokban kerül sor
a polgármesteri fogadóórákra.
Forduljanak hozzám bizalommal!

HÍREK

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2022. SZEPTEMBER
BÉKÉS MEGYEi KORMÁNYHiVATAL

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Tájékoztatás EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL, az ÁLTALÁNOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL
Időtartam: 2022. október 01.-október 21. közötti időszakra vonatkozóan
Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
TARTÁSI HELYÉN MINDEN KUTYÁT ELZÁRVA, illetőleg megkötve kell tartani
úgy, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRŐL KUTYÁT KIZÁRÓLAG ÉRVÉNYES veszettség elleni
védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
KUTYÁT TARTÁSI HELYÉRŐL CSAK PÓRÁZON vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
AZ ÉRVÉNYES VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSSAL RENDELKEZŐ vadászebek,
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és
terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES a szabadon talált, kóbor ebek befogadása iránt intézkedni. AZ EBZÁRLAT IDEJE ALATT BEFOGOTT kóbor húsevőket
hatósági megﬁgyelés alá kell helyezni.
A JELZETT IDŐSZAKBAN A LEGELTETÉS TILOS.
FONTOS: amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és értesíteni
kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt!

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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RENDSZERES GYERMEKVÉDELMi KEDVEZMÉNY

KÖZLEMÉNY

Tájékoztató
Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelemi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló
344/2022. (IX. 9) Kormányrendeletében módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény egyes rendelkezéseit. A 2022 szeptember 10. napján hatályba lépő
módosítás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához szükséges jövedelemhatárokat érinti. A jövedelemhatárok a rendelet szerint az alábbiak szerint módosulnak:
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 180%-át (jelen esetben: 51.300.-Ft/fő), amennyiben: a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Egyéb esetekben a 165%-át (jelen esetben: 47.025.-Ft/fő)
A fentiek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények - az idézett kormányrendeletben
foglaltak szerinti - felülvizsgálata történik meg. Amennyiben a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat jegyzője döntésében megállapítja a 2022. szeptember 1-jétől fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
Tisztelettel:
dr. Nagy Sándor
jegyző

DÉLALFÖLDi ERDÉSZETi ZRT.

Hatósági áras tűzifaprogram
A hatósági áras tűzifáért
már lehet jelentkezni az állami erdőgazdaságoknál.
Az eleki lakcímmel rendelkezők Gyula, Kárpát u. 4.
szám alatt, a 06-66/463511-es telefonon vagy a
gyulaierdeszet@dalerd.
hu email címen érdeklődhetnek.
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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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TÖBBGENERÁCiÓS CSALÁDi HÁZAK REZSiCSÖKKENTÉSE

Tájékoztató
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításával a Kormány lehetővé tette, hogy a családi fogyasztói közösségek a földgáz vételezéséhez kedvezményt vehessenek igénybe azzal, hogy
az együtt lakó, többgenerációs családok esetén az ingatlanon belül legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található.
A lakás rendeltetési egység fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 105. §-a határozza meg, miszerint:
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.)
úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
A kedvezmény igénybevételéhez a település jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amelyet az egyetemes szolgáltató részére kell megküldeni.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a hatósági bizonyítvány nem több generáció együttélésének tényét igazolja, hanem, azt, hogy
az adott ingatlanban ténylegesen hány db lakás rendeltetési egység (önálló lakás) található. A hatósági bizonyítvány kizárólag
a lakossági fogyasztási célú földgáz nagyobb mennyiségű, kedvezményes áron történő igénybevétele céljából használható fel.
A hatósági bizonyítvány kiállításához a jegyzőnek címzett írásbeli kérelem benyújtása szükséges (személyesen, postai úton,
vagy Hivatali kapun keresztül), amely tartalmazza a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlan adatait, továbbá az ingatlanon
belül található lakás rendeltetési egységek számát. A kitöltendő kérelemminta elérhető az alábbi linken, vagy kérhető az
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal portáján.
Kérelem: http://elek.hu/index.php?page=news&id=247
A kérelem benyújtását és annak feldolgozását követően helyszíni szemle megtartására kerül sor, mely során a Hivatal kollégái a
kérelemben foglaltakat, illetve a lakás rendeltetési egység jogszabályban meghatározott feltételeinek fennállását személyesen is
ellenőrzik. A helyszíni szemle lehetséges időpontjáról valamennyi ügyfél előzetes tájékoztatást kap.
Amennyiben az ingatlan és lakás rendeltetési egységek száma a jogszabályi előírásoknak megfelel, úgy a jegyző 8 napon belül
a hatósági bizonyítványt kiállítja.
A témával kapcsolatban felmerülő további kérdéseik esetén Hoﬀmann György műszaki ügyintéző áll rendelkezésükre a következő elérhetőségeken: email: muszak@elek.hu, telefon: 66/240-411
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Folytatódik az óvodafejlesztés Eleken
Még az idén folytatódik és a jövő év második
felében befejeződik az óvodafejlesztés városunkban.
A két ütemben tervezett fejlesztés második
ütemét leállította a gazdasági világválság okozta jelentős mértékű építőanyag áremelkedés,
de ezt a problémát is sikerült orvosolni.
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr
hathatós közbenjárására a Békés Megyei Önkormányzat támogató döntése okán Magyarország Kormánya biztosította számunkra a többletforrást, így minden akadály elhárult a projekt
folytatása és befejezése elől.
A számunkra oly fontos beruházás során egy
teljesen új óvodaépület kialakítására kerül sor
a volt gyermeknevelő intézet épületében és ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy az óvodánk
jelenleg III-as számú Kétegyházi úti telephelye
is teljesen megújul majd. A jövőben ezen a két
telephelyen működik majd az óvoda.
Köszönöm Képviselő Úr, valamint a Magyar
Kormány támogatását és nem utolsó sorban
köszönöm a pályázati referensünk és minden
kollégám, sokszor a szabadidejükben is végzett
kiváló és eredményes munkáját.
Szelezsán György
polgármester

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Ingyenes kéményseprés
„A nyugalom otthon kezdődik - éljen biztonságban és csökkentse fűtése költségeit!”
A fűtési szezon megkezdése előtt ajánlott
és érdemes a kéményeket ellenőriztetni
és tisztíttatani kéményseprő
szakemberrel.
Egyben a gázkészülékek szénmonoxid értékét is beméretni.
Ezen tevékenységek
évente egyszer olyan
magán
tulajdonban
lévő (családi) ingatlanban, amelyben nincs
bejegyzett vállalkozás,
székhely,
telephely

INGYENESEN VEHETŐ
IGÉNYBE!
Szándékukat
az
alábbi elérhetőségeken jelezhetik:
- Ügyfélszolgálaton
telefonon hétfőtől péntekig 8-14 h-ig a
06-70/330-4703 telefonszámon
- Személyesen hétfőtől - péntekig 8-14 h-ig
a Békés megyei ügyfélszolgálatnál 5600 Békéscsaba, Kazinczy u.
9.
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OKMÁNYIRODA

ELEKi NEMZETiSÉGEK

Fejlesztés miatt szünetel az ügyfélfogadás

Összefogás Eleken

Július 1. és október
31. között fejlesztés
miatt szünetel az ügyfélfogadás az eleki okmányirodában (Gyulai
út 2.).
Kormányzati támogatással ugyanis kormányablak létesül Eleken.
A beruházás megvalósítását követően Eleken,
illetve a négynemzetiségű település vonzáskörzetében élőknek is a

huszonegyedik századi
színvonalon biztosítják a
közigazgatási szolgáltatásokat a polgármesteri
hivatalban kialakítandó
kormányablakban.
Míg a jelenleg meglévő
okmányirodában mindösszesen nyolc ügytípus
intézhető, addig a kormányablakokban mintegy
2500 ügykörben kezdeményezhet eljárást, intézheti ügyeit a lakosság.

A kivitelezés ideje
alatt legközelebb a gyulai kormányablakban
(Gyula, Petőﬁ tér 3.), illetve a kitelepülések alkalmával a kormányablakbuszban intézhetik
ügyeiket az állampolgárok.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Békés Megyei
Kormányhivatal

Az Eleken működő négy nemzetiségi
önkormányzat hagyományteremtő jelleggel 2022. szeptember 14. napján tartotta együttes ülését.
A képviselő-testületek egyhangúlag
döntöttek arról, hogy a szeptember 17én megrendezett első „Nemzetiségek
Paplak-kerti találkozója” című rendezvény megszervezésében és lebonyolításában együttműködnek, valamint a jövőben ilyen és ehhez hasonló események
kapcsán szorosabbra fűzik kapcsolatukat.
Ennek okán - ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást kötöttek
és írtak alá a rendezvényen.
Elek Város Önkormányzata fontosnak
tartja és kiemelten kezeli a helyi nemzetiségek ügyeit, lehetőségeihez mérten
segíti munkájukat, így volt ez az együttműködési megállapodás jogi és technikai
előkészítése alkalmával is.
Elek, a négy nemzetiségű kisváros
megmutatta, hogy együttes erővel hatalmas dolgokra vagyunk képesek, a mögöttünk hagyott szombati rendezvénnyel
az összefogás nem ért véget, hamarosan
újabb, példaértékű munka veszi kezdetét.
Szelezsán György
polgármester

Az okmányiroda átalakításának ideje alatt a Békés Megyei Kormányhivatal mobil
ügyfélszolgálata (kormányablak busz) elégíti ki a lakosok igényeit.
A kormányablak busz október hónapban a következő napokon áll az ügyfelek
rendelkezésére:

2022. október 4. (kedd) 13.00-16.00 óra között,
2022. október 10. (hétfő) 08.00-12.00 óra között,
2022. október 17. (hétfő) 08.00-12.00 óra között,
2022. október 24. (hétfő) 08.00-12.00 óra között.
A kitelepülés helyszíne az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal parkolója.
A kormányablak buszban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
- személyazonosító igazolvány igénylése,
- lakcímváltozás bejelentése,
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés,
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele,
- útlevél igénylése,
- ügyfélkapu regisztráció.

7

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2022. SZEPTEMBER

FO

8

PROGRAM

HÍREK

ELEK AZ ÉN VÁROSOM | III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2022. SZEPTEMBER
ELEKi ROMÁN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCEGYESÜLET

75. jubileum
Szeptember 10-én
ünnepelte az Eleki Román Hagyományőrző
Táncegyesület a fennállásának 75. évfordulóját.
A sportcsarnokban
megrendezett
rendkívül színvonalas gálaműsort több százan
tekintetették meg.
A rendezvényen lehetőségem volt köszönetemet, hálámat és

elismerésemet kifejezni az egyesület korábbi
és jelenlegi tagjainak, a
magyar, a román nemzetiségi és főként az
eleki táncok hagyományainak a megőrzése
és továbbörökítése érdekében végzett munkásságáért.
Az egyesület korábban és most is hazai és
nemzetközi szinten is
képviseli és öregbíti vá-

rosunk hírnevét, tevékenységüket mindenhol elismerik, táncosaik
számos elismerésben
részesültek.
Nagy öröm számomra, hogy az ünnepségen személyesen köszönthettem
Szabó
Péter bácsit, mint alapító tagot és az egyesület
jelenlegi elnökét Bágy
György Jánost, aki 60
éve tagja a közösség-
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nek.
Természetesen
az
ünneplés
közepette
nem feledkeztünk el
megemlékezni azokról
a táncosokról és korábbi tagokról, akik már
nem lehetnek közöttünk.
Gyönyörű este volt,
hiszen ott volt velünk
mindenki. A szívünkben és a fellépő táncosok mozdulataiban a

már eltávozott művészek emléke, a színpadon pedig a jelen és a
gyermekek személyeben a reményteli jövő.
Köszönet és hála
mindenkinek, aki az
egyesület munkájában
a 75 év alatt részt vett.
Szelezsán György
polgármester
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HÍREK

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Átadásra került az új Városi Bölcsőde
Augusztus 19-én került sor egy a számunkra különösen fontos és örömteli eseményre, ünnepélyes keretek között adhattuk át az újonnan épült önálló
Városi Bölcsődénket.
Az ünnepségen a városi óvoda gyermekei készültek műsorral, majd házigazdaként jómagam mondhattam el gondolataimat, ezt követően Szegedi Balázs a Békés Megyei Önkormányzat közgyűlésének alelnöke, majd Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr mondott ünnepi beszédet.
A beszédeket követően ünnepélyes szalagátvágás következett és végül Fazakas Gusztáv József plébános Úr szentelte fel és áldotta meg az új épületet.
A nap folyamán egy fogadás keretein belül lehetőségem volt minden kollégámnak, illetve a tervezői és kivitelezői csapat tagjainak köszönetet mondani a
projekt megvalósítása során nyújtott kiváló együttműködésért.
Hálásan köszönöm mindenki munkáját, aki valamilyen formában hozzájárult az új bölcsődénk megnyitásához.
Az alábbiakban a beszédem „rövidített” változatát olvashatják:
1992-ben bezárták a városi bölcsődét, mi 30 évvel később építettünk egy újat.
Egy ékszerdobozt, egy olyan intézményt, ami mai a kor minden elvárásának megfelel és emellett minden tekintetben beleillik a településképbe, hiszen
követi a sváb gyökerekkel rendelkező eleki építészeti hagyományokat, elég csak az utcafronti vagy az udvari homlokzatra tekinteni vagy a monumentális
méretű kapura, ami már önmagában gyönyörű és egy művészeti alkotás.
Nagy összefogás eredménye mindez, hiszen az előző képviselő-testület készítette el a pályázati anyagot, de jó magam és a jelenlegi testület, dr. Kovács
József országgyűlési képviselő úr, illetve a Békés Megyei Önkormányzat segítségével és a Magyar Kormány támogatásával vittük sikerre a pályázatot, majd
terveztük, terveztettük meg az épületet, amit végül az eleki kivitelezők kiváló munkájának köszönhetően most közösen adhatunk át.
Közel 290 millió forintból, az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb és az egyik legfontosabb eleki beruházása fejeződött be a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program kiírásban nyert vissza nem térítendő támogatásból és további kiegészítő kormányzati támogatásból.
Miért is olyan fontos ez számunkra? Több mint 20 éve nem épült Eleken új önkormányzati ingatlan vagy intézmény.
30 évvel ezelőtt bezárták, mi most kinyitottuk a városi bölcsődét, nem is akármilyet.
Az utóbbi évtizedekben az a szülő, aki gyorsan szeretett volna visszatérni a munka világába, bölcsődei férőhely hiányában másik településre 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 boldogulnak, ha minden
szolgáltatást helyben igénybe tudnak venni és biztonságban érzik gyermekeik fejlődését és jövőjét.
Az utóbbi 4 év pozitívan alakult, hiszen 2018-ban megnyílt a városi minibölcsőde, majd kettő éve a Gocz Elvira Családi Bölcsőde, de még mindig hosszú
volt a várólista és nem tudtunk elég bölcsődei férőhelyet biztosítani, ezért rendkívül fontos, hogy szeptembertől őszinte gyermekmosollyal telik meg a 14
férőhelyes új önálló bölcsődénk.
A demográﬁai adatokat és a családok igényeit ismerve bátran merem kijelenteni, hogy így már minden eleki gyermek számára lesz helyben bölcsődei
férőhely, de emellett bízom benne, hogy az igények száma évről évre növekedni fog, hiszen ez azt jelenti, hogy egyre több gyermek születik majd.
Fontosnak tartom, hogy a magam részéről méltassam a tervezői csapat és a kivitelezők munkáját, és köszönetet mondjak nekik a szakmai igényességükért, hiszen mind a tervezés, mind a kivitelezés az elfogulatlan szakértők szerint is kiváló.
Az alapkő letételekor úgy fogalmaztam, hogy ez a beruházás vizsgamunka számunkra és számunkra is. Vizsgamunka számukra, mert helyi cég az utóbbi
évtizedben nem jutott, ekkora volumenű munkához városunkban, vizsgamunka a 2019-ben megalakult új testület számára is, hiszen ez az első, de biztosan nem az utolsó nagy projektünk. Nem volt egyszerű vizsga, hiszen a járványhelyzet és az orosz - ukrán háború okán kialakult világszinten mutatkozó
gazdasági válság miatt nehezített pályán mozogtunk. A vizsgát a nehézségek ellenére teljesítettük, látva és ismerve az eredményt, szerényen, de büszkén
jelentem ki, hogy kiválóan vizsgáztak, kiválóan vizsgáztunk!
Hálatelt szívvel köszönöm mindenkinek a munkáját, aki a pályázati anyag előkészítésétől a mai átadó ünnepség megvalósításáig azért dolgozott, hogy
az eleki gyermekek a jövőben ilyen kiváló intézményben fejlődhetnek!
Szelezsán György
polgármester
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SULIHÍREK

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Erzsébet táborok
Hazánkban a legnagyobb táboroztatási projekt az Erzsébet- program, amely az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezésében, a
Magyar Kormány támogatásával valósul meg 2012 óta. A kezdeményezést nagyon jónak tartjuk, ezért iskolánk évek óta csatlakozik a programhoz, amelynek legfontosabb alappillére a gyermektáboroztatás.
Tavasszal ismét pályázott iskolánk az Erzsébet program által meghirdetett nyári táborokra. Idén két napközi tábort és két ott-alvós élménytábort pályáztunk meg annak érdekében, hogy tanulóink változatos, színes és élményekben gazdag programsorozaton vehessenek részt ezen a nyáron is. Nagy
örömünkre mind a négy pályázatunk nyert, így napközi táborainkban 68 alsó tagozatos, míg a Zánkai és az Erdélyi Erzsébet táborokban összesen 60 alsó
és felső tagozatos diákunk vehetett részt. Mind a négy táborban ajándékcsomagot kaptak a gyerekek már az első tábori napon. Az első napközi táborban
narancssárga pólót, sapkát és hátizsákot, a másodikban lila sapkát, pólót és strandtörölközőt, míg az ott- alvós élménytáborokban Erzsébet táboros logóval
ellátott sapkát, törölközőt, pólót, hátizsákot és termoszkulacsot kapott minden részt vevő gyermek. Két napközi Erzsébet táborunkban napi négy, míg az
ott- alvós élménytáborokban napi ötszöri étkezés volt biztosítva a diákok számára. Napközi Erzsébet táboraink júniusban, a Zánkai élménytábor júliusban,
az Erdélyi Erzsébet tábor pedig augusztusban valósulhatott meg.
Ízelítő a táborok programjaiból: Napközi Erzsébet táborok: Kirándulás a Steigervald Tanyára, strandolás a békéscsabai Árpád Strandfürdőben, mozizás
a békéscsabai Center Moziban, látogatás a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon, a híres Gyulai vár felfedezése, önfeledt játék Békéscsabán a
Kaland - Vár Játszóházban és a Széchenyi ligeti játszótéren, Gyulán a Várkerti és a Göndöcs - kerti játszótereken, Eleken pedig a felújított ligeti játszótéren. A
gyerekek körében népszerű volt a városnézéssel egybekötött Dottó vonatozás Békéscsabán és Gyulán. Tanulóink a környezet szépítéséhez is hozzájárultak
az iskolaudvaron történő egynyári virágok elültetésével. A rekkenő melegben minden gyermeknek jól esett a viszonylag hűvös tantermekben a Lego robotok építése, a gyöngyfűzés, a vasalható gyöngyökből való színes képek készítése, valamint a mézeskalácsok egyedi díszítése is. A tábori programok szerves
részét képezték a Leimen Házban és az Eleki Szlovákok Közösségi Házában tett látogatások, ahol felejthetetlen gasztroélményekben is részesülhettünk a
szorgos szervezők jóvoltából. Köszönjük a szíves látást a német és a szlovák nemzetiség vezetőinek és tagjainak!
Mindkét napközi Erzsébet táborunkban nagy hangsúlyt fektettünk a környezet- és egészségtudatosságra, a hagyományőrzésre valamint a közösségépítésre is. A gyerekeket az első héten Lupné Soós Tünde, Farkasné Poszt Ilona, Gera Krisztina, Horváth-Emenet Erika és Bellon Tiborné Durst Ilona irányította,
míg a második napközis táborban Lupné Soós Tünde és Bellon Tiborné Durst Ilona vezetésével folytak a programok.
Július közepén a Balaton északi partján elhelyezkedő grandiózus Zánkai Erzsébet táborban 3400 gyermekkel közösen tölthettünk el egy csupa élménnyel
és fantasztikus programokkal teli felejthetetlen hetet. Volt itt ünnepélyes tábornyitó est diszkóval fűszerezve, naponta reggeli torna, részt vettünk a Vicces
ﬁzikai kísérletek elnevezésű interaktív előadáson, valamint egy bogár bemutatón. Volt Tábori Olimpia, ahol Danics Boglárka, Danics Csongor és Ramasz
Károly tanulóink több dobogós helyezést is elértek, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét. Részt vettünk a Hősök napján, ahol diákjaink megismerkedhettek
a mentők, a tűzoltók és a rendőrök nehéz és felelősségteljes munkájával. A japán harcművészetek közül a kendóval is itt ismerkedhettünk meg. Részt vehettek tanulóink középkori csatajátékon, lézerharcon, volt katamarán vitorlázás, csocsózás, óriás trambulinozás, kalandparkozás, izgalmas cirkuszi előadás,
könnyűzenei koncert a Children of Distance zenekar előadásában, tábortűz, kétféle éjszakai akadályverseny, csillagászati bemutató, a közlekedési parkban
kerékpározás, rollerezés, gokartozás, robotika foglalkozás okosautó építéssel és programozással, Dottó vonatozás és sok - sok strandolás a tábor lídósított
saját strandján. A Zánkai Erzsébet tábor kétórás táborzáró ceremóniával ért véget, amit egy parádés tűzijáték koronázott meg az esemény zárásaként. Vidám, tartalmas és emlékezetes napokat tölthettünk el tanulóinkkal egy valódi, 21. századi gyermekparadicsomban. A tábori programok során hangsúlyos
volt a környezettudatosság és az egészségtudatos gondolkodás erősítése, a közösségi együttműködést segítő aktivitások, a tudományok területe, továbbá
a prevenció és a digitális kompetencia fejlesztése is. A gyerekeket Lupné Soós Tünde, Bellon Tibor és Bellon Tiborné Durst Ilona kísérték el.
Utolsó nyár végi ott- alvós táborunk is bővelkedett kalandokban. Az Erdélyi Erzsébet tábor Románia területén, Hargita megyében, Ivó községben a Madarasi Hargita lábánál helyezkedik el festői környezetben. A családias táborban 150 magyarországi és erdélyi gyermek vett részt
közösen. Vonattal utaztunk el Erdélybe. Az oda és visszaúton egy-egy éjszakát hálókocsiban töltöttünk el. A Corona InterCityről leszállva a gyergyószentmiklósi vasútállomáson már vártak bennünket, ahonnan külön autóbuszokkal utaztunk tovább Ivóba, a tábor területére. A tábori programok fontos része
volt egymás megismerése és az iskolák bemutatkozása. Mi is saját műsorral készültünk, amellyel városunkat és iskolánkat mutattuk be a többi táborozó
csoport számára. Az Erdélyi Erzsébet-táborban a napi tábori élet szerves részét képezte a reggeli torna és a szobák közötti tisztasági verseny. Az ivói táborban számos szabadtéri és házon belüli társas, illetve egyéni és csoportos játék várt bennünket. Részt vettünk csapatépítő játékon, hősképzőn, természetismereti foglalkozáson, játékos vetélkedőn, Székely Olimpián, kürtőskalács sütésen, karkötőkészítésen, kukoricacsuhé baba készítésen, valamint zenés
programokon: táncházon és egy ifjúsági fúvószenekar koncertjén. Több táboron kívüli kirándulás is színesítette napjainkat. Mindössze néhány perc sétára
volt táborunktól egy 320 hektáron elterülő Vadaspark, ahol a jó levegő és a csodás táj mellett lovakkal, muﬂonokkal, gím és dámszarvas csordával és olyan
szelíd őzekkel is találkoztunk, akiket meg is lehetett simogatni. Gyalogtúrán is részt vettünk. Táborunkból közelítettük meg a Hargita hegyvonulatának
legmagasabb csúcsát, az 1801 méter magas Madarasi Hargitát, a székelyek „Szent Hegyét”. A Mini Erdély Parkot a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn
néztük meg. Elvittek bennünket a Csíksomlyói kegytemplomba is. Csíkszeredán pedig a városnézés után a Csíki Székely Múzeumot is meglátogattuk. Valamennyi tábori program a magyarság és honismeret, sport, tudomány, kultúra és kereszténység témakörét járta körbe. Hangsúlyos volt, hogy a gyerekek
megismerjék az erdélyi magyarság hagyományait, szokásait és történelmét. A programok kiemelten célozták a magyarságtudat erősítését, az erdélyi természeti környezet megismerését és a Magyarországról, valamint az Erdélyből érkező gyermekek közötti kapcsolat elmélyítését. Az erdélyi kirándulásra Bellon
Tibor és Bellon Tiborné Durst Ilona kísérte el a csoportot. A tanulói és a szülői visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy táborozó gyermekeink tartalmas
programokon szerzett életre szóló élményekkel gazdagodva tértek haza mind a négy Erzsébet táborból.
Köszönjük a lehetőséget Magyarország Kormányának és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak!
Bellon Tiborné Durst Ilona
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VELEK VEZÉR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET

Történelmi siker a világbajnokságon
, A kiegyensúlyozott sikernek, amelynek alkotórészei az egészség, jólét és boldogság,
nélkülözhetetlen feltétele a becsület, jellemszilárdság, hit, tisztesség, szeretet és hűség.”
Elek az ÍJÁSZAT VÁROSA!
Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között rendezték meg Gyulán a Vigadó épületében a négy napon át tartó Történelmi Íjász
Világbajnokság díjkiosztóját.
Csordultig telt a Vigadó épülete, hiszen a világbajnokságra több mint 300 versenyző érkezett a világ minden tájáról és őket
rengetegen kísérték el a díjátadóra is.
Mérhetetlen büszkeség töltötte meg a szívemet, hiszen a világbajnokságon kilenc eleki versenyző szerepelt, mindenki bőven
meglőtte a maga kategóriájában a világbajnoki szintet és mindenki helyezést ért el, nem is akármilyet.
Az eleki Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület nyolc versenyzővel képviseltette magát a világbajnokságon, ma este a díjátadón személyesen gratulálhattam nekik.
Világbajnok: Duró-Gergely Nimròd, Resetár Hanna és Hegedűs István.
Világbajnoki ezüstérmes: Juhos Eszter, Ferenczi Gergő és Wittmann Máté.
Világbajnoki bronzérmes: Oláh Balázs.
Büszkék lehetünk még Balázsné Sütő Beatixra is, aki a 13.helyen zárta a Viadalt.
Jakó Margit a kilencedik eleki versenyző egy gyulai egyesület színeiben versenyzett, aki egy világbajnoki bronzérmet és egy
negyedik helyet szerzett a viadalon.
Elek méltán lehet büszke mindegyikőtökre, ilyen eredményeket Eleken, de még a környéken sem értek el soha!
Szívből gratulálok az egyesület minden tagjának, hiszen mindenki kellett ehhez a szép eredményhez.
Kiemelten gratulálok a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület elnökének Dúró Lajosnak, aki meghonosította Eleken az
íjászatot és nem egészen egy évtized alatt a világelitbe vezette a tanítványait történelmi íjászat kategóriában.
Azt hiszem, hogy el kell gondolkozzunk az Olimpiai íjászat oktatásán, hiszen rengeteg tehetségünk van.
Fontos kiemelnem, hogy Lajos nem csak íjászatot oktat, de a hagyományaink tiszteletén alapuló jó embereket nevel és egy
kiváló közösséget épít!
Jakó Margit a kilencedik eleki versenyző egy gyulai egyesület színeiben versenyzett, aki egy világbajnoki bronzérmet és egy
negyedik helyet szerzett a viadalon.
Elek méltán lehet büszke mindegyikőtökre, ilyen eredményeket Eleken, de még a környéken sem értek el soha!
Tisztelet és gratuláció mindannyiótoknak!
Szelezsán György
polgármester
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SULIHÍREK

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eseményeink
Osztálykirándulások
Minden osztályunk élményekben gazdag kiránduláson vett részt júniusban: elsőseink Gyulán jártak, megnézték a várat, végigjárták a várost a városnéző kisvonattal, hajókáztak is a Körösön, és természetesen a játszóterezés sem maradhatott el. A másodikosok Szarvason jártak,
ahol a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba látogattak el, majd az Arborétumot és a Mini Magyarország makettparkot járták be. Harmadikosaink Békéscsabán jártak, ahol a két legnagyobb játszótéren csillapíthatták mozgásigényüket, majd egy gyulai fagyizás is belefért még
a napi programba. Ők május 31-én a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltségre is ellátogathattak, ahol megnézhették, milyen felszerelésekkel
indulnak munkába a kirendeltségen dolgozók, és milyen eszközöket használnak egy-egy rendőri intézkedéskor. Kisebb vetélkedőt is szerveztek nekik. A szolgálati autók és fegyverek mellett természetesen a nap egyik fénypontja a kábítószerkereső kutya, Málna volt, aki nagy örömmel fogadta a mosolygós diákok simogatását és a fotózáskor sem volt illetődött. A negyedikesek a gyulai Gellény Birtokra látogattak el, ahol
kipróbálhatták magukat a kalandparkban, majd lézerpárbaj szerepelt a programkínálatban, amit a gyerekek és tanítóik is nagyon élveztek,
valamint itt sem maradhatott el a közös fagyizás. Az 5.osztály valódi csapatépítésen vett részt osztályfőnökük jóvoltából Szanazugban, ahol
csapatépítő játékok, szalonnasütés, túrázás, móka-kacagás volt az egész napos program. A hatodikosokat osztályfőnökük Ópusztaszerre vitte
a Nemzeti Történeti Emlékparkba, majd egy kis szegedi csavargásra, városnézésre is maradt idejük. A 7.osztály a békéscsabai Paintball Arénát
tűzte ki célul, ami jó választásnak bizonyult, mindenki nagyon élvezte a programot, majd hamburgerezéssel és fagyizással zárták a napot
Gyulán. A nyolcadikosok egy szórakoztató délutánt töltöttek el Békéscsabán a CsabaCenterben osztályfőnökükkel. Itt is volt móka, kacagás,
bizonyára mindenkinek emlékezetes marad a közös játék és a ﬁlm is, amit a moziban néztek meg.
Nyári táborok
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából
elnyert pályázatából - 2022. június 26-tól július 1-ig iskolánkból 26 tanuló a romániai Alba Iulia településen és környékén tölthetett el 6 felejthetetlen napot. Tanulóink megtekinthették a Tordai hasadékot, valamint a Sóbányát, kalandparkban próbálhatták ki bátorságukat, strandolhattak, megismerkedhettek a román gasztronómiával. Lehetőségük nyílt találkozni a legfontosabb román hagyományokkal, életmóddal és
a nemzetiség kultúrájával. Köszönetet szeretnénk még mondani az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve Madarászné Mokán
Zsóﬁának a nyújtott támogatásért.
Július 4-9-ig a Boga-völgyében került megrendezésre a már szintén hagyományosnak mondható romániai néptánctábor, Nedró János
néptáncpedagógus vezetésével, melyhez szintén csatlakoztak diákjaink.
Augusztus 8-12. III. Országos Román Hagyományőrző és Néptánctábor volt. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata idén 3.
alkalommal szervezett tábort a román nemzetiségi iskolák diákjainak. Jókedvű, tánccal és román népdalokkal teli hét volt, melyet diákjaink
Szelezsán Gergő tanár úr kíséretében töltöttek el Gyulán a Gellény Birtokon.
Augusztus 8 - 15. között 5 felsős tanulónk Romániában, Sângeorz-Băi településen tölthetett el 8 felejthetetlen napot, melyre Szabó Anett
tanítónő kísérte el a diákokat. A tábor a romániai „ARC” Program keretében került megszervezésre, melybe Románia Gyulai Főkonzulátusa
jóvoltából kapcsolódhatott be iskolánk. A programok nagyon sokszínűek és érdekesek voltak. Szinte minden területre kiterjedtek a műhelyfoglalkozások, mint például földrajz, sport, újságírás. Ugyanakkor a térség látnivalóit is megismerhették tanulóink. Köszönjük ezt a különleges
lehetőséget a Konzulátusnak, főként Florin Trandaﬁr Vasiloni romániai főkonzul Úrnak.

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán
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Újra színházi előadás lesz Eleken
Presser Gábor és Sztevanovity Dusán közismert dalaival fűszerezett darabja az egyik legsikeresebb magyar musical.
Az „Ég és föld” között elhelyezkedő padlás Rádiósának, az oda tévedő négy szellemnek és a gengszter Barabbásának a
történetén már generációk nőttek fel.
A félig mese félig musical kiváló szórakozást nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Jegyeket szeptember 21-től a Művelődési Házban lehet vásárolni! Belépő ára: 3900.-Ft
Várunk mindenkit szeretettel!

BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legﬁatalabbakat
Augusztus 13. Ottlakán Rozália, Ottlakánné Dunai Nikoletta és Ottlakán György kislánya.

Augusztus 31. Veres Csenge, Veresné Tárnyik Csilla és Veres Péter kislánya.
Szeptember 05. Horváth László Martin, Horváth Vivien kisﬁa.
Szeptember 07. Kása János, Bálint Anikó és Kása János kisﬁa.
Szeptember 07. Pomucz Márk Benjámin, Budai Boglárka és Pomucz Mihály kisﬁa.
Szeptember 09. Petrovics Lorena, Rácz Laura és Petrovics András kislánya.
Szeptember 20. Nisteriuc György, Samu Krisztina és Nisteriuc György kisﬁa.

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!
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Tudtad?

MAGAZIN

Segíts a mókusnak haza találni!

A mókusok hihetetlenül aranyos állatok. Amilyen aranyosak, pont olyan különlegesek is,
így összegyűjtöttünk néhány érdekes tényt ezekről az apró kis állatokról, amit lehet még
te sem tudtál.
Több mint háromszáz mókusfaj tartanak számon, melyeket 7 családba csoportosítottak. A
különböző mókusfajták a következők: a földi mókusok, a fán élő mókusok, a repülő mókusok
és a rókamókusok. A színük is igen változatos: lehetnek szürkék, feketék, fehérek és vörösek
is. Átlag életkoruk 5-7 év és alig változtak valamit az elmúlt 37 millió év során.
1. Egy mókus agya majdnem akkora, mint egy dió.
2. Igen fürgék, sebességük akár a 30 km/órát is elérheti.
3. A mókus akár egy 30 méteres zuhanást is képes túlélni.
4. Cincogással kommunikálnak egymással.
5. Ugrás közben a farkával egyensúlyoz.
6. A mókus farkának hossza megegyezik az állat magasságával.
7. Az ágak rágcsálásának előnye, hogy fogaik folyamatosan erősödnek tőle, szükségük is van rá, fogaik folyamatosan nőnek.
8. Hatalmas étvágya van, leginkább növényevő, magvakat, rügyeket, bogyókat eszik, de apró rovarokat, madarakat, tojásokat is fogyaszt.
9. Képes egy hét alatt a testsúlyával megegyező táplálékmennyiséget is elfogyasztani.
10. Az élelmet elraktározza és ősszel még a memóriája
is 15%-kal jobban működik, hogy biztosan emlékezzen
rá hova ásta el a zsákmányt, ilyenkor gyűjti amúgy a
legtöbb táplálékot. De memória ide vagy oda, rengeteg
fát köszönhet a világ a feledékeny mókusoknak.

A megfejtés beküldési határideje: 2022. október 18. A borítékra írja rá: „Szeptemberi gyerekrejtvény”.
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni.
Az előző rejtvény nyertese: Orosz Dániel. Gratulálunk, a nyertest értesítjük!
A szeptemberi gyerekrejtvény nyereménye a „Mókás Majmok” társasjáték Kecskés Andrea felajánlásából.

| REJTV ÉN Y
A keresztrejtvény fő soraiból kiolvasható megfejtés beküldési határideje: 2022. október
18. A borítékra írja rá:
„Szeptemberi keresztrejtvény”. A megfejtéseket a Polgármesteri
Hivatal előtt lévő piros
postaládába, amely a
Gyulai út 2. szám alatt
található, lehet bedobni. Az előző rejtvény
nyertese: Lakatos Joachim. Gratulálunk a
nyereményhez!
A SZEPTEMBERi
NYEREMÉNY:
5.000 FT ÉRTÉKŰ
AJÁNDÉKUTALVÁNY
KECSKÉS ANDREA

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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