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Elek Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete nevében
kellemes karácsonyi ünnepeket és áldott, 

békés, boldog új esztendőt kíván:
Szelezsán György

polgármester

Újabb fejlesztések valósultak meg

az eleki Román általános Iskolában

10. oldal

óvoda alapkőletétel

12. oldal
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Évértékelő 
A mögöttünk hAgyott esztendőt értékeli városunk polgármestere  

Tisztelt Elekiek!

 Először is engedjék meg, hogy kö-
szönetet mondjak Önöknek mind-
azért, amit településünkért 2022-ben 
is tettek! Legyen az önkénteskedés, 
támogatás, munka, adófizetés. Ebben 
az évben különösen örültünk minden 
hozzájárulásnak, hiszen nagy nehézsé-
gekkel kellett szembenéznie az önkor-
mányzatnak is. 

 Újabb nehéz, de a körülményekhez 
képest eredményes év áll mögöttünk. 
Az országot és Európát érintő nehézsé-
gek ellenére településünk helyt tudott 
állni, nem omlott össze a mindannyi-
unkat sújtó viharban. Ez köszönhető 
egyrészt kollégáim áldozatkész mun-
kájának, másrészt annak, hogy Elek 
közössége ismét összezárt a bajban, és 
a széthúzás és egymásra mutogatás he-
lyett ezúttal is az összetartás és a közös 
megoldások keresése volt az első. 

 A 2022-es nehézségeknek termé-
szetesen nagyrészt nem örülünk, de 
a súlyos válságokban derül ki igazán, 
milyen kapcsolatok, milyen közössé-
gek életképesek, hogy mik állják ki az 
idő próbáját, és azt gondolom, hogy 
Elek minden szinten jól vizsgázott. Ez 
a tudat erőt adhat nekünk a közelgő 
nehézségekhez is, mert a válság nem 
ért véget, és könnyen lehet, hogy még 
nem vagyunk túl a nehezén. De bízha-
tunk abban, hogy vannak még mind 
emberi, mind anyagi tartalékaink, 
hogy át tudjuk vészelni, ami 2023-ban 
következik. 

 A nehézségek ellenére, vagy éppen 
azért, a fejlesztések, a beruházások 
nem álltak le. 

 Tavasszal átadtuk az új ligeti játszó-
teret, a felújított sportcsarnokot. Fel-
újítottuk a Szent István utca egy szaka-
szának az aszfaltját, tovább folytattuk 
az Ottlakai úti temetőnk fejlesztését, 
az idén egy új akadálymentes mosdót 
alakítottunk ki. Nyáron átadtuk az új 
Kétegyházi úti játszóteret, felújítottuk 
a Reibel Mihály Művelődési Ház kis- 
és nagytermét, valamint a spotpálya 

öltözőit is renováltuk. Őszre is marad-
tak fejlesztések, többek között parko-
lót alakítottunk ki a Naplemente Idő-
sek Otthona előtt, átadtuk az új városi 
bölcsődét a Táncsics utcán, felújított 
épületbe, gyönyörű környezetbe köl-
tözött és új bútorzatot kapott könyvtá-
runk. 

 Az átadott fejlesztések mellett fo-
lyamatban van a Kormányablak kiala-
kítása a Városháza épületében, és az 
ősz végén végre elkezdődött az utóbbi 
évtizedek legnagyobb eleki beruházá-
sa a 150 férőhelyes új óvodánk építé-
se a volt Gyermeknevelő Intézet teljes 
felújítása és átalakítása.  Sorolhatnám 
még hosszasan a kisebb fejlesztéseket, 
eszközbeszerzéseket is, de csak a leg-
fontosabbakat emeltem ki.                                  

 Ezek a fejlesztések természetesen 
szükségesek, de jól működő közösség 
nélkül semmit nem érnek. Éppen ezért 
sokat köszönhetünk, többek között a 
helyi vállalkozásoknak, gazdáknak, 
őstermelőknek, hiszen nagyon fontos 
szerepet játszanak településünk műkö-
désében. Ők a település motorjai.

 A családok viszont településünk 
építőkövei. Nagyon remélem, hogy az 
elmúlt három év elegendő bizonyíték 
volt arra, hogy lássák, mindenben szá-
míthatnak az önkormányzatra. Válság 
ide vagy oda, továbbra is nagy figyelmet 
fordítunk a szülők, a nagycsaládosok és 
a nagyszülők támogatására. Folyama-
tosan egyeztetünk az érintettekkel és a 
szakmai szervezetekkel, hogy a segít-
ség mindig megérkezzen akkor és oda, 
amikor és ahol szükség van rá! A csalá-
dok és a gyerekek kedvéért tavaly is ren-
geteg programot szerveztünk, talán elég 
csak a legnagyobbat, a Világtalálkozót 
megemlítenem, mert különben sokáig 
sorolhatnám.

 Év végén majd 500 nehéz helyzet-
ben lévő háztartáson tudtunk segíteni 
pénzbeli, rendkívüli energiatámogatás 
biztosításával. A kifizetések most is fo-
lyamatban vannak, a rendkívül magas 
igénylés szám miatt egészen január kö-
zepéig elhúzódhatnak a folyósítások. 

 A rezsiemelés nehéz helyzet elé 
állította a Reibel Mihály Városi Mű-
velődési Házat is, ennek ellenére az 
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 A Gyulai Kistérség Egységes Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézménye 
szervezésében, az eleki intézmény-
egység is részt vett ősszel, egy három 
versenyszámból álló megméretteté-
sen.

 A verseny három fordulós volt. 
Csocsó, darts és boccia játékokban 
kellett megmutatnunk tudásunkat, 
ügyességünket.

A csapatot intézményünk nappali el-
látásának tagjai alkották. Az I. Intéz-
ményi Csocsó Bajnokságon, hat csapat 
mérettette meg magát, nagyon szoros 
volt a küzdelem, ahol második helye-
zettek lettünk.

 A következő megmérettetés darts 
versenyen történt. A rendezvény előtt 
már napokkal gyakoroltak a résztve-
vők, hogy minél jobban teljesítsenek a 
nagy napon. Itt elismerő oklevelet kap-
tunk.

 A harmadik fordulón boccia játék 
volt a feladat. A csapat tagjai nyáron 
ismerkedtek meg ezzel a játékkal, amit 
az intézmény udvarán gyakoroltak. Itt 
is elismerő oklevéllel gazdagodtunk.

 A versenyekre szívesen mentek el 
ellátottjaink, minden alkalommal jó-
kedvűen, pozitív élményekkel gazda-

godva tértek haza. A csocsó bajnokság 
olyan jó élmény volt számukra, hogy 
idén két csocsóasztallal gazdagítottuk 
játékparkunkat, hogy mi is rendezhes-
sünk versenyeket ellátottjainknak.

 Rendkívül fontosnak tartjuk, 
hogy élményekben gazdag esemé-
nyekkel tehetjük színesebbé ellátott-
jaink mindennapjait, ahol ők is meg-
mutathatják hogy mindenki tehetséges 
valamiben.

Ungorné Pigler Zsuzsanna
intézményegység-vezető

Élet a klubban
gyulAi kistérség egységes szociális és gyermekjóléti Intézmény eleki intézményegység

év utolsó harmadában is várta a tele-
pülésünk számos kultúrára szomjazó 
polgárát.Számtalan színházi előadás, 
koncert, ünnepség és kiállítás várta az 
érdeklődőket 2022-ben is, és nagyon 
szeretném, ha ez a jövőben is így ma-
radna! 

 Nehéz ebben a folyamatosan vál-
tozó helyzetben a jövőről beszélni, de 
mégis megkísérlem röviden összefog-
lalni terveinket. Az biztos, hogy foly-
tatjuk a munkát. A források sajnos 
szűkösek, de bízom benne, hogy az 
elekiek jövőre is látják majd, hogy a 
feladatok megoldása közös ügyünk, és 
sikereket is csak együtt érhetünk el. Ha 
közösen dolgozunk érte, a nehézsége-

ket könnyebb átvészelni, és a válság 
gyorsabban el is múlik. 

 Martin Luther King szavai: „Az em-
ber végső mércéje nem az, hogy hol áll a 
kényelem pillanataiban, hanem az, hogy 
hol áll a kihívások és viták idején.” Azt 
gondolom, az eddig átélt és az előttünk 
álló nehézségek persze nem könnyű-
ek, ugyanakkor bizonyítják azt, hogy 
a „kényelem pillanataiban” sem ültünk 
ölbe tett kézzel, hanem felkészültünk a 
szűk esztendőkre, mind anyagi, mind 
emberi szempontból. A nehezebb idők 
mindannyiunk próbáját jelentik, és ha 
tudjuk állni a sarat, győztesen és meg-
erősödve kerülhetünk ki a válságból. 
Amit eddig elértünk, arra okkal lehe-

tünk büszkék, és reménykedem benne, 
hogy ezzel az alappal hamar túl leszünk 
a nehezén, és Elekre visszatérhet a bé-
kés fejlődés időszaka. 

 Kérem mindannyiukat, hogy ahol 
tudják, segítsék ebben a közösséget, és 
tegyenek meg mindent, hogy bebizo-
nyítsák, a legnehezebb pillanatokban is 
helyt tudunk állni, ha összetartunk. 

 A békés időszak visszatérésének 
reményében kívánok mindannyiuk-
nak áldott, békés, boldog karácsonyt 
és egészségben, sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt.

Szelezsán György 
   polgármester        
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 Elek Város polgármestere augusztus 04-én a családja 
körében köszöntötte városunk legidősebb polgárát Lobó 
Jánost, 95. születésnapja alkalmából.

 Jani bácsi 1948-ban az áttelepítést követően került a mai 
Szlovákia területéről Elekre és azóta is itt él. 

 Közel 40 éve nyugdíjas, de szerencsére jó egészségnek ör-
vend. Méltán büszke gyermekeire, párjaikra, unokáira és korán 
elhunyt feleségére, aki a postahivatalban tisztességgel szolgálta 
Elek Város lakosságát. Éppen ezért szeret családi körben mi-
nél több időt tölteni. Ugyanakkor kedvelt időtöltése az olvasás 
és a keresztrejtvények. Családtagjai nem győzik újabb és újabb 
könyvekkel és keresztrejtvényekkel ellátni. 

Isten éltesse még nagyon sokáig ilyen jó egészségben!

Lobó János 
95 éves

városunk legidősebb polgárAI

 Stefanovits Istvánnét 95. születésnapja alkalmából 
családja körében köszöntötte Szelezsán György polgár-
mester úr november 27-én.

 Kató nénihez generációk kötődnek, hiszen nyugdíjazá-
sáig 25 éven keresztül volt az eleki mozi szíve és lelke. 

 Kató néni jó egészségnek örvend, három unokája és négy 
dédunokája van, akik sajnos nem a közelben élnek, de őket a 
mai napig saját készítésű étellel és süteménnyel várja haza a 
nagyobb ünnepeken. 

 25 éve egyedül él, ellátja magát a mozgáskorlátozottsá-
ga ellenére is, napi szinten olvas, és kedvence a keresztrejt-
vényfejtés.

Isten éltesse sokáig!

Stefanovits Istvánné
95 éves

Szabó Károlyné 90 éves
Szabó Károlynét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Elek város polgármestere.

 Margit néni 1932. december 8-án született Nagyzerinden 
egy hétgyermekes földmunkás család második gyermekeként. 
Férjével, Szabó Károllyal 50 évet éltek boldog házasságban, akit 
sajnos 2004. december 12-én elveszített. Boldog házasságukból 
két gyermek született.

 Margit néni 1946-ban kezdett dolgozni Eleken a TSZ-ben, 
majd nyugdíjba az eleki általános iskolából vonult 1987-ben. 
Mai napig aktívan tevékenykedik, szereti a kerti munkát, illet-
ve szívesen gondoskodik az állatokról a ház körül. Idős napjait, 
gyermekei, unokái és dédunokái körében tölti nagy szeretettel.

Isten éltesse Margit nénit jó egészségben még
nagyon sokáig.



HÍREK ELEK AZ ÉN VÁROSOM |  III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM  |  2022. DECEMBER

5

A szociális munka napja
elek város önkormányzAtA

 A szociális munka napja alkal-
mából a városunkban működő szo-
ciális intézmények vezetői által el-
ismerésre felterjesztett dolgozóit és 
az intézmények vezetőit, képviselőit 
köszöntöttem a Városháza dísztermé-
ben.

 A november 12-i emléknappal 
1997 óta tisztelgünk a szociális ágazat 
előtt, ünnepeljük azokat az embereket, 
akik azt választották hivatásul, hogy 
embertársaikért nap mint nap áldozatot 
hoznak, akik annak szentelik életüket, 
hogy azoknak, akik valamiben szüksé-
get szenvednek, segítsenek.

Szívből gratulálok és hálatelt szívvel kö-
szönöm az egész éves áldozatos munká-
jukat, elkötelezettségüket!

Intézményvezetői felterjesztésre a lelki-
ismeretes és kiemelkedő szakmai tevé-

kenységükért polgármesteri elismerés-
ben és tárgyjutalomban részesültek:

A Gyulai Kistérség Egységes Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézménye 
Eleki Intézményegységének munka-
társa Biri Jánosné. 

A Keresztény Advent Közösség Eleki 
Szociális Otthonának szociális gon-
dozója Bordás Zoltán.

Az Eleki Gyermekotthonban nevelő-
ként dolgozó Horostyákné Kriszán 
Mária Ildikó.

Az Eleki Pszichiátriai Betegek Ott-
hona munkatársa Hotea-Mazán Iza-
bella.

Az MPE-DAIK Humán Szolgáltató 
Központ munkatársa Rubóczki Ti-
borné. 

A Gocz Elvira Családi Bölcsőde 
munkatársa Tereszán Györgyné.

Az Eleki Óvoda és Bölcsődében 
bölcsődei dajkaként dolgozó Krisán 
Józsefné.

A Naplemente Idősek Otthonában 
gondozóként dolgozó Kovács János. 

 A szociális munkások nélkül nem 
beszélhetünk jóléti társadalomról, az 
ágazatban dolgozók a napjaink nehéz-
ségei ellenére is napról napra megfe-
szülnek gyermekinkért, időseinkért, a 
hozzájuk segítségért fordulókért. Te-
szik, amit a szívük diktál.

Hála, elismerés és köszönet illeti mind-
annyiukat!

Mindent köszönünk!

Szelezsán György 
polgármester

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Eleki Hulladékudvar

 2022. december 1. és 2023. március 31. 
között ZÁRVA TART!

Megértésüket köszönjük!
EHI Kft.
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 Mély megdöbbenéssel fogadtuk a 
hírt, hogy a méltán nagy tiszteletben 
álló, városunkban 1967-től az 1987-
es nyugdíjazásásig vezető óvónőként 
dolgozó, generációkat a szépre és a 
jóra nevelő Galina Lajosné, méltóság-
teljesen viselt, hosszú és szörnyű be-
tegség után 90 éves korában elhunyt.

 Klára néni 1969- ben felkutatta 
Elek község óvodáinak történetét és 
fejlődését egészen az 1880- as évektől. 
A hiánypótló tanulmányt az akkori 
Községi Művelődési Otthon részére 

adta át. Munkássága elismeréséül szá-
mos magasrangú kitüntetésben része-
sült.

 Emlékezve Klára nénire, szemünk 
előtt mindig mosolygós személyisége 
jelenik meg, a türelmes és segítőkész 
pedagógus, akinek mindenkihez volt 
egy jó szava, egy kedves pillantása. 

Közösségünk, egy rendkívül értékes és 
odaadó tagját vesztette el.

Isten nyugosztalja!

Szelezsán György 
polgármester

Elhunyt Galina Lajosné

emlékezés

 Mély megdöbbenéssel fogadtuk a 
hírt, hogy a méltán nagy tiszteletben 
álló, városunkban 1986 óta állatorvo-
si szolgálatot ellátó, mindig segítőkész 
Dr. Heim Lajos méltóságteljesen viselt 
hosszú betegség után 69 éves korában 
elhunyt.

 Emlékezve Lajos bácsira, sze-
münk előtt derűs személyisége jelenik 
meg, a türelmes és szerény doktor. Az 
ember, a kedves, nagy szakértelemmel 
bíró doktor, az állatszerető orvos. Ő itt 
élt közöttünk családjával. Mindenki is-

merte. Gyógyításra esküdött fel, egész 
életét végig dolgozta. Segített mindig, 
minden körülmény között, saját mér-
hetetlen fájdalma ellenére is tovább 
gyógyított és nem panaszkodott.

Igazi DOKTOR volt és EMBER, csupa 
nagybetűvel.

 Közösségünk, aktív és odaadó 
tagját vesztette el.

Isten nyugosztalja!

Szelezsán György 
polgármester

Elhunyt dr. Heim Lajos

FelsőoktAtási önkormányzAti ösztöndíjpályázAt

Bursa Hungarica
 Önkormányzatunk sikeresen pá-
lyázott – az előző évekhez hasonlóan 
– a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójára. 

A képviselő-testület az ehhez szükséges 
forrást biztosította, hiszen a településen 
élő, felsőoktatásban tanuló hallgatók tá-
mogatása kiemelt célja a grémiumnak. 

 A pályázatok beérkezési határ-
ideje 2022. november 3. napja volt, 

amelyre összesen 8 hallgató nyújtotta 
be „A” típusú pályázatát. („B” típu-
sú pályázat nem érkezett.) Elek Város 
Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek Társadalmi Kapcsolatok, Kulturá-
lis és Sport Bizottsága 2022. november 
28. napján tartotta ülését, ahol döntött 
a pályázatok elbírálásáról. 

 Az ebben részt vevő 8 hallgató 
mindegyikét támogatta a bizottság, 
amely 10 hónapos támogatási idősza-

kot fed le, havi 15.000.- Ft összegben. 
Önkormányzatunk elkötelezett a fel-
sőoktatásban tanuló hallgatók támoga-
tása iránt, ezért lehetőségeihez mérten 
igyekszik megragadni minden ilyen és 
ehhez hasonló lehetőséget.

 Az ösztöndíjasoknak ezúton gra-
tulálunk, további szakmai sikereket kí-
vánunk nekik! 

Szelezsán György 
polgármester
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 December hónap elején elkez-
dődött a tervezői munka.  12,2 millió 
forint vissza nem térítendő forrás áll 
rendelkezésünkre, egy a Békés Me-
gyei Önkormányzattal való együtt-
működésnek köszönhetően. 

 Ebből a keretösszegből több mint 
4 km, többnyire belterületi földutca 
aszfaltozásának az engedélyes kivitele-
zési tervdokumentációit szerezzük be. 
A tervezők 2023. január 31-ig adják át 
önkormányzatunknak a terveket. 

A tervezéssel érintett utcák:

Vécsey sor (1200 m): a Batthyány 
utcától a Leiningen utcáig terjedő 
szakasz.

Attila utca (200 m): a Pöltenberg 
utcától a Vécsey sorig terjedő sza-
kasz.

Kazinczy utca (250 m): a Mátyás 
Király utcától a Hunyadi utcáig ter-
jedő szakasz.

Hunyadi utca (600 m): a Kazinczy 
utcától a Bólyai utcáig terjedő szakasz.

Szőlő sor (959 m): a Kétegyházi úttól 
a Damjanich utcáig terjedő szakasz.

Kölcsey utca (1100 m): az Ottlakai út-
tól a sportpálya mögötti területig, amíg 
tart a jelenlegi betonoz ott szakasz.

Sport tér utca (230 m): a Táncsics 
utcától a lakott ingatlanokig terjedő 
szakasz.

A kész tervekkel a jövő évtől induló 
pályázatokon jó esélyekkel indulha-
tunk, célunk, hogy minden utcába jó 
minőségű aszfaltút kerüljön. 

Szelezsán György 
polgármester 

Útfelújítási tervek készülnek
pályázAt
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 Az Eleki Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat folyamatosan törekszik 
arra, hogy a pályázati lehetőségeket is 
kihasználva tudja feladatait ellátni és 
közösen dolgozni partnereivel. Szo-
rosan együttműködünk az eleki óvo-
dával és a német nemzetiségi nyelvet 
oktató Dr. Mester György Általános 
Iskolával, nyelvünk, hagyományaink 
továbbadása érdekében. 

 Ennek keretében pályázatot nyúj-
tott be önkormányzatunk a „Nemzeti-
ségi kulturális kezdeményezések 2022. 
évi költségvetési támogatása” felhívás-

ra, „Nemzetiségi nyelv és hagyomá-
nyok már az óvodában is!” címmel. 
A pályázaton 300.000,- Ft támogatást 
nyert önkormányzatunk. 

 A támogatásból, valamint saját 
forrás felhasználásával, összesen kö-
zel 320.000 Ft értékű eszközcsomagot 
adtunk át az óvodának november kö-
zepén, Szelezsán György polgármester 
úrral közösen. Az új eszközök segít-
ségével megmutatható, hogy a mate-
matikai tapasztalatokat hogyan lehet 
felhasználni az óvodáskorúak nevelé-
sében.

 A gyermekek hozzáférését és fan-
táziáját olyan szemléletes elnevezések 
ösztönzik, mint a „számház” vagy a 
„számút”. Vannak itt a számokról szóló 
történetek, rejtvények, dalok és kiszá-
moló mondókák is. A növények és ál-
latok pontos megfigyelésével bemutat-
hatóak és felfoghatóak a számoknak a 
geometriához fűződő különösen fon-
tos összefüggései. Kiemelten fontos, 
hogy mindezt német nyelven, a német 
nemzetiségi óvónők segítségével teszi.

 Ez az eszközcsomag szándéka-
ink szerint az elkövetkező időszakban 
hasznosan tudja segíteni az óvodában 
a német nyelvi nevelést.

 Köszönjük az óvoda német nyel-
vű csoportjainak, nemzetiségi óvónő-
inek és munkatársainak a folyamatos 
együttműködését.

Köszönjük Magyarország 
Kormánya támogatását!

Wittmann László 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

Fejlesztő eszközök az óvodának a
német nyelvi nevelés céljaira

eleki német nemzetiségi önkormányzAt
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Újabb fejlesztések valósultak meg az 
Eleki Román Általános Iskolában

IntézményFejlesztés

 Az Eleki Román Általános Iskola 
felújított tornatermének és új sportud-
varának az átadására került sor 2022. 
december 08-án. Az újabb fejlesztés 50 
millió forint kormányzati támogatás-
ból valósult meg.  

 Az átadóünnepségen Soltész Mik-
lós a Miniszterelnökség Egyházi- és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős 
államtitkára, Florin Vasiloni Románia 
gyulai főkonzulja, Kreszta Traján a Par-
lament Román Nemzetiségi Szószólja 
és Kozma György a Magyarországi Ro-
mánok Országos Önkormányzatának 
elnöke is ünnepi köszöntőt mondott.

 Aki oktatási vagy nevelési intéz-
ményt épít vagy fejleszt az jövőt épít. 
Mi Eleken a jövőt építjük. Az utóbbi 
három évben 7 főről 35 főre emelke-
dett a bölcsődei férőhelyek száma. Új 
bölcsődét építettünk. 

 Folyamatban van egy 150 férő-
helyes két telephelyen megvalósuló 
óvodafejlesztés. Jövőre új épületbe köl-
töznek az óvodásaink.

 Jövőt építünk akkor, amikor játszó-
tereket újítunk fel, új könyvtárat adunk 
át, utat, kerékpárutat fejlesztünk, a há-
ziorvosi szolgálat vagy a védőnői szol-
gálat eszközeit fejlesztjük, amikor a 
sporttelepünket és a sportcsarnokun-
kat fejlesztjük, vagy a szociális intéz-
ményeink lehetőségeit bővítjük. 

 Vagy éppen akkor, amikor kormá-
nyablakot hozunk létre a településen. 
Számos más fejlesztés mellett ezt is 
megtettük az utóbbi három évben.

 Jövőt építünk, hiszen nagyban be-
folyásolja az elekiek boldogulását, ha 
helyben minden szolgáltatást elérnek, 
és minden szolgáltatást jó minőségben 
érnek el. 

 Ez a jövő, de nem dőlünk hátra van 
még tennivalónk és tesszük is a dol-
gunkat. A családok, az idősek, a nehéz 
helyzetben lévők, a fiatalok és a gyer-
mekek érdekeit kell képviseljük, hiszen 
ez a közösség adja a város szívét és lel-
két.

 Jövőt építünk az Eleki Román Ál-
talános Iskolában is, hiszen az utóbbi 
egy évtizedben ugrásszerűen megnőtt 
a beiratkozók száma, mely indokolttá 
tette az utóbbi három év fejlesztéseit. 

 Nem olyan régen került átadásra az 
új aula, és új tantermekkel bővült az 
iskola. Egy év elteltével újabb ünnep-
ségen örülhetünk a fejlődésnek.

 Az iskolában felújításra került a 
tornaterem, és sportudvarral is bővült 
az intézmény, melyhez önkormányza-
ti területet biztosítottunk a fenntartó 
számára.

 Amikor Kozma György Úrral, a 
Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzatának elnökével és Dr. 
Kovács József országgyűlési képviselő 
úrral 3 éve megkezdtük a közös mun-
kát azt a célt tűztük ki, hogy a lehető 
legtöbb területen fejlődjön a város, az 
itt élők életkörülményei a lehető legna-
gyobb mértékben javuljanak. 

 Engedjék meg, hogy ezúton mond-
jak köszönetet a céljaink megvalósítá-
sában nyújtott segítségért és konstruk-
tív együttműködésért Magyarország 
Kormányának, Államtitkár Úrnak, 
Képviselő Úrnak, Elnök Úrnak, az 
eleki intézmények vezetőinek, a kol-
légáimnak, a helyi nemzetiségi önkor-
mányzatoknak, a helyi egyházaknak, 
civil szervezeteknek és mindenkinek, 
akik segítik ezen törekvéseinket. 

 Amellett, hogy köszönöm a segít-
séget, szeretném, ha tudnák, hogy rám 
is mindig számíthatnak. A jövőben is 
minden erőmmel Elek további töretlen 
fejlődésének előmozdításán fogok dol-
gozni, hogy szeretett városunk, ezáltal 
megyénk és hazánk szellemiekben és 
anyagiakban, népességében és erköl-
csében egyaránt gyarapodjék!

 Kívánom, hogy a gyermekek nagy 
örömmel és lelkesedéssel használják a 
felújított tornatermet, a pedagógusok-
nak és szülőknek jó egészséget kívánok.  

Szelezsán György 
polgármester
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 Az Eleki Németek Egyesülete egyik 
fontos feladatának tartja az identitás-
tudat erősítését, más tájegységen élő 
német népcsoportokkal kapcsolatok 
építését, szokásaik, hagyományaik, 
mindennapjaik megismerését. Így 
minden évben tervezünk egy rövid, 
kapcsolataink bővítését szolgáló ki-
rándulást.

 Ebben az évben, november 17-én 
Hercegkútra látogattunk. Kirándulá-
sunkra a fedezetet részben pályázati 
forrásból, részben saját erőből, a tagok 
hozzájárulásából biztosítottuk.

 Egy teljesen más világba, „me-
seországba”, a csodálatos Zemplén 
részét képező Tokaj-hegyaljára csöp-
pentünk, ahol egy közel 700 lelket 
számláló sváb közösség rendkívül erős 
identitástudattal, példa értékű szorga-
lommal éli mindennapjait. Összetar-
tásban, békességben, mind anyagiak-
ban, mind tényleges munkával építve, 
szépítve gyönyörű kis közösségüket, 
községüket. Megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy Rák József polgármes-
ter úr fogadta, kalauzolta és látta el ér-
tékes információkkal csoportunkat.

 Igazi sváb miliőben érezhettük ma-
gunkat. Meglátogattuk a sváb tájházat, 
melyben a lakosok saját emlékét idé-
ző gazdag gyűjteményét csodálhattuk 
meg. Mindent saját erőből építettek 
újra, hiszen 2006-ban egy villámcsapás 
következtében minden leégett, elégett.

 Megcsodáltuk a világörökség részét 
képező Gombos-hegyi pincesor fölött 
épült gyönyörű Kálváriát, melynek 
különlegessége a 15., – a Feltámadás 
Stációja az áldó Krisztussal –, szintén 
az itt élő emberek építették saját erő-
ből, csakúgy, mint ahogy a Művelő-
dési Házra is csak „úgy összedobták” a 
szükséges anyagiakat és megépítették 
maguknak...

 Gyönyörű a Kisboldogasszony Ka-
tolikus Templom, melyet hétvégén a 
lakosság 30, ünnepnapokon 70%-a tölt 
meg. 

 Koszorút helyeztünk el a Málenkíj 
robotra elhurcoltak tiszteletére állított 
emlékműnél. Gyönyörködhettünk a 
szépen felújított épületben. Láthattuk 

a modern technikai eszközökkel fel-
szerelt Óvodát és Általános Iskolát, 
ahol természetesen német nyelvű ok-
tatás folyik. Külön említést érdemel a 
játszótér, ahol már a felállított eszkö-
zök pici gyermekkorban tudatosítják 
használójukban, hogy honnan is szár-
maznak.

 Természetesen nem hagyhattuk ki 
a finom borok megkóstolását sem, a 
gomboshegyi pincesor egyik fantaszti-
kus pincéjében.

 Hálásak vagyunk a fogadtatásért, 
a látottakért, a tapasztaltakért. Lát-
hattunk egy olyan svábok által lakott 
települést, amiről a mai kor embere 
úgy hiszi, hogy csak a mesében létezik, 
ahol a hagyományokat megélik a min-
dennapokban, hiszen Rák József pol-
gármester úr szavait idézve a „hagyo-
mány nem beteg, hogy ápolni kelljen, 
nem rab, hogy őrizni kelljen, azt meg 
kell élni” Ez valóban így igaz.

 Sárospatakra már nem maradt túl 
sok időnk, így ott a Bazilikát, a Szent 
Erzsébet Házat és a Rákóczi vár egy ré-
szét látogattuk meg.

Szép élményekkel, nagyszerű tapaszta-
latokkal gazdagodva, olyan érzéssel in-
dultunk vissza, hogy „ide egyszer még 
el kell jönni!”

Kocsis Józsefné ENE elnök

Partnerkapcsolatait erősíti az Eleki Németek Egyesülete
kApcsolAtépítés
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Megújult és új helyre költözött a városi könyvtár
városI könyvtár

 Új, megszépült környezetbe került 
a városi könyvtár, az átadó ünnepségre 
október 21-én került sor.

 A Kétegyházi út 20. szám alatti 
épület lett a könyvtár új otthona. Ez az 
épület az óvodánk korábbi II-es számú 
telephelye, városi könyvtárként és óvo-
da telephelyként működik tovább. Egy 
fejlesztőszoba és gyermeksarok került 
kialakításra az óvodások számára. 

 Nagyon örültünk, hogy megkaptuk 
ezt a lehetőséget a Magyar Falu Prog-
ram keretein belül az épületfelújításra, 
majd 31 millió forint vissza nem térí-
tendő forrás tekintetében. A pályázat 
megnyerésekor még óvoda felújítás-
nak indult, de a sok munka meghozta 
gyümölcsét. 

 Dr. Kovács József országgyűlési 
képviselő úr, a Békés Megyei Önkor-
mányzat és Magyarország Kormá-
nyának támogatásával az óvodásaink 
jövőre egy teljesen megújult épületbe 
költözhetnek a volt gyermeknevelő in-
tézet helyén. 

 Ez az értékes épület üresen maradt 
volna, de a kollégáimmal hamar új 
funkciót találtunk a hasznosítására. 

 Az épületfelújítást a Magyar Falu 
Program által kiírt pályázatból finan-
szíroztuk, de egy új könyvtárba új esz-
közök és bútorzat dukál. Ebben is nagy 
segítséget kaptunk, hiszen a Békés 
Megyei Könyvtárral több mint két éve 
kötöttünk együttműködési megállapo-
dást, melynek keretein belül a nagyon 
jó együttműködés és szakmai segítség 
mellett anyagi segítségre is számíthat-
tunk. 

 A Nemzeti Kulturális Alap által ki-
írt pályázaton az együttműködésnek 
köszönhetően indultunk és nyertünk 
majd 4 millió forintot új bútorok és 
eszközök beszerzésére. Így állt össze 
a kép, így sikerült megvalósítanunk a 
könyvtár megújulását. 

 Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani az önkormányzati tulajdo-
nú EHI KFT. ügyvezetőjének Tóbiás 

Sándornénak, mint a kivitelező cég 
képviselőjének és a helyi alvállalkozói 
körnek, hiszen nem voltak könnyű 
helyzetben. 

 2020-as tervezett költségvetésből 
valósították meg a beruházást 2022-
ben. A lehető legtöbbet hozták ki ebből 
a projektből, köszönöm és gratulálok. 

 Köszönetemet fejezem ki minden-
kinek, aki valamilyen formában se-
gítette ezt az ügyet, mindenki kellett 
ahhoz, hogy sikeresen megnyissuk az 
új könyvtárat. 

 Az átadást sok munka előzte meg, 
de örömmel tettük, mert azt akartuk, 
hogy könyvtárunk minél hamarabb 
elkészüljön a lakosság és a jövő gene-
rációja számára, javára. 

 Mi megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy a látogatottság nagy 
legyen, Haász Tünde Erika intézmény-
vezető asszony és Juhászné Kiss Hen-
rietta könyvtárvezetőnk folyamatosan 
színes és tartalmas programokat szer-
veznek, legyen az kulturális vagy szó-
rakoztató program. 

 Az a célunk, hogy a továbbiakban 
is minden korosztály megtalálja a szá-
mára megfelelő programot a települé-
sen.

Hívunk és várunk mindenkit nagy-
nagy szeretettel, jöjjenek el hozzánk, 
tekintsék meg felújított könyvtárun-
kat.

Szelezsán György 
polgármester
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Óvoda alapkő letétel 
 Az utóbbi évtizedek legnagyobb 
eleki beruházása kezdődött el október 
derekán.

 Az épülő városi óvoda ünnepélyes 
alapkő és időkapszula elhelyezésére 
került sor október 21-én a kora délutá-
ni órákban.

 Az utóbbi évtizedek legnagyobb és 
az egyik legfontosabb eleki beruházá-
sa kezdődött a Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program kiírásban, 
Elek Város Önkormányzata által nyert 
több mint 912 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból. 

 Az óvódák telephelyei az utóbbi év-
tizedekben amortizálódtak, rendkívül 
rossz állapotba kerültek. A hatályos 
jogszabályoknak egyik telephely sem 
felelt meg, nincs sport és fejlesztőszoba. 
Energetikai szempontból a fenntartá-
suk hatalmas összegeket emésztett fel.

 A kivitelezési munkálatokat köve-
tően két telephelyen teljesen új, a mai 
kornak megfelelő környezetben folyta-
tódik 150 óvodás korú eleki gyermek 
nevelése a volt Gyermeknevelő Intézet 
helyén, illetve a Kétegyházi úti, koráb-
bi III-as számú telephelyen.

 „Az elhelyezett alapkő és idő-
kapszula a jövő számára küldött üze-
net és egyben földbe vetett mag is. A 
beruházást követően az intézmény elő-
terében fogja majd a márványtábla hir-
detni az eleki emberek közös sikerét. 
Remélhetőleg az időkapszula több száz 
év múlva fog majd előkerülni, és ami-
kor kibontják azt, büszkén fognak ol-
vasni a 2022-es években élt elekiekről.  

Reményeink szerint ekkor nem kell 
majd történész vagy egyéb szakember 
az időkapszulában rejtett dokumentu-
mok megismeréséhez és olvasásához, 
hiszen ez azt jelenti, hogy a most elve-
tett mag megeredt. Azt jelenti, hogy a 
minket követő generációk megőrizték 
anyanyelvünket és nemzetünket.” – 
fogalmazott az ünnepségen Szelezsán 
György Elek város polgármestere. 

épül A városI óvodA

Eleki szlovákság által szervezett Szüreti Felvonulás és Bál
képrIport
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Élet az Iskolában
dr. mester györgy áltAlános IskolA

Szeptember 29.: A Reibel Mihály Mű-
velődési Ház és Könyvtár A népmese 
napja tiszteletére idén is mesemondó 
versenyt rendezett Elek város alsó ta-
gozatos gyermekei számára. Eredmé-
nyeink:

1. osztály: I. helyezett Veres Péter. Fel-
készítő: Varga Renáta és Turla Mihályné

2. osztály: I. helyezett Gaodi Szafira, 
III. helyezett Duró - Gergely Hunor. 
Felkészítő: Bellon Tiborné Durst Ilona

3. osztály: I. helyezett: Horváth Fe-
renc, II. helyezett: Gyulai Bella Csen-
ge. Felkészítő: Szalainé Kiss Edina

4. osztály: I. helyezett: Sonkoly Fruzsi-
na, III. helyezett: Stumpf Mária Lilla, 
különdíj: Bagi Dominik. Felkészítő: 
Lupné Soós Tünde

Gratulálunk tanulóinknak a szép ered-
ményekhez, büszkék vagyunk rájuk!

 Szeptember 30-án A népmese 
napja tiszteletére Mátyás király Megyei 
monda és mesemondó versenyen vet-
tek részt iskolánk tanulói Gyulán, de 
a népmese napja volt a felső tagozaton 
is: Népmesékkel kapcsolatos totót tölt-
hettek ki a mesék birodalmában leg-
jártasabb gyerekek, szerencsét próbáló 
leányok és legények. Több megosztott 

első helyezést elérő tanuló lett: Varga 
Bence 5.a, Molnár Csenge 6.a, Bender 
Ferenc 6.a. Második helyezett tanu-
ló: Karnyánczki Dávid 6.a. Kívánjuk, 
hogy sok érdekes és tanulságos mese 
szolgáljon még örömükre!

 Szeptember 30-án a 8. osztályos 
tanulóink a Német Kultúra hete alkal-
mából Orosházán szervezett német ve-
télkedőn középmezőnyben végeztek, 
17 csapatból a 8. helyezést hozták el.

 A Békés-Csongrád Megyei Német 
Iskolaegyesület szervezte ,,Entdecke 
Salzburg” című német versenyen a 8. 
osztályos tanulóink II., a 7.osztályos 

20 éves az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

 Megalakulásának 20. évforduló-
ját ünnepelte a Reibel Mihály Városi 
Művelődési Házban az Eleki Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat novem-
ber utolsó szombatján.

 Döme Tibor az önkormányzat el-
nöke ünnepi beszédében felidézte az 
önkormányzat alakulásának körülmé-
nyeit. Külön megköszönte Dr. Kurucz-
né Czvalinga Judit és Gera Krisztina 
alapítótagok munkáját, majd az este 
folyamán kitüntetésben is részesítette 
őket, valamint posztumusz kitünte-
tésben részesültek Ficzere István, Gál 
László és Kocziha Mátyás egykori ala-
pítótagok is. Munkájuk nélkülözhe-
tetlen volt, hiszen nélkülük nem jött 

volna létre a szlovák nemzetiségi ön-
kormányzat.

 Az Eleki Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat jelenlegi tagjai: Döme 
Tibor elnök, Bledeáné Szilágyi Beáta 
elnökhelyettes és Ficzere Istvánné.

Az ünnepségen jelen volt Szelezsán 
György Elek Város polgármestere is, 
aki beszédében kiemelte, hogy a helyi 
szlovák önkormányzat a legaktívabbak 
közé tartozik a városban. Nincs olyan 
rendezvény, amelyen ne találkoznánk 
a tagjaival sem társszervezőként, sem 
résztvevőként. Az aktív elnök és a 
lelkes tagok büszkén viszik Elek jó hírét 
szlovákiai rendezvényekre is. 

 A Szlovák Önkormányzat 2002. 
november 7-én alakult azzal a céllal, 
hogy felelevenítse a szlovák népi kul-
túrát, gasztronómiát, valamint a Szlo-
vák Klub és a Szlovák Pávakör 1960-
as és 1970-es évekbeli tevékenységét. 
2006-ban egy helyi szlovák civil szer-
vezetet is bejegyeztek, az Eleki Szlová-
kok Egyesületét.

 Az eleki szlovákok 2013-ban kap-
tak a városi önkormányzattól egy in-
gatlant tartós használatra, amelyet a 
szlovák emlékszoba berendezése után 
az augusztusi eleki világtalálkozón ün-
nepélyesen is átadtak.

 Az Eleki Szlovákok legkiemelke-
dőbb rendezvénye az Elekiek Világta-
lálkozója mellett az Eleki Szlovák Nap 
és a novemberi Disznótoros Fesztivál. 
Az Eleki Táncegyüttessel igen szoros 
kapcsolat alakult ki az évek során, a 
táncos fiatalok nélkül ma már egy-egy 
szlovák rendezvény elképzelhetetlen 
lenne. Fiatal citerásokat is oktatnak és 
őrzik a szlovák hagyományokat.

 Az ünnepség végén a szervezők 
tortával kedveskedtek a vendégeknek, 
és igazi hamisítatlan disznótoros va-
csorára invitálták a jelenlévőket.

jubIleum
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tanulóink III. helyezést értek el. Büsz-
kék vagyunk rájuk! A német nyelven 
folyó versenyre Lukácsné Kohut Anna 
készítette fel a tanulóinkat. Köszönjük 
az Eleki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a gyerekek utaztatásában 
nyújtott támogatását valamint az aján-
dékokat!

 Szeptember 30-án a Magyar Di-
áksport napi 2022 m-es határfutáson 
az iskola legjobb futói: Ollár Nóra és 
Barna Gergő, akik névre szóló kupát 
kaptak a Diáksport Egyesület támo-
gatásával. Iskolánk pedagógusai is 
oklevélben részesültek, akik a határig 
futottak.

 Október 4-én 30 fő felsős tanu-
lónk vett részt a Diákolimpia Körzeti 
Megyei futóversenyén.

 Október elején az állatok világ-
napja alkalmából ismételten állateledel 
gyűjtést szerveztünk, a Csabai Állatvé-
dő Khe számára.

 Október 5-én Pályaválasztási vá-
sáron jártak a 8. osztályos tanulóink 
Békéscsabán, továbbá pályaorientáci-
ós napon tájékozódhattak a továbbta-
nulási lehetőségeikről.

 Október 6-án, a nemzeti gyász-
napon az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc leverése után kivégzett 
13 aradi vértanúra valamint a több 
száz fős névtelen magyar vértanúra 
emlékeztünk meg iskolai keretek kö-
zött a művelődési házban a 7.a osztá-
lyos tanulókkal. 

 Október 10. és 15. között „Ép test-
ben ép lélek” címmel témahetet szer-
vezett a Dr. Mester György Általános 
Iskola alsó tagozatos munkaközössége, 
ahol minden programunkkal és tevé-
kenységünkkel az egészséges életmód 
fontosságára igyekeztünk felhívni ta-
nulóink figyelmét. Két iskolai verseny is 
színesítette témahetünket. Egy szépol-
vasó verseny másodikos, harmadikos 
és negyedik osztályos tanulóink részvé-
telével, ahol egészséges zöldségekről és 
gyümölcsökről olvastak a gyerekek és 
egy rajzverseny mind a négy alsó tago-
zatos évfolyamon, ahol gyümölcsökkel 
megrakott tálat vagy kosarat kellett áb-
rázolniuk a tanulóknak.

Eredményeink:

Rajzverseny: 1. osztály: I. Sebők Bog-
lárka, II. Resetár Bertalan, III. Szücs 
Zselyke, 2. osztály: I.Ruggiero Sára, II. 
Hack Csenge, III. Trutz Lara, 3. osz-
tály: I. Csuvarszki Levente, II. Barkó-
czi Boglárka, III. Hack Dorina, 4. osz-
tály: I. Sonkoly Fruzsina és Szücs Lara, 
II. Antal Sándor, III. Kolláth Zoé Lilien

Szépolvasó verseny: 2. osztály: I. 
Klemm Vilmos Baltazár, II. Gaodi 
Szafira, III. Kotroczó Boglárka, 3. osz-
tály: I. Szabó Gréta, II. Horváth Fe-
renc, III. Simonis Zara, 4. osztály: I. 
Sonkoly Fruzsina, II. Antal Sándor, III. 
Bagi Dominik.

Az okleveleket és az ajándékokat kö-
szönjük iskolánk vezetésének, vala-
mint Gaodi Tihamér és Balogh Tünde 
szülőknek. Az egész heti programso-
rozat irányító és a gyerekek felkészítői: 
Varga Renáta, Turla Mihályné, Lakatos 
- Szabó Ágnes, Gera Krisztina, Szala-
iné Kiss Edina, Lupné Soós Tünde, 
Horváth - Emenet Erika és Bellon Ti-
borné Durst Ilona.

Október 23-án a Dr. Mester György 
Általános Iskola 8.a osztályos tanu-
lói szerepeltek az 1956-os forradalom 
tiszteletére rendezett városi ünnepi 
megemlékezésen.

 November 11-én a Márton napi 
lampionos felvonuláshoz csatlakoztak 
a Dr. Mester György Általános Isko-
la nemzetiségi németes osztályainak 
tanulói pedagógusaikkal együtt. Kö-
szönjük a szülőknek, hogy részt vettek 
a lampionkészítésben valamint, hogy 
ilyen nagy számban részt vettek a fel-
vonuláson és elkísérték gyermekeiket. 

 November 18.: A Gyulai Imp-
lom József Általános Iskola német 
nyelvi munkaközössége rajzpályázati 
felhívást tett közzé Békés megye né-
met nemzetiségi óvodáinak és álta-
lános iskola alsó, valamint az 5. és 6. 
osztályos tanulók részére. Téma: Szent 
Mártonhoz kapcsolódó legendák meg-
elevenítése. November 18-án volt az 
eredményhirdetés Gyulán: Tóth Kitti, 
Veres Péter (1.a), Ruggiero Sára (2.a), 
Horváth Ferenc (3.a), Kolláth Zoé Li-
lien, Leshkó Viktória, Szücs Lara (4.a), 
és Popucza Olivér (5.a) osztályos ta-
nulók oklevélben és könyvjutalomban 
részesültek. Köszönjük az alsós tanító 

nénik közreműködését! Köszönjük a 
szülők segítségét a gyerekek Gyulára 
való beutaztatásában!
 November 18-án mézes regge-
lit kaptak a gyermekek. Hoffmann 
Ferenc volt kollégánk és Nisteriuc 
Ádám, valamint a barátnője, Borszéki 
Viktória méhészek tartottak érdekes 
és interaktív előadást iskolánkban. A 
gyerekek filmet nézhettek a méhek éle-
téről, a világban betöltött szerepükről, 
kérdésekre válaszolhattak és külön-
féle mézeket kóstolhattak. Köszönjük 
a kóstolót! Továbbá köszönjük Mező 
Gyulának, a Time Bt.-nek és Bányai 
Istvánnak, akik a kenyeret biztosítot-
ták a kóstolóhoz, Krisán Józsefnek és a 
Napközi Konyhának pedig a teát!
 December 2-án a Mikulás járt is-
kolánkban, a gyerekek sok-sok dallal 
és verssel várták, majd egy szép dél-
utánt tölthettek el együtt. Köszönjük 
a szülőknek a sok finomságot, enni-, 
innivalót, amiket a gyerekek számára 
biztosítottak!

 A Segíts Velem Mosolymanó 
Akcióban is sok csomag gyűlt össze, 
olyan otthonról összeszedett, meg-
unt játékokból, ami még használható, 
jó állapotú, amivel még más gyermek 
szívesen játszana. Köszönjük a szülők 
segítségét!

Erzsébet-karácsonyon vettek részt a Dr. 
Mester György Általános Iskola tanulói.

 Az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány szervezésé-
ben adventi programsorozat részesei 
lehetett iskolánk 46 tanulója a Zán-
kai-Erzsébet táborban 2022. novem-
ber 21. és 23. között. A gyerekek kul-
turális és szórakoztató programokon 
vettek részt, megtekinthették a Fővá-
rosi Nagycirkusz előadását, részt ve-
hettek betlehemezésen, ,,Karácsonyi 
futam” nevű sportvetélkedőn, de volt 
lézerharc és korcsolyázás is. A tábor 
zárásaként Oláh Gergő koncertjén ve-
hettek részt, ahol karácsonyi dallamok 
is felcsendültek.

A gyermekek kísérői: Csuvarszkiné 
Sarkadi Ibolya – intézményvezető, 
Szegedi Károlyné, Farkasné Poszt Ilo-
na Éva, Bellon Tiborné Durst Ilona  - 
pedagógusok és Bellon Tibor - önkén-
tes kísérő. 
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Élet az Eleki Román Általános Iskolában 
események

 Eseménydús időszak áll mögöt-
tünk az iskolai mindennapokról a 
tanév kezdete óta, mindent bizonyára 
össze sem tudunk foglalni.Azonban 
iskolánk facebook oldalán igyekszünk 
rendszeresen tájékoztatást adni.

• Tanévkezdésre megújult iskolánk 
tornaterme, melyet a diákok örömmel 
vettek birtokba.

• A Magyarországi Románok Orszá-
gos Önkormányzatának jóvoltából új 
hangszerekkel bővült iskolánk eszköz-
készlete, továbbá első osztályosaink 
ajándék tornazsák csomagban része-
sülhettek.

• Az Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesület 75. éves jubileumi ren-
dezvényén iskolánk 8 tanulója is meg-
mutathatta néptánctudását. Felkészítő 
pedagógus: Patyi Zoltán.

• Már hagyomány iskolánkban, hogy 
1. osztályos tanulóink 10 alkalom-
mal úszótanfolyamon vesznek részt a 
Gyulai Várfürdőben. Idén már szep-
temberben elkezdhették a gyerekek 
és decemberig sajátíthatják el az úszás 
alapjait.

• „Mi leszek, ha nagy leszek?” - Projek-
tnap

Az 1. osztályban szeptemberben a 
szakmákkal foglalkozó projektnapot 
tartottak, melyben több szülő is bemu-
tatta foglalkozását. Köszönjük a szü-
lőknek az aktív közreműködést!

• A Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága, valamint a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából 
2022. szeptember 23 - 25. között intéz-
ményünk pedagógusai Romániában 
nyelvi továbbképzésen, kiránduláson 
vettek részt. Pedagógusaink megte-
kinthették a máriaradnai bazilikát, a 
világosi várat, valamint Feredeu kolos-
torait. 

A kirándulás célja a közösségépítés 
mellett a román nyelv folyamatos gya-
korlása volt.

Köszönetet szeretnénk még mondani a 

nyújtott támogatásért az Eleki Román 
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

• Az ősz folyamán több alkalommal lá-
togathattak el diákjaink a helyi könyv-
tárba. Köszönjük Juhászné Kiss Henri-
ettának az érdekesebbnél érdekesebb 
programokat!

Versenyek:

• Mesemondó verseny a népmese nap-
ja alkalmából alsó tagozatos tanulók 
számára a Reibel Mihály Művelődési 
Házban:

1. osztály: 2. helyezett: Lőrincz Angéla; 
3. helyezett: Ale Attila. Felkészítő pe-
dagógus: Szabó Anett

2. osztály: 2. helyezett: Forgács Nor-
bert. Felkészítő pedagógus: Gurzóné 
Szelezsán Anna

3. osztály: 3. helyezett: Sarkadi Anna. 
Felkészítő pedagógus: Solcan Kármen

4. osztály: 2. helyezett: Szabó Panna 
Fanni, Különdíj: Kiss Imre Máté Fel-
készítő pedagógus: Baranyi Ibolya 

• „Barátság Kupa” a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányza-
ta, a Lőkösházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Lőkösházi 
Általános Iskola közös szervezésében. 
Iskolánk 3 csapattal is képviseltette 
magát: 5-6. osztályos és 7-8. osztályos 
fiú, illetve 5-8. osztályos lány csapat. A 
versenyen lány csapatunk II. helyezést 
ért el. Felkészítő pedagógus: Szelezsán 
Gergő

• Mátyás király megyei monda- és me-
semondó verseny a gyulai vár lovagter-
mében. Iskolánkat Kovács Kata 5. osz-
tályos diákunk képviselte, szereplését a 
zsűri különdíjjal jutalmazta. Felkészítő 
pedagógus: Popuczáné Mag Judit

• „Az év nagymamája és nagypapája” 
pályázaton iskolánk 6. és 7. osztályos 
tanulói, Krisán Alina és Krisán Lujza 
közös fogalmazása nyertes pályázat 
lett, melynek köszönhetően „Az év 
egyik nagymamája” címet Krisán Jó-
zsefné kaphatta meg az Idősek világ-
napja alkalmából szervezett városi ün-
nepségen.

• Kiss Jázmin Dorina 2. osztályos és 
Zalai Bíborka Zenóbia 7. osztályos 
tanulóink Battonyán a „Vocea de aur” 
énekversenyen jártak, ahol mindket-
ten különdíjban részesültek. Felkészítő 
pedagógus: Solcan Kármen.

• A Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata szervezésében került 
sor a Perinița-Körök XXVIII. Orszá-
gos Fesztiváljának megrendezésére, 
melyen iskolánk 23 tanulóval képvi-
seltette magát. Diákjaink „Tánciskola” 
című néptáncbemutatóját Patyi Zoltán 
pedagógus állította össze.

Pályaválasztás 7-8. osztály

 Minden segítséget igyekszünk 
megadni diákjainknak és szüleiknek, 
hogy megtalálják a számukra legmeg-
felelőbb középiskolát. Ennek érdeké-
ben iskolánk 7. és 8. osztályos tanu-
lói részt vettek Békéscsabán, a Csaba 
Parkban megrendezett pályaválasztási 
vásáron osztályfőnökeik kíséretében.

 Tanulóink pénzügyi edukációs 
előadáson vettek részt iskolánkban, 
melyet Baloghné Góg Anna és Zana 
Márk pénzügyi szakemberek tartottak.

 A Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara Békés Megyei Szerve-
zetének munkatársai egészségügyi 
ágazattal kapcsolatos pályaorientációs 
osztályfőnöki órát tartottak 7-8. osztá-
lyos tanulóink számára.

 Csumpilla Csaba, szociális segítő is 
tartott egy pályaválasztási foglalkozást 
nyolcadikosainknak, valamint iskolap-
szichológusunk, Dr. Olteanu Lucian is 
igyekszik a diákok segítségére lenni.

 A békéscsabai Kós Károly szakis-
kola tanulóit és pedagógusait is fogad-
hattuk, akik sok érdekes programmal 
készültek, több szakmába is belekós-
tolhattak diákjaink.

Ellátogattak hozzánk a Vásárhelyi Pál 
Szakközépiskola és a Karácsonyi János 
Katolikus Gimnázium képviselői is.

Összeállította: Popuczáné Mag Judit
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Elérkezett december a Karácsony hava
elekI óvodA-bölcsőde

 Elérkezett december a Karácsony 
hava, a gyerekek szívének egyik  leg-
kedvesebb időszaka. Az ünnepek, ha-
gyományok az összetartozás érzését 
erősítik, a közösséget éltetik. 

 Az Eleki Óvoda-Bölcsődében is 
nagy öröm a mikulásvárás, az ezzel 
járó készülődés. A hosszú előkészület 
a délelőttöt vagy akár az egész napot 
átszövi. Napokkal előtte megteremtjük 
a hangulatot, szorgalmasan színezik, 
festik a Mikulás csizmáját, mikulást 
hajtogatunk, ragasztunk, almát, man-
darint pucolunk, illatával becsalogat-
juk a Mikulást a szívünkbe. A faliújság, 
a folyosó, a csoportszoba díszítésével, a 
gyerekek rajzaival, alkotásaival, égők-
kel, mikulás és karácsonyi díszekkel 
megteremtjük az ünnepi hangulatot.

 Elérkezett a várva várt nagy nap, 
hogy eljöjjön a jóságos „Mikulás bá-
csi”.

 Minden csoport énekekkel, ver-
sekkel és rajzokkal készül a Mikulás 
köszöntésére. Az örömmel tanult da-
laikat, mondókáikat közösen mondják 
el, de vannak bátrabb gyerekek, akik 
önállóan is énekelnek. Hetekkel előtte 
készülünk, hogy örömet szerezhessünk 
a Mikulásnak. Kedvességből rajzolnak 
a Mikulásnak, és amikor megérkezik, 
székre ültetjük, hisz hosszú utat tett 
meg hozzánk majd átadják a gyerekek 
a neki készült meglepetés rajzokat. A 
Mikulás minden gyermeket megaján-

dékoz, puttonyából előkerülnek a cso-
magok. Természetesen mindenki jó 
gyereknek vallotta magát így virgácsot 
nem kellett kiosztania a Mikulásnak

  A csillogó szempárokból ítélve 
nagy élményben van részük a gyere-
keknek. Természetesen a közös fotó a 
„Mikulás bácsival” sem maradhat el.

 Az ünnepi készülődés örömei, és 
érzelmi ráhangolódás hatotta át a min-
dennapokat.  Séta közben ellátogat-
tunk a város központjában elhelyezett 
Betlehemeshez és a város Karácsony-
fáját körbeálljuk és megcsodáljuk. Az 
Adventi időszakban, minden hétfőn 
gyertyagyújtásra kerül sor, megbe-
széljük mit is szimbolizálnak a gyer-
tyák – a hit; a remény; az öröm; és a 
szeretet – jelentéseket, melynek va-
sárnaponkénti meggyújtása, a fény 
növekedése, az ünnep közeledtét jelzi. 
Ilyenkor több héten át tartó ráhango-

lódással  várjuk az Ünnepet. Advent 
a béke, a szeretet és a várakozás ideje, 
ezért gyermekeink számára olyan él-
ményeket biztosítunk, mely hozzájárul 
érzelmi életük gazdagításához, érzelmi 
ráhangolódásukat segítjük elő. A  kö-
zös gyertyagyújtással, a mézeskalács 
ház készítésével, a mézes sütemények 
sütésével , a csoportszobák, folyosók 
ünnepi díszbe öltöztetésével, mesék , 
versek, dalok tanulásával,közös ének-
léssel, fenyőfa díszítésével, készülünk  
a Karácsony megünneplésére. A fel-
díszített gyönyörűen pompázó fa el-
kápráztatott minden kis gyermeket és 
persze a várva várt ajándékok is nagy 
örömet okoznak.

„A boldogságot nem lehet ajándékba 
kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak 
adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

Gondolatok így karácsony idején
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Márton nap
óvodA

A Márton napi lampionos felvonulást 
1997 óta tartják meg városunkban. 
Ez a hagyomány régi német szokásra 
nyúlik vissza. Célunk a hagyomány 
ápolása és továbbadása a következő 
generációk számára.

  A felvonulást megelőző hetekben 
óvodásaink megismerkedtek Szent 
Márton legendájával és ehhez a nap-
hoz kapcsolódó szokásokkal. Ilyenkor 
el is játsszák a gyerekek Szent Márton 
valamelyik történetét. Megismerked-
nek néhány libás körjátékkal, mondó-
kával, verssel, népi jóslattal.

  November 8-án barkácsdélután ke-
retében készítettük el a szülőkkel és 
gyerekekkel közösen az idei barikás 
lampionjainkat. A munka után min-
denkinek jól esett a finom nutellás ka-
lács és a meleg kakaó.

  A jeles napon november 11-én pén-
teken délután a szülők kíséretében az 
óvodákból elindultak a birkás lampio-
nokkal az óvodás gyermekek. A menet-
hez a város központjában a Dr. Mester 
György Általános Iskola nemzetiségi 
osztályainak tanulói is csatlakoztak. A 
gyermekek és kísérőik a Laudenbach 
térre vonultak, ahol Szelezsán György 
polgármester köszöntőjét követően az 
óvodások előadták német és magyar 
nyelvű zenés műsoraikat. Ezt követő-
en kicsik és nagyok jó étvággyal elfo-
gyasztották a finom libazsíros kenyeret 
és a forró teát.

Idősek világnapja
rendezvény A szépkorÚAknAk

 Városunkban már hagyomány, 
hogy az idősek világnapja alkalmából 
Elek Város Önkormányzata ünnepsé-
get szervez a szépkorú elekiek számára.

 A hagyomány szerint ezen a ren-
dezvényen adják át az év nagyszülője 
díjakat. Az unokák által benyújtott pá-
lyázatok alapján a Kulturális Bizottság 
ítéli oda az elismeréseket.

 Idén az év egyik nagymamája Kri-
sán Józsefné, a megtisztelő címet uno-
kái Krisán Lujza és Krisán Alina aján-
lására nyerte el.

 Az év másik nagymamája Sipos 
Sándorné, a megtisztelő címet unokája 
Ottlakán Martin ajánlására nyerte el.

 Sajnos az év nagypapája címre az 
idei évben nem érkezett pályázat.

Az év nagymamáinak ezúton is szívből 
gratulálunk.

 A rendezvény támogatta: a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézménye és Elek Város 
Önkormányzata.

VI. Velek Viadal
velek vezér hAgyományőrző íjász egyesület

 A Velek Vezér Hagyományőrző 
Íjász Egyesület 2022. október 08-án 
rendezte meg a VI. Velek Viadalt 
Eleken.

 A nagysikerű íjászversenyre, csak-
nem 100 versenyző érkezett az ország 
számos pontjáról.

 Az eleki íjászok fáradhatatlanul dol-
goztak a viadal eredményességéért, me-
lyet a versenyzők és a lődombra kiláto-
gatók elismerő szavakkal jutalmaztak.

 A napot az Eleki Szlovákok által 
felajánlott lángos és a kecske bingó já-
ték koronázta meg.
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 Advent első vasárnapján elkez-
dődött a felkészülésünk a karácsony 
ünnepére, a Megváltó megszületésére. 
Fontos, hogy mindezt HIT-tel, RE-
MÉNY-nyel, ÖRÖM-mel és SZERE-
TET-tel tegyük, azokkal a tulajdonsá-
gokkal, amelyeket az adventi gyertyák 
is jelképeznek. 

 Az immár hosszú évek óta köve-
tett szép hagyománynak megfelelően 
Advent vasárnapjain a négy nemzeti-
ség felváltva gondoskodik arról, hogy 
bensőséges formában ünnepeljünk, 
várjuk a Megváltó eljövetelét. 

November 27-én, Advent 1. vasárnap-
ján az eleki németség volt soron. A ben-
sőséges ünnepségen a német nemzeti-
ségi nyelvet oktató Dr. Mester György 
Általános Iskola 3.a osztályos tanulói 
adták elő német nyelven a betlehemes 
történetét. Méltó volt ez a program Ad-
vent meghittségéhez, és külön öröm volt 
számunkra, hogy a történetet nemzeti-
ségünk nyelvén, az iskolában oktatott 
német nyelven adták elő. Köszönjük a 
gyermekeknek és felkészítőjüknek, Var-
ga Renáta tanárnőnek. 

 A Sarlós Boldogasszony Egyház-
község tagjai adventi énekkel és zenei 
kísérettel kedveskedtek a nagy szám-
ban megjelenteknek, és Fazakas Gusz-
táv plébános úr is megosztotta a jelen-
lévőkkel tartalmas adventi gondolatait. 

 Ezen a vasárnapon Szelezsán 
György polgármester úrral közösen 
meggyújtottuk az első gyertyát az ad-
venti koszorún. Köszönjük Elek Város 
Önkormányzatának, hogy biztosítot-
ta a technikai feltételeket és az ünnepi 
környezetet, díszleteket. 

 A program végén a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és az Eleki Né-
metek Egyesülete nevében forralt bort, 
forró teát és kalácsot kínáltunk a meg-
jelenteknek. 

Im Namen der Eleker deutschen Ge-
meinschaft wünsche ich Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familie. 

Wittmann László
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

A német nemzetiség, 
a Dr. Mester György Általános Iskola és a 

Sarlós Boldogasszony Egyházközség adventi köszöntése

Adventi készülődés

 Fellobbant a reményt jelképező gyertya lángja is a városi 
adventi koszorún.

 Advent második vasárnapján is ünnepélyes keretek kö-
zött gyújtottuk meg a városi adventi koszorú második gyer-
tyáját.

 Köszönöm szépen a Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, az Eleki Szlovákok Egyesületének, a Dr. Mester 
György Általános Iskola diákjainak és mindenkinek, aki se-
gítette az ünnepség létrejöttét.

Meghitt és örömökben gazdag adventi készülődést és kelle-
mes ünnepeket kívánok mindenkinek!

Szelezsán György 
polgármester 

Második Adventi Gyertyagyújtás
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Tiszelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalban

2022. december 22. és 2023. január 6. között igazgatási szünet kerül elrendezésre,
így ebben az időszakban – az alábbi időpontok kivételével – a hivatal zárva tart.

Ügyfélfogadási napok:
2022. december 21. (szerda): 8:00 -12:00
2022. december 28. (szerda): 8:00 -14:00

2023. január 4. (szerda): 8:00 -12:00
A sürgős, halaszhatatlan anyakönyvi események (haláleset anyakönyvezése) esetén a 

06 70 451-4823-as telefonszámon tartunk ügyeletet.
Kérjük a tisztelt Lakosság megértését!

Kellemes Ünnepeket kíván az Eleki Közös  Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója!

Elek Város Önkormányzata 
szeretettel várja a város 

lakosságát, 
ünnepeljünk együtt!

Ünnepi programok:
Köszöntő

Szelezsán György 
Elek város polgármestere

Közreműködnek:

Eleki Óvodások

Eleki Román Általános Iskola diákjai

Dr. Mester György Általános Iskola diákjai

Betlehem Csillaga – Calliope Színjátszó Kör

Román Hagyományőrzők - Colinda 

16 órától helyi kézművesek vására

Az Adventi Vásárra járjuk a kézművesek 
jelentkezését! 

Jelentkezés Halász Tünde Erika,

06 70 797-8252-es telefonszámon 

december 12-ig.

Fellobbant az örömet jelképező 
gyertya lángja is az adventi koszorún

 Advent harmadik vasárnapján is 
ünnepélyes keretek között gyújtották 
meg a városi adventi koszorú harma-
dik gyertyáját. A kedvezőtlen időjárás 
miatt a Reibel Mihály Városi Művelő-
dési Házban került sor a programra. 

 Ezen a hétvégén az Román Nem-
zetiségi Önkormányzat, az Eleki Ro-
mán Általános Iskola és a városi Ön-
kormányzat szervezésében valósult 
meg a gyertyagyújtás.      

 A harmadik vasárnap kiemel-
kedik a többi közül, advent második 
felének kezdetét jelzi. E napon az Úr 
eljövetelének közeledtét ünnepeljük. 
Ez a vasárnap az örömé: Szűz Máriát 
dicsőítjük, aki megszülte a Fiút. Az 
örömvasárnap liturgikus színe a ró-
zsaszín. A harmadik az egyetlen gyer-
tya az adventi koszorún, amely nem 
lila. Most, amikor már három gyertya 

lángja lobban fel, arra a világosságra 
gondolhatunk, ami a pásztorokat is 
megvilágította. Eljött a világ világossá-
ga, és a sötétségből szabadulást hozott 
mindannyiunknak. 

 Örömvasárnapnak is nevezik 
ezt a napot, hiszen ekkor már Jézus 
megszületésének – a fény, a szeretet 
eljövetelének közelségét ünnepeljük. 
Érdemes azon elmélkednünk, mik a 
legfontosabb dolgok a számunkra, mi 
tesz minket igazán boldoggá. Megé-
rezhetjük, honnan fakad boldogsá-
gunk, értékelhetünk, átértékelhetünk 
dolgokat, eseményeket, személyeket. 
Megérezhetjük, mi fontos és mi az, ami 
lényegtelen. Eszünkbe juthatnak a leg-
kisebbek, a legelesettebbek. A várako-
zás időszakának félidejéhez érkeztünk, 
karácsony ünnepe már hamarosan itt 
kopogtat ajtóinkon. Öltöztessük dísz-
be szívünket!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
2023. január

Január 6. (péntek)

Január 11. (szerda) 

Január 12. (csütörtök)

Január 13. (péntek) 

Január 20. (péntek) 

Január 25. (szerda)

Január 27. (péntek)

Február 3. (péntek)

Február 9. (csütörtök) 

Február 10. (péntek)

Február 17. (péntek)

Február 24. (péntek)

kommunális

zöld (csak fenyő)

szelektív

kommunális

kommunális

zöld (csak fenyő)

kommunális

kommunális

szelektív

kommunális

kommunális

kommunális

2023. február

Tisztelt Ingatlanhasználó!

FONTOS VÁLTOZÁS ELEKEN!

2023. évben ELEK település esetében

változik a KOMMUNÁLIS (VEGYES)

és a ZÖLDHULLADÉK-gyűjtési napja.

A kommunális (vegyes) hulladék begyűjtésére 

2023. januárjától szerdai nap helyett,

PÉNTEKI napon kerül sor. 

A zöldhulladék begyűjtésére márciustól a hónap 

első keddi napja helyett, a hónap

 HARMADIK CSÜTÖRTÖKI napján kerül sor. 

Az első zöldhulladék-gyűjtés napja:

2023. március 16. (csütörtök)

Részletes információt a dareh.hu oldalon talál.

Megértésüket köszönjük!

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a

KÖNYVTÁRBAN 2022. december 1-től a

szolgáltatások szünetelnek,

illetve átkerülnek a Polgármesteri Hivatalba.

KÖNYVKÖLCSÖNZÉSRE AZONBAN 
LEHETŐSÉG ADÓDIKAZ ALÁBBI MÓDOKON:

Minden héten szerda 13 óráig leadott könyvigényt a

Polgármesteri Hivatalban működő

KönyvtárPonton lehet átvenni 

csütörtökön 8-16 és pénteken 8-12 óráig. 

IGÉNY LEADHATÓ:

• telefonon: +36 70 504-4560

• emailben: elekkonyvtar@gmail.com

• messengeren: Elek Könyvtár Információs és Közösségi 

Hely oldalán üzenetben.

További tájékoztatásért kövesség FaceBook oldalunkat! 


