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Szelezsán György polgármester úr 
adott interjút lapunknak

Tervekkel állnak lesben a pályázaTokra városvezeTőink

 Az idén városunkban a legfőbb 
cél az energiatakarékosság, ennek 
alapján tervezik a települési beruhá-
zásokat is. Szelezsán György polgár-
mestertől megtudtuk, a folyamatban 
lévő fejlesztések mellett folyama-
tosan készülnek az újabb tervek is, 
amelyekkel már csak a megfelelő pá-
lyázati kiírásokra várnak.

 Szelezsán György lapunk kérdé-
sére elmondta, jelenleg háttérmunka 
zajlik Eleken, hiszen év elején a költ-
ségvetés mihamarabbi elfogadása a 
legfontosabb, amit idén úgy tervez-
nek meg, hogy már belekalkulálják 
az energiaár emelkedéseket és a bér-
emelkedéseket. Emellett 2023-ban 
stabilitásra törekszenek, és a munka-
helyek megőrzésére, valamint szeret-
nének fejleszteni is a településen. Ez 
utóbbiakkal kapcsolatban pedig a leg-
fontosabb, hogy a már folyamatban 
lévő beruházásokat be tudják fejezni.

 A polgármester kifejtette, már 
zajlik náluk a Békés Vármegyei Kor-
mányhivatal fejlesztése, melynek ke-
retében kormányablakot alakítanak 
ki a Városháza épületében a régi ok-
mányiroda helyén.

 Ennek átadása a tervek szerint 
márciusra várható. Önkormányzati 
fejlesztés is van folyamatban, mégpe-
dig a városháza tetőterének beépítése, 
amely kapcsolódik a kormányhivatal 
fejlesztéséhez, hiszen a nekik átadott 
helyiségek helyett alakítanak ki úja-
kat. Ez közel 42 millió forint vissza 
nem térítendő pályázati forrásból va-
lósul meg, amiből a legfelső szinten 
két nagyobb iroda, egy irattár, illetve 
mosdó is készül.

 Folyamatban lévő fejlesztés még 
Eleken az óvodaépítés, amely beruhá-
zásban egy teljesen új, 100 gyermeket 
befogadó intézményt építenek, vala-
mint egy régebbi, 50 fős telephelyet 
újítanak fel. Ezt szeptemberre sze-
retnék befejezni, ami azért is fontos, 
mert ezek már energiatakarékos épü-
letek lesznek, így a rezsiköltségük jó-
val kevesebb lesz a következő télen.

 Szelezsán György elárulta, hogy 
január közepén írta alá azt a vállalko-
zói szerződést – a közbeszerzés már 
lezárult –, amely egy 300 millió forin-
tos beruházás megvalósításához kap-
csolódik. Erre a fejlesztésre is vissza 
nem térítendő pályázati forrást nyert 

az önkormányzat.  Ennek keretében 
most először önkormányzati tulajdo-
nú, külterületi mezőgazdasági utakat 
fejlesztenek a nyár végéig azért, hogy 
a gazdák jobb körülmények között 
tudják megközelíteni földjeiket, telep-
helyeiket. Több mint 8 kilométernyi 
útszakaszról van szó, melyek jelenleg 
a legforgalmasabbak. Ezek egy része 
aszfaltozott, a többi pedig szórtalapos 
földút.

 Hangsúlyozta, ez csupán az első 
nagyobb lépés a mezőgazdaság terü-
letén, de a jövőben a többi, gazdák 
által használt utat is tervezik felújíta-
ni, amennyiben lesznek erre irányuló 
pályázati lehetőségek.

 Ugyan a biztos beruházások sora 
ezzel véget ért, ám a fejlesztési tervek 
folyamatosan készülnek – ismertette 
a polgármester. 

 Szelezsán György elmondta, jelen-
leg a takarékosság a legfontosabb, de 
az álmaikat nem adják fel, és sorra ké-
szítik, illetve készíttetik a kivitelezési 
terveket azért, hogy ha megnyitnak 
egy pályázatot, akkor a lehető legjobb 
eséllyel induljanak el rajta. 
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 Ilyen például a közvilágítás cseréje 
ledes rendszerre – reményeik szerint 
2024 elejéig –, illetve bővítése azok-
ban az utcákban is, ahol csupán min-
den második oszlopon van lámpatest. 
Ez egyrészt javítaná a fényviszonyokat 
a mellékutcákban is, másrészt a led 
lámpatestek energiatakarékosak. To-
vábbá terveket készítettnek a belterü-
leti földutak aszfaltozására, ez utóbbit 
a Békés Vármegyei Önkormányzattal 
konzorciumban, de szintén készültek 
tervek a Laudenbach-tér, illetve a Har-
ruckern tér Zöld Város Projekt kereté-
ben való fejlesztésére, ami a burkolatok 
megújulását jelentené, valamint egy 
rendezvényteret is kialakítanának a 
zöldterület rendezése mellett egységes 
növényzettel és külterületi bútorokkal.

Orvosi centrumot és templomot 
is terveznek fejleszteni

    Szelezsán Györgytől megtudtuk, 
a fentieken túl szeretnének a jövő-
ben egy új orvosi centrumot, vagy 
a régit teljesen felújítani. Még fo-
lyamatban van a szakértőkkel való 
egyeztetés, hogy a lehető legjobb 
megoldás születhessen. Emellett 
lépéseket tettek a város szívé-
ben található Sarlós Boldogasz-
szony-templom külső homlokza-
tának felújítása érdekében, hiszen 
állapota sajnos olyannyira lerom-
lott, hogy a vakolathullás miatt el 
kellett keríteniük a környezetét. 
A mihamarabbi felújítás érde-
kében január elején Lázár János 
építési és közlekedési miniszter-
rel egyeztettek, valamint  Soltész 
Miklós egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkár 
urat is megkeresték. Hozzátette, 
a templom érdekében Fazakas 
Gusztáv plébánossal közösen jár-
nak el, és fontos számukra, hogy 
a következő évre elkészüljön, vagy 
legalább elkezdődjenek a munká-
latok, hiszen jövőre ünneplik Elek 
újratelepítésének 300. évfordu-
lóját, amelyre eseménysorozattal 
készülnek. Ennek fő helyszínei 
többek között a templom, a Lau-
denbach tér, illetve a Harruckern 
tér lesznek.

Szőlőt metszettek és
szenteltek városunkban

 Hagyományteremtő jelleggel első 
alkalommal szerveztük meg szom-
baton a Vince Napi Szőlőmetszést 
és Szentelést – adta hírül Szelezsán 
György, Elek város polgármestere.

 Részletezte, az önkormányzat tu-
lajdonában lévő Radványi György és 
a Kertbarátok Köre által telepített sző-
lőskertben kezdték a programot, majd 
átvonultak a Sarlós Boldogasszony 
Plébánia kertjébe, ahol végezetül zsí-
ros kenyérrel, teával és forralt borral 
kedveskedtek a résztvevőknek.

 Szelezsán Györgytől megtudtuk, 
ettől az évtől a szőlőmetszéstől a szü-
reten át, egészen az új bor kóstolásáig 
különböző programokkal várják majd 
az érdeklődőket a Radványi György 
és a Kertbarátok Köre által telepített, 
génbankként is nyilvántartott önkor-
mányzati szőlőskertbe és a plébánia 
kertjébe.

 A polgármester hangsúlyozta, cél-
juk a hagyományos, a városalapító 
ősök által honosított, egykor szebb 
napokat látott eleki szőlőfajták meg-
ismertetése, népszerűsítése és újbóli 
elterjedésének elősegítése. Végül el-
árulta, a Vince napkor lemetszett és 
megeredt szőlővesszőket március 26-
án Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
ját követően felkínálják ültetésre a la-
kosságnak.

HaGyoMányTereMTÉs
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A Himnusz jelentőségét szeretnék 
tudatosítani a gyerekekben

HaGyoMányT TereMTenek a HiMnusz elÉneklÉsÉvel

 Hagyományteremtő jelleggel ünne-
peltük, mindkét eleki általános iskola 
diákjaival a Nemzeti Himnuszunkat 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
– ismertette Szelezsán György polgár-
mester. Részletezte, a program közös 
éneklés volt, amit a jövőben minden 
magyar kultúra napján szeretnének 
megismételni. Hangsúlyozta, Kölcsey 
Ferenc kéziratának tanúsága szerint 
1823. január 22-én, idén pontosan 
200 éve tisztázta le a Himnusz kézira-
tát, aminek jelentőségét és fontosságát 
most és a következő években is tudato-
sítani szeretnék a gyerekekben.

Egyre látványosabb az eleki óvoda építése
ÉpÜl a városI ÓvoDa

 Már készülnek az utcafronti par-
kolók, épülnek a csoportszobák és az 
egyes helyiségek válaszfalai, valamint 
az álmennyezetek is hamarosan a he-
lyükre kerülnek.

 Az újonnan épülő óvoda telep-
helyein tartottunk helyszíni bejárást 
kedden – adta hírül Szelezsán György 
polgármester január hónap végén. 

 Beszámolójából kiderült, hogy a 
projektet összefogó kollégákkal és kül-
ső szakemberekkel közösen tekintették 
meg a folyamatban lévő munkálatokat, 
valamint átbeszélték a következő mun-
kafolyamatokat. A bejáráson kiderült, 
hogy hamarosan egyre látványosabb 
szakaszába kerül az építkezés, hiszen 
már készülnek az utcafronti parkolók, 
épülnek a csoportszobák és az egyes 
helyiségek válaszfalai, valamint az ál-
mennyezetek is hamarosan a helyükre 
kerülnek.

  A felsoroltak után pedig többek 
között a gépészeti munka veszi kez-
detét. A polgármester végül elárulta, 
az építkezés a tervek szerint halad, és 
szeptemberre szeretnének is a végére 
érni.
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Óévzáró Focigála 2022

 Már hagyomány, hogy a Békés 
megyei polgármesterek kispályás lab-
darúgócsapata egy kispályás tornával 
zárja az adott esztendőt.

 A négy csapatos tornán az MLSZ 
Békés Megyei Igazgatóságának csapa-
ta, az Eleki Öregfiúk csapata és a pol-
gármesterek „A” és „B” csapata alkotta 
a mezőnyt.

 A 2022-es esztendőben december 
városunk adott otthont ennek az ese-
ménynek. A tornát végig jó hangulat 
övezte, sportszerű és színvonalas mér-
kőzések követték egymást. 

 A résztvevők jó példát mutattak 
mindenki számára a sportbarátság, 
a sportszerűség, a játék és az ellenfél 
iránti tisztelet terén egyaránt. 
A torna végeredménye: 
1. Békés Megyei Polgármesterek „A” 
2. MLSZ Békés Megyei Igazgatósága 
3. Eleki Öregfiúk
4. Békés Megyei Polgármesterek „B”
Gólkirály: Gál Attila (Eleki Öregfiúk)
A torna legjobb kapusa: Baráth Lajos 
(Békés Megyei Polgármesterek „A”)
A torna legjobb játékosa: Szelezsán 
György (Békés Megyei Polgármesterek 
„A”) 

sporT

Batyus bált
tartott az eleki 

románság

bál

 Az egyik legnagyobb tradíciókkal 
rendelkező eleki programot, mégpedig 
a Hagyományos Román Batyus Bált 
tartották meg február 4-én szomba-
ton a Reibel Mihály Városi Művelődési 
Házban.

 Ezt az eseményt 75 éve rendezték 
meg először, és háromnegyed évszáza-
da töretlen a népszerűsége.

 Az Eleki Román Nemzetiségi Ön-
kormányzat, az Eleki Román Hagyo-
mányőrző Táncegyesület és az Eleki 
Románokért Egyesület által szervezett 
bál nyitányán Bágy György vezetésével 
összesen négy generáció korosztályába 
tartozó helyi táncos mutatta be a kö-
zönségnek a méltán híres eleki román 
táncokat.

 Patyi Zoltán néptáncos, népzenész 
és koreográfus vezetésével az Eleki 
Román Általános Iskola diákjai révén 
pedig a legkisebbek is megmutatták, 
hogy nem csak múltja és jelene, hanem 
az utánpótlásnak köszönhetően jövő-
je is van az eleki román táncoknak. A 
polgármester végül hangsúlyozta, a bál 
idén is hatalmas sikert aratott, színvo-
nala és hangulata is remek volt.
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Könyvtári ajánló
aJánlaT

 Miért is jó olvasni? – számos érv 
igazolja, hogy miért is nagyszerű do-
log az olvasás! Nézzük csak: fejleszti a 
memóriát, gyarapítja az általános mű-
veltséget, bővíti a szókincset, szélesíti 
a látókört, szellemi kihívást jelent, fej-
leszti a kreativitást, az érzelemi intel-
ligenciát, vigaszt nyújt nehéz időkben, 
sőt, ha KÖNYVTÁRból kölcsönöznek, 
olcsó szórakozási lehetőség!

 2022-ben olvasóink kölcsönzései 
alapján az alábbi toplistás könyveket 
ajánljuk idén is figyelmükbe:

Felnőtt könyvek:

Kerekes Anna:
Az eleki svábok 
hagyatéka

Brown, Borsa:
Az arab

King, Stephen:
Agykontroll

Montefiore, 
Santa: A ház a 
tengernél

Picoult, Jodi: Bár itt lennél

Gyerek és ifjúsági könyvek:

Leiner Laura:
Bexi sorozat

Kinney, Jeff:
Egy ropi 
naplója

Rowling, J.K.: 
Harry Potter 
kötetei

Bartos Erika: 
Bogyó és 
Babóca mesekönyvek

Jefferson, Ed: Minecraft: Építsd meg!

 Bár a jelenlegi helyzetben csak rö-
videbb nyitvatartási idővel, de várjuk 
Önöket keddenként 10.00 – 11.00 és 
csütörtökönként 15.30 – 16.30 óra kö-
zött a könyvtárban!

Juhászné Kiss Henrietta

 A bajnokság őszi szakasza után 
sem állt le teljesen az Eleki USE me-
gyei II/A osztályú labdarúgó-csapata. 
A bajnokság újoncaként , a szezon 
első felvonását 4. helyen záró csapat, 
heti egy edzésen találkozott az őszi 
szezon lezárását követően is.

 Turcsek Zoltán edző elmondta, 
hogy a felkészülést január 19-én kezd-
ték, a szakember hetente három foglal-
kozást vezényel a tanítványainak egé-
szen február végéig.

 A felkészülési időszak végén feb-
ruár 25-én kezdődik meg a hivatalos 
mérkőzések sora, ezen a napon hazai 
pályán fogadjuk a Békés Megyei Kupá-
ban a Szarvasi FC csapatát.       

– Hasonló hozzáállásban bízom, mint 
amit ősszel is tapasztaltam, amikor 
egy-egy edzésen rendszeresen megje-
lent tizenöt-tizenhat játékos, ez is volt 
a siker egyik kulcsa – mondta a tapasz-
talt szakember. – Eredetileg a hatodik–
nyolcadik helyre vártam a csapatot, 
ezért nem vagyok bosszús a negyedik 
hely miatt.

A tavalyi csapatból három kulcsjá-
tékos, Nagy László, Jepure Bence és 
Barthalos Dávid is távozott, akiket 
azonban sikerült pótolnunk Kajári 
Lászlóval, Krisán Krisztiánnal és Nagy 
Richárddal.

– Az újak sikeresen beépültek a csa-
patba. Nagyon jól elkaptuk a rajtot, 
azután pedig vitt előre bennünket a 
lendület – tért vissza az őszi időszakra 
Turcsek Zoltán. Hazai pályán nagyon 
jól szerepeltünk, csak azt sajnálom, 
hogy a Dévaványa ellen kettő–nullás 
vezetésünk után, emberelőnyben is ki-
kaptunk. Igaz, hogy volt olyan mérkő-
zés is, mint a Békésszentandrás elleni, 
amikor nulla–kettőről fordítva tud-
tunk, így nyertünk.

Csapatunk hazai pályán szerezte pont-
jai túlnyomó többségét, 21-et, idegen-
ből hármat raboltunk el.

– Idegenben is partiban voltunk a leg-
több csapat - így a Mezőkovácsháza, a 
Mezőhegyes és az utolsó őszi forduló-
ban a Szabadkígyós - ellen is, csak éppen 
nem tudtunk gólt lőni – mondta az edző.

A bajnokságnak biztosan négy távozó-
val fut neki csapatunk. Nagy Richárd  
külföldi munkája miatt távozik, Gyulai 
Ferenc Kétegyházára, Fekete Csaba és 
Kotroczó István Lőkösházára igazoltak.

– Két érkezővel, az Újkígyósról igazolt 
Grósz Árpáddal, illetve a Végegyhá-
záról áttelepülő Kocsis Bencével, va-
lamint az ifjúsági csapatainkból feltö-
rekvő fiatal játékosokkal szeretnénk 
frissíteni a csapaton, amelytől tavasz-
szal is jó szereplést várok – fűzte hozzá 
Turcsek Zoltán.

Újoncként terven felül szerepelt
a felnőtt eleki labdarúgó csapat 

labDarúGás
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városunk leGiDősebb polGáraI

 Elek Város polgármestere január 
20-án a családja körében köszöntötte 
Horányi Györgynét a 90. születésnap-
ja alkalmából.

 Özv. Horányi Györgyné, Margit 
néni 1933. január 18-án Mezőköves-
den született. Egy apácák által fenntar-
tott katolikus iskolában tanult és ne-
velkedett egészen addig, amíg férjhez 
nem ment. Férje, Horányi György bé-
késcsabai származású, de a házasság-
kötéskor, 1952-ben már Eleken éltek. 
Margit néni így került ifjú házasként 

Elekre, ahol eleinte a szülőkkel közös 
házban laktak. Négy gyermeke szüle-
tett, 1954-ben az ikrek Margit és Ilona, 
őket követte György (1956-1987) és 
István (1958-2018). 

 Gyermekei révén később a csa-
lád 8 unokával és eddig 6 dédunoká-
val bővült. Miután unokái mind Ma-
gyarország más tájain születtek, vagy 
kirepültek az eleki „családi fészekből”, 
szűkebb családja mára eléggé szétszó-
ródott, de felváltva gyakran és szívesen 
látogatnak haza Margit nénihez.

 Fiatal anyaként a gyerekek mellett 
előbb az akkori Takarékszövetkezet 
eleki fiókjában helyezkedett el, ezt kö-
vetően hosszabb ideig a Keverőüzem-
ben adminisztratív munkakörben 
dolgozott, ahonnan a rendszerváltás 
körüli átalakulások idején vezető ad-
minisztrátorként igazolt át a Gyulai 
Húskombinát kötelékébe. 

 A nyugdíjazásáig hátralévő né-
hány évében még ott volt munkavi-
szonya. Nyugdíjba vonulása után is 
úgy érezte, hogy aktív tevékenységekre 
lenne szüksége, ezért a volt Formann 
cukrászda sarki üzlethelyiségét bérelve 
önálló tápboltot üzemeltetett. Később 
a tápboltját a Kétegyházi úti házukhoz 
költöztette át, ami főút menti elhe-
lyezkedése miatt erre a tevékenységre 
kifejezetten előnyös ingatlannak bizo-
nyult. 

 A munka mellett mindig szíve-
sen volt részese az eleki közösségnek. 
Ennek köszönhető például az is, hogy 
a 90-es évek elején többekkel együtt 
létrehozták a Nagycsaládos Egyesüle-
tet, melynek hosszú évekig aktív szer-
vező-támogató tagja volt. Ameddig 
mozgáskészsége engedte, szívesen járt 
a nyugdíjas klubba társasági rendezvé-
nyekre, kirándulásokra és az énekkarba. 

 Mozgáskészségét két csípőprotézis 
műtét után napjainkra ugyan részben 
sikerült visszanyernie, de a város utcá-
in leginkább már csak a kis piros elekt-
romoskocsival közlekedve láthatjuk.

 Családja körében lányaival és 3 
unokájával ünnepelte 90. születésnap-
ját, 2023 január 20-án pénteken. Más-
nap, szombaton, amikor megérkezett 
még 2 unoka, a Veszely Csárdában 
folytatódott az ünneplés, ahol egy ze-
nekar meghívásával kedveskedtek neki 
családtagjai. Margit néni a kezdeti 
megilletődés után feloldódott és bol-
dogan énekelt, hiszen egész életében 
az éneklés volt leginkább a kedvenc 
hobbija.

 Isten éltesse még nagyon sokáig 
ilyen jó egészségben!

Horányi Györgyné 90 éves
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ÉvÉrTÉkelÉs

Évet értékeltek és vállalkozókat
köszöntöttek városunkban

 A legeredményesebb helyi vállal-
kozókat köszöntötték, és az elmúlt 
három évet értékelték január 26-án 
este Eleken. A rendezvényen kiemel-
ték többek között a helyi vállalkozá-
sok és az önkormányzat jó kapcsola-
tának fontosságát, valamint szó esett 
a jelenlegi, illetve a tervezett városi 
fejlesztésekről is.

 Újévi köszöntőt, évértékelőt, va-
lamint vállalkozói fórumot tartottak 
január 26-án a Reibel Mihály Városi 
Művelődési Házban. Az eseményt a 
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány (BMVA), 
az Aradi Kereskedelmi, Ipari és Me-
zőgazdasági Kamara, valamint a helyi 
önkormányzat hívta életre egy Inter-
reg projekt keretében. Mint kiderült, 
a rendezvény egyik célja a közösen 
létrehozott, határon átnyúló ingatlan 
adatbázis bemutatása, valamint a fent 
említett projekt ismertetése.

 Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei 
Kormányhivatal igazgatója köszöntő-
jében elmondta, nem volt könnyű év 
2022 sem, hiszen járvány, választási 
kampány, háború és infláció egyaránt 
kihívás elé állította Európát, Magyar-

országot és így Békés vármegyét is. A 
felsoroltakból pedig csupán egy is elég 
lett volna ahhoz, hogy rombolja a kö-
zösséget és erősítse a széthúzást. Vé-
leménye szerint azonban legnagyobb 
erényünknek és sikerünknek tekint-
hetjük azt, hogy mindenből megerő-
södve, összefogva és soha fel nem adva 
léptünk tovább az egész vármegyében. 
Hangsúlyozta, a kormányhivatalok-
ra ma már szinte minden probléma 
megoldásában számíthat a lakosság, 
így az elekiek is. A városban ráadásul 
hamarosan elkészül az okmányirodát 
felváltó kormányablak, ahol a lakosság 
színvonalas körülmények között intéz-
heti ügyeit.

 Szelezsán György polgármester el-
sőként az eleki vállalkozókhoz szólt. 
Közülük az első 70 legsikeresebb, 
legtöbb bevételt realizáló helyi cég 
képviseltette magát, illetve azon part-
nerintézmények, melyekkel együtt 
dolgoznak. Köszönetét fejezte ki felé-
jük az együttműködésért és azért a sok 
segítségért, amit a lakosság, az önkor-
mányzat és a város kap tőlük a min-
dennapokban. Kiemelte, minden helyi 
vállalkozó azon túl, hogy szolgáltatást 

nyújt és adózik, építi a település kö-
zösségét, erősíti az anyagi hátterét, és 
olyan stabil keretet biztosít, ami nélkül 
Elek talán már nem is létezne. A kis és 
középvállalkozások ugyanakkor fele-
lősséget is hordoznak, hiszen számta-
lan esetben a helyi közösség vérkerin-
gésének szerepét töltik be. Összekötik 
az embereket és az erőforrásokat amel-
lett, hogy megélhetést nyújtanak a 
családoknak, valamint képzési prog-
ramokkal és támogatásokkal segítik a 
várost és a lakosságot.
 A polgármester a továbbiakban az 
elmúlt három évet értékelte. Elmond-
ta, 2019 óta egyfajta sikertörténet in-
dult Eleken, ahol persze van még bő-
ven tennivaló. Az említett időszakban 
azonban a koronavírus, a háború miat-
ti gazdasági válság okozta nehézségek 
ellenére olyan eredményeket értek el, 
melyek során Elek folyamatosan fejlő-
dő, környezetbarát és emberközpontú 
településsé vált. Céljuk pedig a tele-
pülés további fejlesztése, a közösségek 
erősítése.
 Szelezsán György elárulta, az utób-
bi három évben régi álmokat valósí-
tottak meg, és hétszer több vissza nem 
térítendő önkormányzati pályázati 
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forrás – összesen mintegy 2,1 milliárd 
forint – érkezett Elekre, mint az azt 
megelőző öt évben. Az említett összeg-
ből többek között a bölcsődék férőhe-
lyének számát 7-ről 31 főre emelték egy 
új intézmény építésével, az Eleki Ro-
mán Általános Iskola új épületszárny- 
nyal bővült, tornatermét felújították, 
új játszótereket építettek a ligetben és 
a Kétegyházi úton, csapadékvízelve-
zető-rendszert fejlesztettek 110 millió 
forint értékben, felújították a művelő-
dési ház kis- és nagytermét, valamint 
renoválták a tetőszerkezetét. Továbbá 
parkolót építettek az idősek otthona 
elé és a városközpontban, felújították 
a sportpálya öltözőit, új eszközpark-
kal gazdagították a háziorvosokat és a 
védőnői szolgálatot, két ütemben fej-
lesztették az önkormányzati temetőt, 
felújították a belterületi kerékpárutat, 
mosdót és járdákat építettek, új ha-
ranglábat állítottak, a könyvtárat pe-
dig teljesen új környezetbe költöztet-
ték. Végül hangsúlyozta, mindezek dr. 
Kovács József országgyűlési képviselő 
segítségével és együttműködésével 
valósulhattak meg, akinek közremű-
ködésével immár államtitkári és mi-
niszteri szintre jutottak a fontos eleki 
ügyek, így a jövőbeni fejlesztésekkel 
kapcsolatban is bizakodók.

A települési vállalkozásokat 
segítik

    Tolnai Péter, a BMVA kurató-
riumi elnöke az eseményen el-
mondta, az alapítvány azért mű-
ködik 1994 óta, és azért hozta 
létre a vármegyei önkormányzat, 
hogy a vállalkozók és mikrovállal-
kozók támogatását segítsék. Szá-
míthatnak rájuk többek között a 
mikrohitelekhez való jutásban, il-
letve a településekkel való együtt-
működésben is. Hangsúlyozta, 
fontos ugyan, hogy létrejöjjenek 
Békés vármegyében olyan nagy-
vállalkozások, melyek sok embert 
foglalkoztatnak, de vannak szép 
számmal kisebb települések is, 
ahol legalább ugyanekkora jelen-
tősége van a mikrovállalkozások-
nak, amik a helyi szolgáltatásokért 
felelnek.

kInevezÉs

Új ügyvezetőket neveztek ki a 
Nemzeti Művelődési Intézet élére, 

egyikük Eleki

 Február elsejétől Novák Irén és 
Sonkoly János látja el a Nemzeti Mű-
velődési Intézet ügyvezetői feladatait.

 Kinevezésüket Lezsák Sándortól, 
a Népfőiskola Alapítvány kuratóriu-
mának elnökétől vehették át. Az In-
tézet korábbi ügyvezetőjét, Závogyán 
Magdolnát a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium kultúráért felelős állam-
titkárává nevezték ki február 1-jei ha-
tállyal.

 Sonkoly János Gyulán, a Harruc-
kern János Közoktatási Intézményben 
mezőgazdasági technikus végzettséget 
szerzett. Pénzügy-informatika szakon 
végzett okleveles közgazdász, közbe-
szerzési referens, regisztrált mérleg-
képes könyvelő, adótanácsadó. Tanul-
mányai is bizonyítják, hogy széleskörű 
érdeklődése, sokszínű munkavégzése 
szilárd alapokon nyugszik.

 Sonkoly János 2000. január 1-jén 
kezdett el dolgozni a versenyszférában. 

2007-ben egy 10 milliárd forintos éves 
forgalmú, agrártevékenységet végző 
társaságnál volt számviteli vezető. Itt 
rövid idő alatt átvette a teljes készlet-
gazdálkodást, az informatikai fejlesz-
téseket, a beruházásokat, majd két le-
ányvállalat ügyvezetését is. 2009-től a 
közszférában kamatoztatja logisztikai, 
rendszerszervezési, közbeszerzési és 
vezetői tapasztalatait.

 2014 januárjától a Művelődési In-
tézet Ellátási és Vagyongazdálkodási 
Főosztálya főosztályvezető-helyette-
se, majd főosztályvezetője. Jelentős 
szakmai tapasztalatokat szerzett több 
korábbi munkahelyén. Meghatározó 
volt szakmai fejlődésében a Kossuth 
Holding Válságkezelő és Felszámoló 
Zrt., a Fundamenta Lakáskassza Zrt., 
a Békés Megyei Jókai Színház Prog-
ramirodája, a Békés Megyei Hajnal 
István Szociális Szolgáltató Centrum, 
valamint a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság.
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MeGeMlÉkezÉs az elHurcolTakra

Magyarországi – eleki németek elhurcolása
2023-ban is együtt emlékeztünk

 „Az Országgyűlés szükségesnek tart-
ja méltóképpen megemlékezni a II. vi-
lágháború végén, valamint az azt köve-
tő időszakban - a Szövetséges Ellenőrző 
Tanács 1945. november 20-i határoza-
tának végrehajtásával - a kollektív bű-
nösség igaztalan vádja és elve alapján 
üldöztetést, kisemmizést elszenvedő 
magyarországi német közösség emberi 
jogokat súlyosan sértő és igazságtalan 
elhurcolásáról”

 A fenti részlet abból a 2012-es or-
szággyűlési határozatból származik, 
amellyel a Magyar Országgyűlés több 
évtizedes adósságaként január 19-ét a 
magyarországi németek elhurcolásá-
nak emléknapjává nyilvánította. 

 Magyarország területén ezek a szé-
gyenletes események több mint 200 
ezer német származású honfitársun-
kat érintették. Elekre és az Eleken élő 
németekre az elhurcolás és kiűzetés 
eseményei különös kegyetlenséggel 
sújtottak le, de nagyon fájdalmasan 
érintették a megye többi, német nem-
zetiség lakta települését is. Azt köve-
tően, hogy 1945. januárjában mintegy 
ezer embert embertelen kényszermun-
kára hurcoltak, 1946. áprilisában és 
májusában több szállítmánnyal, közel 
ötezer eleki német lakost űztek ki Né-
metországba. 

„Az Országgyűlés támogatja és szorgal-
mazza olyan megemlékezések szervezé-
sét, oktatási anyagok készítését, ame-
lyek a magyarországi német közösség 
meghurcolásával, üldöztetésével, elűzé-
sével kapcsolatosak.”

 Ezt tettük mi is az idei évben is, ja-
nuár 22-én, vasárnap. Az Eleki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Ele-
ki Németek Egyesülete, együttműkö-
désben Elek Város Önkormányzatával 
és a Sarlós Boldogasszony Egyházköz-
séggel megemlékező programsoroza-
tot szervezett. 

 A Sarlós Boldogasszony templom-
ban Fazakas Gusztáv plébános úr ce-

lebrált szentmisét, és méltó módon 
emlékezett meg német elődeinkről, 
arról az évszázados építő munkáról, 
amelyet az 1724-es betelepítés óta ők 
végeztek, és ennek szomorú és ke-
gyetlen kifejletéről, az 1945-ös kény-
szermunkára hurcolásról és az 1946. 
áprilisában és májusában lezajlott ki-
űzetésről. A szentmise keretében meg-
szentelte a megemlékezés koszorúit. 

 A szentmisét követően a 2001-ben 
felállított emlékműhöz vonultunk, 
ahol a 77 évvel ezelőtti eseményekre a 
ma 77 éves művész, Kligl Sándor alko-
tása előtt emlékeztünk. Megemlékező 
beszédet mondott dr. Takács Árpád 
főispán megbízásából dr. Rákóczi Atti-
la, a Békés Vármegyei Kormányhivatal 

főigazgatója, Tircsi Richárd, a Minisz-
terelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkár-
ságának főosztályvezetője, aki szintén 
magyarországi sváb származású, és 
Szelezsán György polgármester úr. A 
részben személyes visszaemlékezéseket 
is idéző beszédek hűen adták vissza az 
átélt borzalmakat, és azt, hogy ezek az 
egyéni emberi sorsok mellett mennyi 
borzalmat jelentettek országunknak 
és Elek városának. A német nemzeti-
ségi nyelvet oktató Dr. Mester György 
Általános Iskola diákjai rendszeresen 
működnek közre nemzetiségünkhöz 
kapcsolódó programokon. Így volt 
ez most is, köszönjük a színvonalas 
és méltó műsort a résztvevő diákok-
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nak és felkészítő tanáruknak, Lukács-
né Kohut Annának. Külön öröm volt 
számunkra, hogy az eleki résztvevők-
kel együtt emlékeztek Almáskamarás, 
Gyula, Mezőberény, Orosháza, Békés 
és Gyomaendrőd német nemzetiségi 
önkormányzatainak tagjai is, jelezve 
azt, hogy ez a program nem „csak” egy 
eleki megemlékezés, hanem megyei 
kitekintéssel, jelentőséggel is bír. Prog-
ramunk végén koszorúkat helyeztünk 
el a kiűzetési emlékműnél, valamint a 
2022-ben a templomunk mellett felál-
lított emlékműnél. 

 Az elmúlt évek nagy érdeme, hogy 
több olyan alkotás, dokumentumfilm 
is született, amelyek feldolgozzák a 
háború végének és a háború utáni idő-
szaknak ezen eseményeit. Ezen filmek 
közül többnek van eleki vonatkozása 
is, Eleken is forgattak az alkotók. A 
Debreceni Médiacentrum 2021-ben 
forgatott négy magyarországi, német 
nemzetiség által lakott településen, az 
ország négy szegletében, többek között 
Eleken is. A „Kötelék – bölcsőben rin-
gattak, batyuval kidobtak” c. film tör-
téneti hűséggel ábrázolja ezeket az éve-
ket. Megrendítő visszaemlékezéseket 
láthatunk és hallhatunk a filmben, de 
ugyanakkor kitér arra is, hogy a német 

közösségek hogyan igyekeznek a múl-
tat soha el nem feledve őseik emlékét, 
hagyományait, szokásait ápolni és a 
jelen és jövő generációinak továbbad-
ni. Nagy öröm, hogy a film alkotóinak 
részvételével január 22-én délután a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia közös-
ségi házában lehetőség nyílt egy eleki 
díszbemutató keretében megnéznünk 
a filmet és egy érdekes beszélgetésben 
is részt venni az alkotókkal. Ehhez a 
délutáni programunkhoz csatlakozott 
hozzánk Szebellédi Zoltán, a Békés 
Vármegyei Önkormányzat alelnöke 
is. Méltó zárása volt ez az idei megem-

lékezésünknek. A film megtekintését 
mindenkinek szívből ajánljuk, az In-
terneten, a youtube-on a film megta-
lálható. A német nemzetiségi nyelvet 
oktató Dr. Mester György Általános Is-
kola tanulói részére a tavasz folyamán 
a német közösségi házban szeretnénk 
levetíteni az alkotást. 

 Köszönjük mindenkinek, aki sze-
mélyesen és lélekben együtt emléke-
zett velünk ezen a napon. 

Wittmann László elnök
Eleki Német 

Nemzetiségi Önkormányzat

MeGeMlÉkezÉs az elHurcolTakra

Egyetlen bűnük a származásuk volt……
 1945. Január 11…Rettegés…köny-
ny….hideg….hó….Fegyveres orosz 
katonák kísérték az itthon maradó 
hozzátartozók jajveszékelése és sírása 
közepette a jóvátételi munkára ösz-
szegyűjtött közel ezer fő eleki és több 
mint háromszáz fő , a környező tele-
pülésekről származó életerős, fiatal 
férfit és nőt az eleki vasútállomásra. 

 A kollektív bűnösség és büntetés 
jegyében embertelen módon és kö-
rülmények között hurcolták el őket 
elsősorban a Donyec medencébe, az 
Uralba és a Kaukázusba. Egyetlen bű-
nük a származásuk volt. Sokan közü-
lük meghaltak, akik testileg, lelkileg 
meggyötörve borzalmas egészségi álla-
potban hazatérhettek, már idegeneket 
találtak korábbi otthonukban, mert 
családjukat időközben elűzték.

 Ezeket a gyógyíthatatlan sebeket 
generációkon keresztül hordozzuk, 
ezek emlékeztetnek a második Világ-
háború után elkövetett történelmi bű-
nökre, melyek egyike a szinte minden 
eleki családot valamilyen formában 
érintő „málenkij robot” volt.

 Január 11-én 17 órakor a Liget-
ben felállított emlékműnél csöndes 
főhajtással és gyertyagyújtással    em-
lékeztünk az elhurcoltakra. 17 órakor, 
amikor a több, mint 40 marhavagon-
ba zsúfolt ártatlan honfitársunkkal a 
szerelvény Kürtösnél átlépte, elhagy-
ta a magyar határt.  13 órakor pedig, 
amikor a szerelvényt elindították az 
eleki vasútállomásról, Templomunk 
valamennyi harangja értük szólt…..                                                                                                                                         
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A belépőjegy ára: 200 HUF
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program 
hozzájárulásának köszönhető.

2023. március 23. csütörtök 19:00
Reibel Mihály Városi Művelődési Ház 

5742 Elek, Kossuth u. 13.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
2023. március

2023. április

Március 3. (péntek)
Március 9. (csütörtök) 
Március 10. (péntek)
Március 16. (csütörtök) 
Március 17. (péntek) 
Március 23. (csütörtök)
Március 24. (péntek)
Március 31. (péntek)

Április 7. (péntek)
Április 13. (csütörtök) 
Április 14. (péntek)
Április 20. (csütörtök)
Április 21. (péntek)
Április 28. (péntek)

kommunális
szelektív
kommunális
zöld
kommunális
lomtalanítás
kommunális
kommunális

kommunális
szelektív
kommunális
zöld
kommunális
kommunális

Adó tájékoztatás
 Tájékoztatom Önöket, hogy Elek Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2023. január 1. napi hatállyal módosí-
totta a helyi adók (kommunális és iparűzési) mértékét. Ennek 
értelmében a kommunális adó 8.000.- Ft összegre emelkedik, 
az iparűzési adó pedig az adóalap 2 %-ára módosult.
 A kommunális adó vonatkozásában új mentesség került 
bevezetésre.
 Az adózó írásos kérelmére mentességet élvez a saját tu-
lajdonjoga, illetve haszonélvezeti joga, bérleti joga alapján 
megállapított adófizetési kötelezettsége alól, aki a 80. élet-
évét betöltötte, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) egyedülélő,
b) a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használja,
c) az adómentességre való jogosultságot az adóhatósághoz be-
jelenti és a jogosultsági feltételeket igazolja tárgyév április 30. 
napjáig, mely határidő jogvesztő.
 A mentesség az adózó 80. életévének betöltését követő év 
január 1. napjával állapítható meg.
 Felhívom a figyelmüket, hogy a mentességet minden 
évben kérelmezni kell, amennyiben a mentesség feltételei 
fennállnak. Ennek hiányában nem érvényesíthető.
 A kommunális adó mértékváltásáról szóló határozatok 
elkészültek, amelyek postázása folyamatban van. Kérdés 
esetén az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügy-
intézői állnak szíves rendelkezésükre – ügyfélfogadási idő-
ben - személyesen és telefonon (06 66 244 411).

Tisztelettel: dr. Nagy Sándor jegyző
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eGÉszsÉG

Mit tehetünk immunrendszerünk megerősítéséért?
 Minden évszakban megtörténhet 
velünk, hogy legyengül az immun-
rendszerünk. E csodálatos védelmi 
rendszer legyengüléséhez bőven ele-
gendő, ha túlterhelődünk a munka-
helyen, nem pihenünk eleget, nem 
táplálkozunk megfelelően. A téli idő-
szakban azonban még nagyobb nyo-
más alá kerülhet az immunrendszer a 
hideg időjárás, a napfény hiánya és a 
hiányos táplálkozás miatt. 

Az immunrendszer szervezetünk egyik 
legfontosabb szabályozója, a megerő-
sítéséhez bizonyos egészségügyi alap-
elveket pontosan be kell tartanunk. A 
következőkben arról írunk, hogyan 
erősíthetjük meg immunrendszerünket 
természetes módszerekkel.

Legelőször is fontos az ideális étrend 
kialakítása. Javasoljuk a teljes növényi 
alapú étrendet vitamindús friss zöld-
ségekkel, gyümölcsökkel. Együnk sok 
hagymát, fokhagymát, sárgarépát, cék-
lát, leveles zöldségeket, paprikát. A gyü-
mölcsök közül részesítsük előnyben az 
almát, körtét, szőlőt, illetve a citrusfélé-
ket (citrom, narancs, mandarin, grape-
fruit). A táplálkozás tekintetében az im-
munrendszer gyengesége két irányból 
eredhet. Egyrészt megtörténhet, hogy 
túl sok káros anyagot viszünk be, és 
ezzel kimerítjük a szervezetünket. Más-
részt probléma lehet, hogy valamilyen 
hasznos tápanyag szintje lecsökken. Ez 
általában az A-, C-, E-, D- vitaminok, 
folsav, az ásványi anyagok közül pedig a 
vas, kalcium, magnézium, cink hiányát 
jelenti.

A hideg évszakban a raktározásra áll át 
a szervezetünk, ezért még inkább fon-
tos, mit viszünk be. Ne felejtsük el, hogy 
az emésztés energiaigényes folyamat. A 
zsíros ételek fogyasztása kifárasztja a 
szervezetünket, és tovább gyengíti im-
munrendszerünket, 

Igyekezzünk csökkenteni a káros anya-
gok bevitelét a szervezetünkbe. Fogy-
asszunk kevesebb feldolgozott, illetve 
finomított összetevőket tartalmazó 

élelmiszert, teljességgel mellőzzük a 
kristálycukor használatát. Édesítés cél-
jából használjunk aszalt gyümölcsö-
ket, sztéviát, vagy esetleg mézet, de azt 
is casak mértékkel. Próbáljunk minél 
több antioxidánst bevinni a szervezet-
be: fogyasszunk zöldturmixokat, hiszen 
ezeknek magas a klorofilltartalmuk.  
Készítsünk ún. “energia-bombákat”: 
darált tökmagot és kendermagot, szá-
raz búzacsírát keverjünk össze kevés 
sörélesztőpehellyel, és ezt fogyasszuk 
például salátánkra szórva. Igyunk rend-
szeresen paradicsomlevet egy kis olíva-
olajjal (a magas likopintartalma miatt). 
Tartsunk sárgarépa- és céklalé kúrát: 3 
hétig igyunk meg naponta egy pohárral 
étkezés előtt fél órával.

Változatos étrend mellett nem szük-
séges táplálékkiegészítőket fogyaszta-
nunk, de ha úgy érezzük, hogy a vál-
toztatások ellenére továbbra is gyengék 
és kimerültek vagyunk, akkor kúrasze-
rűen alkalmazzuk ezeket. Részesítsük 
előnyben a természetes táplálékkiegé-
szítőket, az ún. sűrített élelmiszereket 
(pl. homoktövis-sűrítmény). Szinteti-
kus készítmények mellé is javasolt a ter-
mészetes forrás.

Néhány példa:

1. Kasvirág (Echinacea) tea fogyasz-
tása 2-3 hétig.

2. C-vitamin (aszkorbinsav) citrom-
lével és almalével 1-2 hétig.

3. Sárgarépa- és céklalé kúra 3 hé-
tig. Tapasztaljuk, hogy jobb lesz 
a keringés, energiával töltődünk 
fel, szebb lesz a bőrünk, javulhat a 
látásunk.  

4. Piros szőlőmagőrlemény 2-3 hétig 
gyümölcsturmixba keverve.

5. Homoktövislé fogyasztása 2-3 hé-
tig (vízzel hígítva).

6. Propolisz, méhpempő 2-3 hétig, 
kiváló immunerősítő.

7. Búzafűlé 2-3 hétig.

Amilyen egyszerű, olyan hatékonyan 
megerősíti a szervezetet a vízivás. 
Minden tízpercben fogyasszunk el 
egy pohár vizet, egy órán keresztül. 
A vizet kiválthatjuk natúr gyógyteá-
val is. Nagyon hatékony immunerő-
sítő gyógyteák a kasvirág, La Pacho, 
ginzeng, gyömbér, borsmenta, ore-
gánó és rozmaring teák.

Mértékletesen mozogjunk 20-30 
percen keresztül. A mozgás hatására 
megnövekedik a fehérvérsejtek szá-
ma és aktivitása. Vérvétel is kimutatja, 
hogy a fehérvérsejtek száma 50%-kal 
is megnövekedhet a mozgás hatására. 
Fontos, hogy nem szabad gyorsan, 
intenzíven futni, az ugyanis inkább 
lecsökkenti testünk energiáját.

A napozás is fontos tényező, a nap-
sugarak ultraibolya sugárzása megöli 
a mikroorganizmusokat és serkenti 
az immunrendszer működését. Ezt 
a gyógymódot tiszta, napsütéses na-
pokon tudjuk gyakorolni, akkor fejti 
ki ugyanis a legjobban a hatását. 

Fontos része az immunerősítésnek 
a pihenés. Próbáljunk minél többet 
aludni, vagy legalábbis csukva tarta-
ni a szemünket. A becsukott szem az 
agyat és az elmét egyaránt pihente-
ti. A szem behunyásának pillanatá-
ban átáll az agy a gyógyító ritmusra, 
amelynek rögtön vége szakad, amint 
a szemünket kinyitjuk. Ez a ritmus 
tulajdonképpen megtisztítja az agyat 
a „negatív töltésektől”. A szemek ak-
tivitása késlelteti a regenerálódást, és 
a negatív befolyásoktól való megsza-
badulást. 

Töltsünk minél több időt kint a sza-
badban, lélegezzünk mélyeket, ezáltal 
is erősíthetjük immunrendszerünket.

Ha mindezekre odafigyelünk, akkor 
elkerülhetjük azt, hogy immunrendsze-
rünk legyengüljön. 

Az Eleki Életmódközpont orvosa,
Dr. Páasztor Judit 
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Magyar Kultúra Napja 
vers-, Ének- És prÓzaMonDÓ verseny

 Kistérségi vers-, ének- és próza-
mondó verseny a Reibel Mihály Váro-
si Művelődési Házban!
 A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, hiszen Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag 
részeként, és jelölte meg dátummal, 
Csekén, a Himnusz kéziratát. 
 Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősí-
tésének, valamint felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket.
 Folytatva a hagyományt, 24. al-
kalommal szerveztük meg a Kistérségi 
vers-, ének- és prózamondó versenyt, 
Elek, Lőkösháza és Kétegyháza tele-
pülések öt iskolájából. Idén 110 tanuló 
jelentkezett. 
 A zsűri tagjai voltak: Dézsi János, 
a gyulai Mogyoróssy János Könyvtár 
igazgatója, magyar szakos tanár és 
egyben a zsűri elnöke, Vid Katalin az 
Erdei Iskola vezetője és magyar szakos 
tanár, illetve Boriné Kőrösi Beatrix a 
Gyulai Erkel Ferenc Művészeti Iskola 
igazgató-helyettese. 

Kistérségi Vers -Ének és Prózamondó 
verseny díjazott tanulói:

1. évfOlyAm: 
Vers kategória:

1. helyezett: Hudák Nóra - Kétegyhá-
zi Márki S. Ált. Isk.
2. helyezett: Finna Enikő - Kétegyhá-
zi Román Ált. Isk.
3. helyezett: Lőrincz Angéla - Eleki 
Román Ált. Isk.

Próza kategória:
1. helyezett: Veres Péter - Dr. Mester 
Gy. Ált. Isk., Elek
2. helyezett: Szücs Zselyke -Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek
3. helyezett: Zalai Attila - Eleki Ro-
mán Ált. Isk.

Ének kategória:
1. helyezett: Veres Péter - Dr. Mester 
Gy. Ált. Isk., Elek
2. helyezett: Bloch Tamás - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek
3. helyezett: Simonis Aida Léna - Ele-
ki Román Ált. Isk.

2. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Vass Sára - Lőkösházi 
Ált. Isk.
2. helyezett: Csumpilla Csaba - Ké-
tegyházi Márki S. Ált. Isk.

3. helyezett: Duró-Gergely Hunor - 
Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek
Különdíj: Bálint Pénelopé - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória:
1. helyezett: Krizsán György - Ké-
tegyházi Román Ált. Isk.
2. helyezett: Kiss Jázmin Dorina - 
Eleki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Gaodi Szafira - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek

Ének kategória:
1. helyezett: Vass Sára - Lőkösházi 
Ált. Isk.
2. helyezett: Kovács Alexandra - Ele-
ki Román Ált. Isk.

3. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Horváth Ferenc - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Laczkó Odett Viktória - 
Eleki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Kovács Vanda - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória:
1. helyezett: Gyulai Bella Csenge - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Lőrincz Bernadett - Ele-
ki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Poliak Virág - Kétegyhá-
zi Román Ált. Isk.
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Ének kategória:
1. helyezett: Simonis Zara - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk., Elek
2. helyezett: Bloch Bálint - Dr. Mester 
Gy. Ált. Isk. Elek
3. helyezett: Sarkadi Anna - Eleki 
Román Ált. Isk.

4. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Stumpf Mária Lilla - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Priskin Enna Erina - 
Kétegyházi Román Ált. Isk.
3. helyezett: Magyar Emma - Lőkös-
házi Ált. Isk. és Pulyka Hanna Viktó-
ria - Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória:
1. helyezett: Sonkoly Fruzsina - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Szabó Panna Fanni - 
Eleki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Bagi Dominik - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek

Ének kategória:
1. helyezett: Klemm Ferdinánd Ta-
más - Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Molnár Csaba - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek

5. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Szegedi Gergő - Kétegy-
házi Márki S. Ált. Isk.
2. helyezett: Botás Sára - Lőkösházi 
Ált. Isk.

3. helyezett: Onodi Kamilla - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória:
1. helyezett: Duró-Gergely Nimród - 
Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett: Gulyás Péter András - 
Eleki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Dehelán Nóra - Kétegy-
házi Román Ált. Isk.

Ének kategória:
1. helyezett: Rákóczi Réka Noémi - 
Kétegyházi Román Ált. Isk.
2. helyezett: Ficzere Zoltán - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek

6. évfOlyAm:
Vers kategória: 

1. helyezett: Krisán Alina - Eleki Ro-
mán Ált. Isk.
2. helyezett: Onodi Jázmin - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
3. helyezett: Karnyánczki Dávid - 
Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória:
1. helyezett: Molnár Csenge - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek
2. helyezett:  Benes Csaba - Dr. Mes-
ter Gy. Ált. Isk. Elek

Ének kategória:
Különdíj: Onodi Jázmin - Dr. Mester 
Gy. Ált. Isk. Elek

7. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Ferenczi Gergő - Eleki 
Román Ált. Isk.
2. helyezett: Priskin Zsanna Zsófi - 
Kétegyházi Román Ált. Isk.
3. helyezett: Poptyilikán Kincső - Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk. Elek

Próza kategória: 
1. helyezett: Jenei Viola - Eleki Ro-
mán Ált. Isk.
2. helyezett: Krisán Jázmin Lujza - 
Eleki Román Ált. Isk.
3. helyezett: Szalai Csaba Ferenc - 
Lőkösházi Ált. Isk.

8. évfOlyAm:
Vers kategória:

1. helyezett: Gálea Gábor - Kétegy-
házi Márki S. Ált. Isk.
2. helyezett: Csuvarszki Boglárka - 
Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek
3. helyezett: Csumpilla Bence - Ké-
tegyházi Márki S. Ált. Isk.

Próza kategória:
1. helyezett: Borsos Nóra - Lőköshá-
zi Ált. Isk.
2. helyezett: Kovács Jácint - Lőkös-
házi Ált. Isk.

 Köszönjük a lelkes tanulóknak a 
felkészülést és gratulálunk a díjazot-
taknak! Köszönjük a felkészítő tanárok 
munkáját és elhivatottságát, illetve a 
zsűri tagjainak az értékelést és az elis-
merő szavakat. 

Haász Tünde Erika
 intézményvezető

Büszkék lehetünk könyvtárosunkra 
elisMerÉs

 A Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Békés Megyei Szervezete alapí-
tásának  55. évfordulóját ünnepelték 
meg Békéscsabán december elején. 
Az utolsó egyesületi találkozás a ha-
gyományokhoz híven a díjak kiosztá-
sáról szólt, továbbá ezen az alkalmon 
köszöntötték a nyugállományba vo-
nuló kollégákat is.
 Az „Év KSZR Könyvtárosa Békés 
megyében” díjat Juhászné Kiss Hen-
rietta érdemelte ki. Méltán büszkék 
vagyunk könyvtárosunkra, hiszen hi-
vatásként tekint a szakmájára és szív-

vel-lélekkel végzi munkáját. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy tavaly 
polgármesteri elismerésben részesült a 
több évtizedes kiváló munkájáért.

 Könyvtárunk idén ősszel új épü-
letbe költözött, nagyobb, tágasabb, ké-
nyelmesebb.

 Kívánok sok- sok könyvtárlátoga-
tó gyereket és felnőttet, mert akkor bol-
dog a könyvtáros, ha van kinek ajánlani 
a jobbnál jobb könyveket, és megszeret-
tetni a gyerekekkel az olvasást.

Haász Tünde Erika 
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Dr. Mester György Általános Iskola
ÉleT az Iskolában

 Közösen emlékeztünk, tiszteleg-
tünk az országos emlékhelynél A Dr. 
Mester György Általános Iskola tanu-
lói megható műsorral készültek erre az 
alkalomra. Felkészítőjük Lukácsné Ko-
hut Anna volt. A II. világháború után 
a német polgári lakosság ellen elköve-
tett történelmi bűnöket, a ,,malenkij 
robotra” hurcolást és a kiűzetést nem 
felejthetjük el!

KÖZPONTI FELVÉTELIN
A DR. MESTER GYÖRGY

ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI

 Iskolánkból 8 fő 8.osztályos ta-
nuló központi írásbeli felvételi vizsgát 
írt magyar nyelv- és matematika tan-
tárgyakból a gyulai Erkel Ferenc Gim-
názium és Kollégiumban 2023. január 
21-én.  A gimnáziumban több mint 
200 fő tanuló ült be az iskolapadba, 
hogy a legjobb tudásuk szerint meg-
oldják a központi felvételit. Tanulóink 
és szüleik izgatottan várják a tavaszi 
felvételi eredményeket. Iskolánkból 
évről évre nívós középiskolákba men-

nek továbbtanulni a végzős diákok: 
gimnáziumokba, technikumokba, 
ahol helyt is állnak.

OVISULI A DR. MESTER GYÖRGY 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

 Iskolába hívó programokkal várja 
a Dr. Mester György Általános Iskola a 
leendő elsősöket.

 Az iskolába készülő gyermekek 
számára hagyományaink szerint több 
alkalommal ovisulit szervezünk. A far-
sangi délutánon ajándékkal kedveske-
dünk a szüleikkel hozzánk ellátogató 
nagycsoportos óvodásoknak. Március 
hónapban a tavaszi ünnepkörre építő 
programokkal várjuk a gyermekeket, a 
leendő elsőseinket.

DIÁK SPORTEGYESÜLET ELEK

Kérjük, támogassa adója 1%-val a munkánkat!

Célunk, hogy az eleki
gyerekek minél több
sportágat megismerjenek
és megszeressenek.

Adószám:

19062389-1-04

SULIHÍREK
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Eleki Román Általános Iskola
ÉleT az Iskolában

mESEDélUTÁN lEENDŐ
ElSŐSÖKNEK

 November 29-én különleges me-
sedélutánt szerveztünk iskolánkban. 
A programra nagycsoportos óvodás 
gyerekeket és szüleiket vártuk, mely-
nek első részében pedagógusaink 
bábelőadást mutattak be, majd egy 
kis megvendégelés következett, ezután 
pedig a gyerekek különböző kreatív 
foglalkozáson vettek részt. Végezetül 
román táncházzal zárult a délután. Kö-
szönjük, hogy többen is velünk voltak 
ezen a vidám eseményen, és szeretettel 
várjuk újra majd a gyerekeket további 
programjainkra, melyek közül első-
ként a következő ovi-suli foglalkozá-
sunkra kerül sor februárban.

TORNATEREm ÁTADÓ
ÜNNEPSéG

 December 8-án került sor intéz-
ményünk felújított tornatermének és új 
sportudvarának hivatalos átadására. Az 
ünnepségen köszöntőt mondott Soltész 
Miklós a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős 
államtitkára, Kreszta Traján Román 
Nemzetiségi Szószóló, Kozma György 
a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata elnöke, valamint Sze-

lezsán György Elek város polgármes-
tere. Továbbá az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Tircsi Richárd főosztály-
vezető, dr. Gábriel Zsanett osztályve-
zető, Florin Trandafir Vasiloni Romá-
nia gyulai főkonzulja, Dr. Kása Róbert 
főosztályvezető, Dr. Nagy Sándor jegy-
ző és Szabó György kivitelező.

 Balog Vivien és Ferenczi Gergő 7. 
osztályos tanulók verssel, illetve diák-
jaink egy csoportja sportbemutatóval 
készült az eseményre. A szalagátvágás 
után tornatermünket felszentelte Seres 
Sándor román ortodox parókus, vala-
mint Fazakas Gusztáv római katolikus 
plébános. A felújítás Magyarország 
Kormányának támogatásával valósult 
meg. Köszönjük a Magyarországi Ro-
mánok Országos Önkormányzata, va-
lamint a helyi önkormányzat közben-
járását a projekt megvalósulásában.

SĂPTĂmÂNA ROmÂNEASCĂ – 
ROmÁN HéT

 November 28 - december 02. kö-
zött került megrendezésre az „Anya-
nyelvi hét iskolánkban” elnevezésű 
program, melyet a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkársága, illetve a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo-

gatott. Ebben az évben az osztályok 
egy általuk kiválasztott román mesét 
dramatizáltak. Az 1. és a 2. osztály 
pedig román énekekkel és versekkel 
készült. A mesék megtanulását és előa-
dását kis édességgel, továbbá kirándu-
lások megszervezésével jutalmaztuk, 
ezáltal minden diákunk ajándékban 
részesült. Az 1. osztály számára az is-
kolánkban szerveztünk román nyelvű 
mozi délutánt, pizza evéssel összeköt-
ve. A 2 - 4. osztály Békéscsabára uta-
zott, ahol a román kápolna meglátoga-
tása után egy mozifilmet néztek meg, 
és egy finom ebédet fogyasztottak el. 
Felsős tanulóink jutalma egy nagyvá-
radi kirándulás lett. Az első úticél a vár 
megtekintése volt, majd egy templom-
látogatás következett, végül az éppen 
akkor megnyíló adventi vásárt is meg-
nézhették.

 A hét programjából a december 
16-án Gyulán, a Nicolae Bălcescu Ro-
mán Gimnáziumban megrendezésre 
került „Festivalul de dramatizare” el-
nevezésű programon 3. és 7. osztályos 
tanulóink vittek színpadra egy-egy ro-
mán nyelvű mesét. Diákjaink nagyon 
ügyesen, felkészülten szerepeltek, gra-
tulálunk nekik! Felkészítő pedagógu-
sok: Berényiné Csotye Flóra és Solcan 
Kármen.

SULIHÍREK



ELEK AZ ÉN VÁROSOM |  IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  |  2023. FEBRUÁR

Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, képviseli: Szelezsán György polgármester. Nyomtatás: Schneider Nyomda, 
Gyula. Szerkesztőség: CsabaInformatika.NET Kft., info@csabainformatika.net, Békéscsaba

RENDEZVÉNYEK

Meghívó
Elek Város Önkormányzata nevében 
szerete�el hívunk és várunk minden 

kedves Hölgyet
2023. március 8-án (szerda)

14.00 órakor
a Reibel Mihály

Városi Művelődési Házban
(5742 Elek, Kossuth u. 13.)

tartandó

Nőnapi 
ünnepségre.

Kérem részvételi szándékát mielőbb jelezze a
06 66 240 411-es telefonszámon legkésőbb

2023. február 28-ig.


