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Megemlékezés az 1848-as emlékműnél
Hűvös reggelre ébredtünk március 15-én, az 1848-as forradalom 
és szabadságharc 168. évfordulóján, de még az idő sem tudta el
venni a kedvünket az ünnepi megemlékezéstől. A Himnusz elhang
zása után a két iskola tanulói egy-egy verssel emlékeztek meg a 
márciusi ifjakról. Őket követte dr. Heim Lajosné alpolgármester 
asszony, aki beszédében a forradalom és szabadságharc főbb 
alakjait és a 15-ei történéseket mutatta be. A koszorúk elhelyezé
se után a Szózat hangjaival zárult az ünnepség, majd Pluhár László 
polgármester megköszönte a részvételt a megjelenteknek.
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Elek Város Önkormányzatának fejlesztési elképzelései 
a 2 0 1 4 -2 0 2 0 -a s  pályázati időszak közeljövőben megjelenő kiírásaira

A „Helyi gazdaságfejlesztés" (TOP-1.1.3-15) pályázatban tervezzük 
megvalósítani a Bajcsy-Zsilinszkg utcai piac további fejlesztését, 
amely során a piacot tetővel fednénk le, továbbá megfelelő számú 
parkolóhelyet is kialakítanánk, Így az árusok és a vásárlók -  időjárási 
viszonyoktól függetlenül -  könnyen elérhető és jól megközelíthető 
területen parkolhatnának. Szintén ezen pályázaton belül van lehető
ség az önkormányzat által fenntartott hűtőkonténer fejlesztésére.
A korszerűsítés következtében csökkenne konyhánk 
nyersanyagköltsége, valamint elősegítené a városgazdálkodás és a 
helyi termelők által megtermelt javak tárolását, tartósítását és piacra 
jutását. Mindemellett a közmunkaprogram résztvevői számára is 
hatékony és értékteremtő munkát biztosítana.
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) 
elnevezésű pályázat keretében önkormányzatunk az óvoda 
fejlesztését, valamint mini bölcsőde létrehozását tervezi. A fejlesztés 
eredményeképpen a mai kor követelményének minden tekintetben 
megfelelő körülmények között történne a kisgyermekek ellátása.
A „Zöld város kialakítása" (TOP-2.1.2-15) című pályázatot is kiírták.
A környezetbarát módszerek megvalósítására és a zöldebb megoldások 
kivitelezésére önkormányzatunk is nagy figyelmet fordít, ezért ezzel 
a pályázattal kívánjuk növelni, megújítani városunk zöldfelületeit. Az 
utak mentén ez elmúlt időszakban rengeteg elöregedett fát vágtunk ki. 
Ezeket mutatós, városképbe illeszkedő, közvilágítást nem korlátozó 
fafajtákkal kívánjuk pótolni. Ebben a pályázatban tervezzük 
megvalósítani a városháza mögötti rendezvénytér felújítását is, mely 
szintén illeszkedne a tervezett „zöld város" arculatába.
A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése" (TOP-4.2.1-15) pályázat keretében önkormányzatunk egy 
9 fős kisbusz beszerzését tervezi, melyet a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Eleki Intézményegysége 
használatába bocsátanánk. Jelenleg a családsegítő szolgálatnak ilyen 
jármű nem áll rendelkezésére, ennek segítségével viszont lehetőség 
nyílna a házi gondozás fejlesztésére, ezen belül betegszállításra is, 
jóval komfortosabbá és jelentősen gyorsabbá téve azt.
Az „energetikai korszerűsítés" tárgyú pályázatokat még nem írták 
ki, terveink azonban már vannak. A várható pályázatok keretében 
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére nyílik alkalom. Az általános 
iskola, a művelődési ház, a Naplemente Idősek Otthona és a 
sportcsarnok épülete is igényelné az ilyen jellegű fejlesztéseket.
Az iskolában a nyílászárócsere már megtörtént, viszont a 
fűtéskorszerűsítés még esedékes. Ezenkívül a lapos tetőre napelemek 
kerülnének, mellyel a napenergiát, mint megújuló energiaforrást 
használnánk fel. Az épület külső hőszigetelése, belső felújítása és 
mindkét iskolaépület udvarának rendbetétele szintén a projekt része 
lenne. A sportcsarnokban a hőszigetelés és a nyílászárócsere nemrég

Kérjük, ajánlja fel adója 1% -á t  alapítványainknak:
Riha Ilona Alapítvány: 19057897-1 -04
Eleki Gyermekeinkért Alapítvány: 18379716-1 -04

Köszönjük!

megtörtént, de további energetikai korszerűsítést tervezünk 
megvalósítani, napelemek beépítésével és hőszivattyús fűtés 
kialakításával. A  pályázatok által nemcsak környezettudatosabb 
működés valósulna meg, de a fenntartási költségek jelentős 
csökkenésével is  számolunk. Az így képződött megtakarítást további 
fejlesztésekre fordíthatnánk.
A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" (TOP-3.1.1-15)
pályázat lehetőséget ad arra, hogy Elek és Kétegyháza között 
megépülhessen a régóta várt kerékpárút. A tervek szerint az eleki 
szakasz Románia (Ottlaka) felé hosszabbodna meg, a másik irányban 
pedig összekötné Eleket Kétegyházával. A kétegyházi szakasz a Dózsa 
György úton vezetne végig az állomásig és a meglévő Toldi utcai 
bicikliutat a Márki Sándor utcán keresztül kötné össze. Mivel a buszok 
és a vonatok menetrendjei nincsenek jól összehangolva, sokan a 
kerékpárt választják a két település közötti közlekedéshez. A fejlesztés 
által nemcsak a kerékpáros közlekedés válna biztonságosabbá, de a 
vonattal dolgozni járók is könnyebben, gyorsabban juthatnának el 
munkahelyükre. A Márki Sándor utcában lévő szakasz pedig biztosítaná 
az általános iskola akadálytalanabb megközelítését. Nem utolsósorban 
a testvértelepülés és hazai települések közti már meglévő 
kapcsolatokat is jelentősen föllendítené, mivel így a nagyrészt román 
nemzetiségűek által lakott Kétegyházától városunkon keresztül 
egészen a határig kiépülne a kerékpárút-hálózat, mely Ottlaka 
könnyebb megközelíthetőségét biztosítaná. A projekt 
lebonyolításában Elek városa mint konzorciumi partner vesz részt.

Elek Város Fejlődéséért 
Közalapítvány

2015. évi számviteli beszámoló
BEVÉTELEK 2015. december 31.
___________________________________________Adatok Ft-ban
Sorszám A  tétel megnevezése Tárgyév

Nyitó egyenleg (2015. január 1.) I 190 911

Magánszemélyek felajánlása 6 800 000
Kamat 387
Önkormányzati / egyéb bevétel 125 050
Apeli 1%-os felajánlás 0
Források összesen 8 116 348

KIADÁSOK 2015. december 31.
Adatok Ft-ban

Sorszám A  tétel megnevezése Tárgyév
Banki ktg., adminisztrációs ktg. 34 413
Idősek otthonának támogatása 5 000 000
Kiadás összesen 5 034 413

Záró egyenleg 2015. december 31-én: 3 081 935 Ft.

Isidó Ferenc György 
a kuratórium elnöke
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Ismét teltházas volt a magyar bál
Évek óta nagy az érdeklődés és már az idei előzetes helyfoglalás is 
azt jelezte, hogy újra telt házra számíthatunk a magyar bálon. így is 
történt: március 12-én este 7 órakor már egy gombostűt sem lehetett 
leejteni a Reibel Mihály Városi Művelődési Központban. Az intézmény 
igazgatónője, Árgyelánné Tóth Erzsébet nyitotta meg a hagyományos 
magyar bálát, majd köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük 
Pluhár László polgármestert, Turóczg András alpolgármestert és Pelle 
László képviselőt. A nyitótáncot az „Őszülő Halánték" Táncegyüttes 
tagjai adták elő, még mindig fiatalosan, majd a csárdás zenéjére 
táncba vitték a vendégeket. No de nem kellett nagyon senkit biztatni, 
hajnalig ropták, szinte megállás nélkül. A báli zenét Szekeres Lajos 
és zenekara biztosította. Megállni is csak addig álltak meg, míg a 
tombolasorsolás lezajlott és a sok értékes ajándék megtalálta 
gazdáját. Köszönjük az értékes ajándékkosarat Pluhár Lászlónak, a 
felajánlott tombolatárgyakat Turóczy Andrásnak, a Kézmű Kft.-nek, 
az Omnia Kávézónak, a Korall Cukrászdának, ferencziné Baranyi 
Ibolyának, a Közösségi Missziónak, Jakó Margitnak, Rocskár 
Jánosnénak. Az elkészített szendvicsekért és pogácsákért köszönet 
a napközi konyha dolgozóinak.

Juhászné Kiss Henrietta

Tisztelt elekiek! Kedves szülők! Ó vodai be íra tá s
Iskolánk, a Dr. Mester György Általános Iskola egyik fontos, évről-évre visszatérő eseménye a tavasz 
során az óvodások iskolai beiratkozása. 2016-ban ez a két nap április 14-én és 15-én lesz a központi 
épület igazgatói irodájában. A jövő tanévről, az iskola életéről, a tanulók lehetőségeiről szóló 
tájékoztatás már megtörtént, amikor Brandt Antalné igazgatóhelyettes és Pelle László igazgató -  az 
egyházak képviselőinek bemutatkozása mellett -  fogadta az érintett tanulók szüleit. Ezen a délutánon 
a leendő első osztályosok munkájáról, felszereléséről, tanítóiról, elhelyezésükről, nyelvtanulásról és 
minden, a jövőt érintő kérdésről szó esett, a nehéz tanulás mellett a „szabadidőről", színházlátogatá
sokról, filmvetítésekről, farsangról, anyák napjáról, versenyekről, kirándulásról is. A megjelent szülők 
aggodalma a beszélgetés végére csökkent, és a tájékoztatást mindenki hasznosnak ítélte.
Az első évfolyamra történő beiratkozási napokon 8 órától 19 óráig várjuk a szülőket, és kérjük, hogy 
hozzák magukkal: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a gyermek lakcímkártyáját, 
diákigazolvány-igénylő lapot (okmányirodából), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

Szeretettel várjuk minden iskolába készülő kisgyerek szülőjének jelentkezését a 
Dr. Mester György Általános Iskolában. Az esetlegesen még felmerülő kérdéseikkel 

bátran forduljanak iskolánk pedagógusaihoz!
Pelle László igazgató

Óvodai beíratás lesz április 26- 
án és 27-én reggel 7 órától 16 
óráig minden gyermek számára, 
aki 2016. december 31-éig 
betölti a 3. életévét. 
Abeíratáshoz szükséges 
okmányok: -  a gyermek 
anyakönyvi kivonata vagy 
annak fénymásolata
- a gyermek TAJ-kártyája
- a gyermek lakcímkártyája 
és személyi azonosságát 
igazoló kártyája
- orvosi igazolás arról, hogy kö
zösségbe járhat (nem fertőző 
beteg, szobatiszta)
- a szülő vagy gondviselő 
személyi igazolványa és 
lakcímkártyája
- szakértői vélemény
(ha van) korai fejlesztésről



Farsang a román iskol;
Ismét eljött az iskolai farsang ideje. Az Eleki Román Általános Iskolában 
az idén március 4-én délután tartottuk az ünnepséget. Iskolánkban kicsik 
és nagyok mind-mind izgalommal telve, lelkesen készültek az ünnepségre.
Szeletsőn Péter iskolaigazgató elmondta, hogy szinte alig volt gyerek, 
aki ne vett volna részt a szóló- vagy csoportos produkciókban, melyekre 
hetek óta készültek. Felsorolni is nehéz lenne a bemutatkozó figurákat, 
akik között a mesevilág ismert alakjai mellett a fiatalok kedvenc 
filmjeinek hősei is a világot jelentő deszkákra léptek.
Alsósok és felsősök külön-külön vonultak fel produkcióikkal és 
jelmezeikkel, így a zsűri tagjainak többször kellett nehéz döntést 
hozniuk, amikor értékelték a látottakat. Voltak, akik zenés, táncos 
bemutatóval készültek. Akadtak a diákok között zumbázók, de a humor 
sem hiányozhatott: szülők, rokonok és tanárok mind együtt nevettek a 
pöttömökön, vagy éppen a fiúkból álló együtteseken, táncos 
előadásokon. Az alsósok közül szinte mindenki jelmezbe bújt, ily módon 
fordulhatott elő, hogy tigrissel, pókemberrel, kalózzal, lovaggal vagy 
éppen hercegnővel, szuperhősökkel, dinoszaurusszal is találkozhatott 
az, aki részt vett az iskolai farsangon.
Természetesen a tombolasorsolás sem hiányozhatott. Mindenki 
izgatottan ült, a kis szelvényeket csoportokba rendezve. A sok szép 
nyeremény mind gazdára lelt. Akinek volt tombolája, az többek között 
sálakat, szépészeti cikkeket, labdákat, kártyát, Írószereket, kifestőket, 
kisautót nyerhetett, a fődíj pedig három torta volt, amelyeket két szülő 
és egy pedagógus készített. Miután mindenki bemutatta a produkcióját 
és lezajlott a felvonulás is, kezdődhetett az evés-ivás, ugyanis a terem 
egyik oldalán végig sütemény- és édességhegyek fogadták a 
vendégeket, de szendviccsel, fánkkal és persze üdítőkkel is rendesen 
felszerelkeztek a szervezők. Ezután a gyerekek a tornateremben 
rendezett diszkóban múlatták az időt.
Köszönet illeti a szervezőket, az iskola vezetését és mindenkit, aki 
segített, hiszen az Eleki Román Általános Iskolában idén is 
felejthetetlen farsangot sikerült megrendezni.

Hit és erkölcs
Tisztelt szülök!
Értesítem Önöket, hogy a 
Dr. Mester György Általános 
Iskolában - a jelentkező 
egyházak tájékoztatása 
alapján - a Római Katolikus 
Egyház, á Magyarországi 
Református Egyház és a Hit 
Gyülekezete vállalja a 2016. 
szeptemberben induló 
tanévben -  a szülők 
választásának megfelelően -  
kellő számú jelentkező esetén 
a hit- és erkölcstanóra 
tartását.

Pelle László
igazgató

Mindenki iskolás lett...
A Dr. Mester György Általános Iskola első osztályaiban szülői értekezlet volt a közelmúltban. A tanító nénik 
nagy örömmel mesélték el az édesanyáknak, hogy a gyermekek minden tekintetben iskolások lettek.
Mi, felnőttek el sem tudjuk képzelni, hogy ebben a félévben milyen kemény hetek állnak az ilyen korú 
gyermekek mögött. 130 nap alatt megtanultak 44 betűt leírni, hangot képezni velük, felismerni, összekötni 
másik betűvel, aztán összeolvasni azokat, mig végül a szavakból mondatok formálódtak. Matematikából 
20-ig megtanultak összeadni, kivonni, számfogalmat alakítottak ki, szöveges feladatokat oldanak meg 
(akik csak most tanultak olvasni). Angolból rendszeresen „versenyt" szerveznek az osztályban, mert már 
annyi szót tudnak, hogy ezt megtehetik. A szülői értekezleten minden édesanyát büszkeség töltött el. 
Minden szülőnek volt egy jó története a kislányokról, akik közös táncos programokat szerveznek, kisfiúról, 
aki méltatlankodva jegyezte meg a boltban, hogy „Milyen drága a mandarin!" (miután kibetűzte).
„Az osztályközösség jó " -  mondta a tanító néni. De a legmegnyugtatóbb az volt, amikor azt hallották a 
megjelent szülők, hogy a visszahúzódó kislány mára bátran jelentkezik és barátai vannak, a kisfiú, aki az 
elején sokat pityergett, ma már jókedvűen focizik az udvaron. Minden kisgyermek élvezi az iskolát, és 
mindenkinek barátai vannak, járnak szakkörre, focira, táncra, színházba, mindenki betú'zgeti az utcán a 
feliratokat, mindenki jókedvű az udvaron, és a szeptemberben még nehezen betartható szabályokat ma 
már mindenki a biztonsághoz szükséges korlátként éli meg, vagyis mindenki igazi iskolás lett.

Egy (kezdetben nagyon aggódó) szülő
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Német nemzetiségi nap
Azzal a reménnyel, hogy egy új hagyományt vezetünk be iskolánkban, 
március 18-án délután szerveztük meg első Ízben a vetélkedés német 
nemzetiségi napot. Az eseméng megálmodója és főszervezője iskolánk 
két kezdő, igen lelkes tanítója: Varga Renáta és Szabó Ágnes.

végző

az értékes pontok begyűjtésében. Mivel a feladatokat a mesékkel 
összhangba szerették volna hozni, ezért a mesék szereplői, történetei 
ihlették az akadályok megalkotásában a szervezőket. Szórakoztató, 
ugyanakkor gyakorló, német nyelvtudást igénylő feladatok születtek. 
Néhány közülük: 1. helyszín: Dér gestiefelte Kater (Csizmás kandúr), 
memóriajáték: csizma alakú memóriakártyák állatnevekkel, képekkel,
2. helyszín: Aschenputtel (Hamupipőke), szókereső (Ratsel): mesecímek 
keresése rejtvényben. 5. helyszín: Schneewittchen (Hófehérke és a hét 
törpe), ügyességi feladat: almákat kivenni egy vizzel teli edényből kéz 
segítsége nélkül, keresztrejtvény megfejtése. 6. helyszín: Dér Wolf und 
die 7 Geiplein (A farkas és a 7 kecskegida), szókereső: szóhalmazból 
olyan szavakat kiválogatni, melyek segítik a kisgidákat a 
kiszabadulásukban. Az állomások között megtalálhatták még a 
Békakirályt, A brémai muzsikusokat, Borsószem királykisasszonyt, 
Csipkerózsikát, Holle anyót, Piroska és a farkast, Jancsi és Juliskát és az 
Aranyhaj című mesét. A szorgalmas munkáért jutalom járt. A legtöbb 
pontot gyűjtő csapat egy tortát nyert, a második és harmadik helyen 

csapat tagjait oklevéllel és kisebb ajándékokkal jutalmazták meg, 
de egy résztvevő kisdiák sem ment haza üres kézzel. Köszönet a 

szervezőknek és a segítőknek, igazán kellemes délutánt 
töltöttünk együtt.

Pelle Ágnes munkaközösség-vezető

A délutáni programot stílusosan iskolánk német tánccsoportja 
indította. A kis létszámú, de annál lelkesebb csoport néhány percre 
elkalauzolt bennünket a német zene és tánc világába. A tánccsoport 
önzetlen vezetője iskolánk tanára, Nagyné Nádor Gabriella, az előadó 
„művészpalánták" pedig: László Rubina, Bénes Gyöngyvér, Zsóri Tamás, 
Török Marcell (iskolánk tanulói), valamint Sülé Eszter és Sülé Mám, akik 
Újkígyósról járnak hetente kétszer a próbákra és a fellépéseken is mindig 
részt vesznek. Köszönjük nekik a szereplést!
A nagy alapossággal elkészített forgatókönyv szerint a tanulók vegyes 
csoportokban (1-4. osztályosig) vetették bele magukat a különböző 
feladatok megoldásába, egyben egy-egy mese világába is. A vetélkedő 
12 helyszíne 12 mese címe, mely állomásokon alsós kollégáink és Pelle 
László igazgató segítettek a gyerekeknek az akadályok leküzdésében és

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola minden évben heti két 
alkalommal, hétfőn és szerdán tart foglalkozásokat a Dr. Mester György 
Általános Iskolában, festészet szakon. A gyerekek különböző festő- és 
rajztechnikákkal ismerkedhetnek meg. Emellett a kézművesség is szerepet 
kap az órákon, úgy mint az agyagozás, a nemezelés, a gyöngyfűzés, a 
sógyurmázás, az üvegfestés. Az órákon a legfontosabb az esztétikumra, 
kreativitásra, önálló és csapatmunkára való nevelés. Galina Lajos

A Gyula és Környéke Baleset-megelőzési Bizottság rajzpályázatot 
hirdetett „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel" címmel a Gyula 
és környéki települések óvodásai és általános iskolásai számára. Az 
eleki óvodások közül Balog Dorottya I. helyezett, Tamás Tifani II. 
helyezett lett. Szívből gratulálunk! A felkészítő óvodapedagógusok: 
Salát Beáta és Wittmann-néAbonyi Mónika.
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Asztalitenisz kupa: 302 meccs
Március 12-én 8. alkalommal rendezték meg Elek sportcsarnokában a 
Március IS .  Kupát az Elek! Asztalitenisz Sport Egyesület szervezésében. 
Négy versenyszámban mérhette össze a tudását a 71 versenyző, akiket 
szép számban kisértek el hozzátartozóik is.
A versenyt dr. Heimné Máté Mária alpolgármester nyitotta meg, majd 
kezdetét vette a küzdelem. Összesen 302 meccset játszottak a lelkes 
versenyzők, mire a végeredmény kialakult. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Pluhár László, Elek polgármestere, aki az érmek és kupák 
átadásában segédkezett. A verseng megrendezéséhez komoly 
segítséget és támogatást nyújtott Elek Város Önkormányzata, a Békés 
Megyei Asztalitenisz Szövetség, a Joola Hungária, a Chaba Trafik Bt., 
KozákJános -  Kincses Húsműhely, az After Dark együttes, a Gyulai 
Takarékszövetkezet, Kovács István ev., Kovács Ildikó ev., Dánné Koszta 
Irén ev., DrágosJózsefné ev., a könyvtár dolgozói, Soós Istvánná, 
Szkaliczki János, Verindán Károly, Sonkoly-Soós Éva, Rédei Erika,

Kotroczó Ferenc. A támogatásokat ezúton is  köszönjük!
Eredmények:
Női: 1. helyezett: Boros Amália (Gerendás), 2. helyezett: Molnárné 
Boros Márta (Békés), 3. helyezett: Tóth Mária (Nagyszalonta) és 
Mátyási Henrietta (Gyula)
Páros: 1. helyezett: Baranyi József (KSG. Gerlingen) -  Roszik Attila 
(Orosháza), 2. helyezett: Tóth Sándor (Mezőberény) -  Béres Sándor 
(Gyula), 3. helyezett: Sebestény Sándor (Békés) -  Czina József 
(Békés) és Király Pongrác (Békés) -  Csepregi Sándor (Békés).
Férfi nyílt: 1. helyezett: Sebestyén Sándor (Békés), 2. helyezett:
Béres Sándor (Gyula), 3. helyezett: Tóth Sándor (Mezőberény) és 
Avram Viktor (Arad)
Amatőr: 1. helyezett: Orodán Imre (Békés), 2. helyezett: Békési Zsolt 
(Elek), 3. helyezett: Ardeleán Raul (Arad) és fodor Attila (Sarkad)

Eleki Asztalitenisz SE

Verseskötet a költészet napjára Sérelmek a pszichiátrián.
Ha családtagja, barátja, ism e
rőse, hozzátartozója jogait 
megsértették a pszichiátrián, 
jelezze panaszát az alábbi 
elérhetőségeken: Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapitvány, 1461 Budapest,
Pf.: 182. Tel.: 06 (1) 342-6355, 
06-70 -330 -5384 , e-mail: 
panasz@cchr.hu, 
web: www.emberijogok.hu 
Minden információt 
bizalmasan kezelünk!
Ha gyermeke „tanulási 
problémára" vagy „viselke
dési rendellenesség" miatt 
pszichiátriai szereket szed, 
és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. 1461 Budapest, 
Pf.: 182. Tel.: 06 (1) 342-6355, 
06 -70-330 -5384, 
e-mail: info@cchr.hu, 
web: www.emberijogok.hu 
Minden információt 
bizalmasan kezelünk!

Két kiváló művész, akiknek elismertsége a határokon 
átívelő, vallja immár otthonának városunkat. A költőnő. 
Szép Mária Terézia új könyvét a költészet napja (április 
11.) tiszteletére adják ki Aradon „Ha megszületik a 
szó..." címmel.
Már gyermekkorában rímekben 
gondolkozott, de első versét 30 
évesen vetette papírra Szép Mária 
Terézia, aki 1947-ben született.
Gyermekkora Pankotán telt, majd 
Aradon folytatta tanulmányait.
Mivel műépítészed rajzot is tanult, 
rajzolóként dolgozott. 1970-ben 
ment férjhez Szép Zoltán János 
festőművészhez.
Két évet Csíkszeredán éltek, majd 
újra Aradon. Mária két évig tanult 
festeni Kolozsváron. 2009-ben 
költöztek Gyulára, tavaly vettek 
házat Eleken. Az első vers megjelenésétől 
költői karrierje felfelé ívelt. Számos folyóiratban, 
antológiákban jelentek meg versei, dicsérő kritikákat 
kapott. Első verseskötete 2004-ben látott napvilágot 
„Arad versekben" címmel, román nyelven. A könyvet 
elkapkodták, férje művészi illusztrációinak is 
köszönhetően. Jelenleg kétnyelvű kiadást terveznek. 
Fájdalmas emlék a 2002-es gyermekverses-kötetek 
története. Illusztrálva készen álltak a kiadásra „Hóka-

bóka Ábrahám módra” címmel, amikor Aradon, az 
utcán megtámadták és a kész kéziratokat ellopták, 
őt leütötték. A költőnő az eset után fél évig 
lábadozott, ekkor kezdett rajzolni, festeni. 
Kedvence a portréfestés, de akvarelleket is készít. 

2003-ban nemzetközi jeligés 
pályázatot hirdettek 
Magyarországon, „Szép vagy Alföld, 
legalább nekem szép" címmel. A 
negyvenkét induló közül bronz 
emlékplakettet kapott. Életük 
„történelmi" eseményének lehetne 
nevezni, amikor a magyar 
állampolgárságot megkapták, 
2011-ben. Másik nagy esemény az 
idei aranylakodalmuk volt Aradon.
A költőnő jövővel kapcsolatos tervei 
között szerepel két verseskötet 
összeállítása. Az egyik március 15- 

ével kapcsolatos, a másik a világosi 
fegyverletétellel. Szerettek volna saját otthonra 
lelni Magyarországon, „régi-új" hazájukban, 
így a gyulai Kossuth utca 5-ből elindultak az eleki 
Kossuth utca 50-be. A költözés napja október 6-a 
volt, amikor a világosi fegyverletételre és a vér
tanúkra emlékeztek. Vajon mindez a véletlenek 
találkozása, vagy a sors jelzőtáblája? Ki tudja...

Huszár Gabriella

mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu
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Sikertelen volt a tavaszi kezdet
A TABELLA ALLASA A 18. FORDULD UTÁNSzarvasi FC-Elek LE 3-2 (1-2)

Szarvas, 200 néző. V.: Borbás. Szarvas: Kirí M. -  Benczúr, Kovács S., Kirí
8., Nagy D. (Kiszel), Zima, Rafaj (András), Gulyás (Magyar), Moldván, 
Klimaj, furár. Edző: Rétes Pál. Elek: Dobozi -  Laczó, Telek, Fodor, 
Hrabovszki, Szentgáli (Nagy L.), Gyevi-Nagy, Sipos, Reszelő J. (Reszelő 
R.), Kurta, Reszelő M. (Dávid). Edző: Kis László. G.: Klimaj a 32., Furár a
63., a 87., ill. Kurta (11 -esből) a 3., Laczó a 44. percben, ló: Zima, Furár, 
Klimaj, ill. Fodor, Reszelő M., Gyevi-Nagy, Sipos, Laczó. A hazai klub a 
mérkőzés teljes bevételét beteg játékosa, Meávegy György 
gyógykezelésére ajánlotta fel. A meccset gyászszünet előzte meg, 
amelyen megemlékeztek Moldván Krisztián édesapjáról, és klubtársa, 
Szikora Milán édesapjáról, valamint Skita Pál Zoltán tragikus 
körülmények között elhunyt törzsszurkolóról. Klimaj Zoltán, a Szarvasi 
FC csapatkapitánya: -  A korai tizenegyes megkönnyítette a vendégek 
dolgát. Érdemeiket nem kisebbítve, rengeteg hibával játszottunk, de 
lehetőségeink még így is megvoltak, melyekkel szerencsénkre élni 
tudtunk. Kis László: - Küzdelmes mérkőzést játszottunk és nem 
érdemeltünk vereséget. Végül a rutin döntött.
Elek LE-Kondorosi TE 0-5 (0-1)
Elek, 80 néző. V.: Mihálik. Elek: Dobozi -  Laczó, Telek, Fodor, Hrabovszki, 
Szentgáli (Reszelő R.), Gyevi-Nagy, Sipos, ReszelőJ. (Rostás), Kurta, 
Reszelő M. (Dávid). Edző: Kis László. Kondoros: Szólik -  Márk (Hanyecz), 
Lakatos (Tóth B.), Kajtár, Borgulya, Süli, Harangozó (Mihalecz), Miklya 
(Zöld), Juhász, Vajgely, Zsíros. Edző: Ancsin György.G.: Lakatos a 20., 
Harangozó az 52., a 79., Süli az 57., a 90. percben. Jó: Fodor M., Sipos, 
Szentgáli, ill. Borgulya, Lakatos, Harangozó, Süli. Első hazai tavaszi 
mérkőzésünkön nem sikerült bebizonyítani, hogy a csapat az igazolások 
során erősödni tudott volna. A Kondoros magabiztos játékkal, könnyedén 
verte a picit szétszórtan játszó hazai csapatot, és ezzel a kiesési 
veszélyzóna közelében tartotta az eleki együttest.
Kis László: - A kondorosi csapat kihasználta minden hibánkat. Nem erre 
készültünk, de nem adjuk fel a bennmaradásért folytatott küzdelmet. 
Ancsin György: -  Örülök a győzelemnek. Végre a csapat a jobbik arcát 
mutatta, helyenként jól játszva, magabiztos győzelmet arattunk a 
szervezetten játszó hazaiak ellen.

hely csapat M GY 0 V LG KG GK P

1. MÉHKERÉKI SE 17 15 2 0 46 15 31 47
2. FÜZESGYARMATI SK 17 10 5 2 42 21 21 35
3. KONDOROSI TE 17 10 4 3 44 20 24 34
4. SZARVASI FC 17 9 7 1 51 28 23 34
5. OH. RÁKÓCZI VASAS SE 16 9 5 2 36 23 13 32
6. KÖRÖSLADÁNYI MSK 17 8 6 3 41 22 19 30
7. SZABADKÍGYÓSI SZSC 17 7 4 6 35 24 11 25
8. JAMINA SE 17 7 4 6 36 29 7 25
9. MEZOHEGYESI SE 17 5 3 9 32 36 •4 18

10. SZEGHALMI FC 17 5 3 9 29 42 -13 18
11. VÉSZTŐI SE 17 4 6 7 23 27 -4 18
12. DÉVAVÁNYAI SE 17 3 6 8 25 36 -11 15
13. MEZÖKOVÁCSHÁZI TE 16 2 2 12 20 55 -35 8

14. ELEK LE 16 2 0 14 20 64 -44 6
15. TÓTKOM LÓSI TC 17 1 1 15 IS 53 -38 4

Elkezdődött az U19-es megyei bajnokság
Az eleki ifi csapat (U19) a megyei II. osztály középcsoportjában 
helyezkedik el. Az első fordulóban izgalmas mérkőzésen a 
Medgyesegyháza otthonában 2-3-ra sikerült legyőzni a hazai együttest. 
A második fordulóban hazai pályán az Atletico Békéscsaba csapatát 
magabiztos, szép játékkal fektették két vállra. A hazai csapat ötletes 
passzokkal, fiatalos lendülettel 11 -szer remegtette meg a vendégcsapat 
hálóját, míg az ellenfelüknek ez csak egyszer sikerült. A hazai csapat 
góllövői: Andrási János: 3 gól; Nagy Richárd, Puporka Róbert Elemér, 
Malkócs Márk: 2 -2 -2  gól; Rácz Dániel, Bodoczki János Márk: 1-1 gól. 
Hotya Mihály fotó: Nagy Marcell

Úszósiker
A F0DISZ február 20-án Debrecenben 
rendezte meg Országos Úszó Diákolimpia 
és Tehetségkutató Versenyét. Ezen a 
versenyen két eleki fiatal is képviselte 

iskoláját, 
valamint 
városunkat.
Oszlács Pál 50 m mellúszásban 
ezüstérmet, 50 m szabadon választott 
kategóriában 4. helyezést, lenei Zoltán 
50 m mellúszás és 50 m szabadon 
választott úszás kategóriában egy-egy 
aranyérmet szerzett. Gratulálunk, és 
további szép sikereket kívánunk!

PénZr.ADr. Mester György Általános Iskola az idei tanévben 
csatlakozott az országosan megrendezett, európai kezdeményezésre 
indult Pénz7 programhoz, melynek lebonyolítására március 
7 és 11 között került sor. A programsorozat célja, hogy a fiatalok 
tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, s alapos, a hétköznapi életben 
is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág 
működéséről. Az idei év témája a megtakarítás és a pénzügyi 
tervezés volt. Igyekeztünk tanulóinknak nemcsak hasznos tudást, 
hanem élményt is 
nyújtani, remélve, 
hogy ezekre támasz
kodva folytatják a 
pénzügyek működé
sének és a pénz 
izgalmas világának 
felfedezését.
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O vi-su li a román isko lában
Az Eleki Román Általános Iskola ebben a tanévben is meghirdette az 
óvodásoknak az ovi-sulit. Örömünkre 47 szülő jelezte: szeretné, ha 
gyermeke részt venne a foglalkozásokon. Az idei évben Baranyi Ibolya 
tanítónő kezdte a játékos formában történő tanulási sorozatot 
február 26-án. A létszámra való tekintettel három csoportban érkeztek 
az óvodások, mert figyelemmel voltunk arra, hogy mindenkivel tudjon 
a tanítónő foglalkozni, hisz ebben a korban ez nagyon fontos a kicsik 
számára. Az első meglepődés után a gyermekek feloldódtak, és szíve
sen bekapcsolódtak a munkába. Mindhárom csoport jó hangulattal és 
azzal a kívánsággal távozott, hogy máskor is szeretnének még jönni, 
mert nagyon jól érezték magukat.

Orvos-beteg találkozó. Április 14-én, csütörtökön 16 órától 
ingyenes ortopédiai orvos-beteg találkozó lesz dr. Tőkés Imre 
ortopéd szakorvos részvételével.
Helye: háziorvosi rendelő, Elek, Hősök útja 1-3.
Információ: 06 -20/540-22 -27

A Dr. Mester György Általános Iskolában már 2000 óta folyik színvonalas 
művészeti oktatás. A képzőművészeten és a hangszeres oktatáson kívül 
nagy hagyománya van a néptánc tanításának is. Már első osztályos kortól 
lehetőségük van a gyerekeknek megkezdeni ezt a mozgásformát, mely 
nem csupán rendszeres testmozgás. Tudományos kutatások bizonyítják 
fejlesztő hatását, amit sokan nem is gondolnánk. Nagy mértékben 
fejleszti a koncentrációt, a memóriát, az egyensúlyérzéket, a zenei 
készségeket, a kreativitást. Ezáltal egy önbizalommal és önfegyelemmel 
rendelkező test és lélek fejlődhet, nem utolsósorban az agresszió 
levezetésének is egy humánus eszköze. Ehhez a tánchoz nagy kitartás 
szükséges, mert eredményre csak akkor vezet. Iskolánkban jelenleg 
három korcsoportban táncolnak a gyerekek. A második és harmadik 
csoport már nem csak az iskola falain belül, hanem városunkban, az 
ország számos területén és külföldön is szerepel. Legutóbb a „Botorka" 
csoport lépett fel sikerrel a hagyományos román bálon, a „Pacsirták" 
csoportja pedig a szlovák nemzetiséget képviselte. Az idén is több 
fellépésre számíthatunk, és a kitartó munka eredményeként részt 
vehetünk néptánctáborokban Magyarországon és várhatóan 
Szlovákiában. Várjuk az iskolánkba most beiratkozó kisgyerekek 
jelentkezését is! Gera Krisztina néptáncpedagógus


