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M e g h í v ó
Elek Város Önkormányzata és a Reibel M ihály Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit a 
2017. március 15-én 9.30-kor kezdődő 

1 848. Forradalom és Szabadságharc  megemlékező 
koszorúzási ünnepségére.

HELYE: 1848-AS E M L É K M Ű

Program:
Himnusz - Román Nemzetiségi Általános Iskola megemlékező műsora 

Ünnepi beszédet mond: Pluhár László polgármester 
Koszorúzás - Szózat

Testületi ülés: tűzifa, ivóvíz,
közmunka a  oidai)

+
Maszkák felvonulása (4. oidai) 

+

Fergeteges farsangi sulibuli
(5. oldal)

+
Vidék és fenntarthatóság
(6. oldal)

+
Román bátyus bál (8. oidai)

Határnyitás Elek és Graniceri között
Február 18-án reggel 8 órakor ün
nepélyes határnyitásra került sor 
a magyar-román határszakaszon 
tíz településen, köztük Elek és 
Graniceri között.
Az eleki megnyitón jelen volt 
ár. Kovácslózsef országgyűlési 
képviselő, Pluhár László, Elek 
város polgármestere, F lórin 
Vasiloni romániai főkonzul, Siluan 
Manuila, a Magyarországi Román 
Ortodox Egyházmegye püspöke,
Ólad Varga parlamenti képviselő,
Sergiu Balcea, az Arad megyei 
tanács alelnöke, Petru Claudiu 
Batranut, Graniceri polgármestere, 
valamint Kürtös, Köröskisjenő és 
Socodor polgármesterei.
Graniceri polgármestere egy 
vasfűrészt ajándékozott Elek polgármesterének, hogy ezentúl ez a ha
tár mindig nyitva lehessen, és soha többet ne legyen bezárva. 1948-ig 
kishatárátlépővel lehetett közlekedni ezen az átkelőn a két ország kö
zött. Érdekességként Petru Bros granicieri lakos bemutatott egy ilyen 
igazolványt abból az időből, amikor ő még gyermekként édesanyjával

együtt jö tt át ezzel Magyarországra.Pluhár László polgármester kö
szöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a határátkelő megnyi
tása egy kiemelt brüsszeli projekt része, melynek végső határideje 
március 31. A mostani ideiglenes határnyitással e lindu lt valami, ami 
mind a két országnak előnyt je lent. (Folgtatás a 2. oldalon)

A k t u á l isELEKI
A tartalomból:
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Határnyitás Elek és Graniceri között
(Folytatás az 1. oldalról)
-  Ezt követően is szombatonként, valamint húsvétkor lesz lehetőség 
it t  átke ln i -  magyarázta Pluhár László. -  Örülünk a határátkelő 
ideiglenes megnyitásának, hiszen az utak ehhez m indkét oldalon 
készen vannak, de ezt egy közbülső megoldásnak tartjuk. Előrébb az 
vinne, ha a hét minden napján, napkeltétől napnyugtáig szabad lenne 
az átjutás, hiszen egy gazdaságilag fe jle ttebb térséghez -  i t t  
elsősorban Aradra gondolok - tudnánk integrálódni. Ez haszonnal 
járna Elek és a környező települések, a lakosság számára is. Aradra 
ezen átke lő révén 40 kilométerrel rövidebb az út. Ugyancsak rövidebb 
az út például Kisjenőre is, ahová sokan járnak át dolgozni Elekről.

Már az első napon sokan igénybe vették ezt a határátkelőt, és remél
jük, ahogy az idő jobbra fordul, még többen lesznek, akik akár kerék
párral, akár sétálva átlátogatnak a szomszédba. Erre azonban egyelő
re csak március 31 -ig  lesz lehetőség, de amennyiben a forgalom 
megfelelő lesz, ez az állapot akár állandósulhat is.
A határnyitás első szombatján 297 fő, a második szombaton már 548 
fő  vette igénybe ezt az átkelőpontot. A verseny beindult a tíz te lepü
lés között. Kérünk mindenkit, aki teheti, használja ki ezt a lehetősé
get, lépje át a határt, regisztráltassa magát, hogy a mi településünk 
maradhasson az állandó átkelési pont!

Viszik
a németeket

A találkozó helye : 
Reibel Mihály Művelődési 

Központ
(Elek, Kossuth u. 13.)

A könyv a helyszínen 
megvásárolható.

A könyvet bemutatja, és minden 
érdeklődőt szeretettel vár a szerző,

G. Fabulya Éva

valamint a kiadó-szerkesztő 
K le m m  Tam ás

Határtalanul '17
A „Határtalanul" pályázat sikeres elbírálása után, 2017. május 28- 
tól a Dr. Mester György Általános Iskola 26 hetedik osztályos tanu
lója 5 napot tölthet majd Erdély nevezetességeinek megismerésé
vel. Az elmúlt évekhez hasonlóan, immár ötödik alkalommal indu
lunk érdeklődő diákjainkkal erre a kb. 1600 km hosszú útra. A ter
vek szerint felkeressük Kolozsvár, Parajd, Körösfő, Korond, 
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Brassó, Déva híres 
helyeit, a magyarok lakta tájak templomait, híres várait. Szálláshe
lyünk a Deáky Panzió, amely az 1000 éves határ szomszédságában 
van, Gyimesbükknél. Itt kétágyas szobákban kapunk félpanziós 
ellátást, szállást és ízelítőt a helyi ételekből. Azért, hogy az iskolai 
hangulatot se felejtsük el, a gyimesi magyar nyelvű Dani Gergely 
Általános Iskola tanulóival találkozunk: egy közös éneklés, tánc és 
beszélgetés, a gyerekeink által készített ajándékok átadása a gyi
mesi diákoknak is lehetőséget ad a barátságok kialakulására, egy
más megismerésére. Reméljük, hogy minden kitűzött programot 
meg tudunk valósítani és minden diákunk jó l érzi magát!

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő 
barátait a 2017. március 17-én 17 órától 
megrendezésre kerülő, dedikálással 
egybekötött könyvbemutatóra.

Beszélgetés a 
roboton résztvett 

visszaemlékezéseiből 
készült könyvről
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Testületi ülés: tűz ifa , ivóvíz, közmunka
Február 27-én tartotta soron következő ülését Elek Város Képviselő
testülete. Pluhár László polgármester napirend előtt szólt a két ülés 
között eltelt időszakról, kiemelve, hogg nagyon hideg, embert próbáló 
télen vagyunk túl. Az önkormányzat december közepétől február végéig 
5500 mázsa fát osztott ki a lakosságnak. Ezt a mennyiséget 27 dolgozó 
aprította folyamatosan és szállította ki. Ehhez 600 liter benzint, 2000 
liter gázolajat, két és fél tucat láncot és sok kenőolajat használtak fel, 
hogy a mínusz 15 fokos hidegben is tudják a folyamatos ellátást bizto
sítani. Az elvégzett munka értéke 7 millió forint, a fa értéke 20 millió 
volt. Szólt még arról, hogy az ivóvíz egyre nagyobb kincs a lakosság 
számára, ezért a város is részt vett egy 360 millió forintos projektben, 
hogy javítsa az ivóvíz minőségét Eleken. A lakosság számára jelenleg 
biztosított víz már tisztított, arzén- és ammóniamentes kevert víz, a 
meglévő és az új kutak vizének keveréke. Az új kutak hosszú időn át 
tudják biztosítani a folyamatos ellátást.
Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságtól, melyben segítséget és üres, használaton kívüli telket 
kérnek lakóotthonok építése céljából. Ez újabb 300 millió forintos beru
házást jelent. Ha ez a beruházás létrejön, akkor megint nőhet a fogla
lkoztatás. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kérelmet.
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan a polgármester megemlítette, 
hogy 330 milliós bér- és járulékköltségű projekt elfogadtatásán 
dolgoznak, ezzel is segítve a lakosság egy részének elhelyezkedését.
A következőkben Pluhár László arról tájékoztatott, hogy május 1 -tő i új 
fogorvosa lesz a városnak és ezzel megoldódik egy súlyos probléma. 
Élénk vita alakult ki a Dr. Mester György Általános Iskola alsós 
épületének átadásáról a KUK Gyulai Járási Tankerülete számára.
A polgármester felvezette, hogy az előzetes tárgyalások alkalmával 
szóban még megegyeztek a vélemények a tankerületi igazgatóval, de

amikor a megállapodás aláírására került volna sor, teljesen más állt a 
papíron. Folyamatos egyeztetések után sem változott a helyzet. 
Távlatokban kell gondolkodni, és ismerni kell a következő évek adatait. 
Pontos kimutatások vannak arról, hogy az elkövetkező hat évben hány 
gyermek lesz iskoláskorú, mennyi lehet az osztályok létszáma, és ez 
körülbelül hogy fog megoszlani a két iskola között. Nem beszélve arról a 
lehetőségről, hogy a közelben van egy város, ahol komoly tehetséggon
dozás folyik a sport területén, ide is vihetik a szülők a gyermekeiket. 
Jelenleg kötelező feladata a városnak egy bölcsőde kialakítása, ami 
csak abban az esetben lesz megvalósítható, ha az épület fenntartója, 
vagyonkezelője és tulajdonosa az önkormányzat marad. Ellenkező 
esetben az óvoda korszerűsítésére és a bölcsőde kialakítására beadott 
pályázat nem nyerhet, és így Elek elveszít 230 millió forint beruházást, 
sőt még arra sem lesz lehetősége, hogy 96 millióból felújítsa a felső 
tagozat épületének fűtését, nyílászáróit, kicserélje, megoldja a 
szigetelését és korszerű vizesblokkot alakítson ki. A távlatok pedig azt 
mutatják, hogy mindenhol a megújuló energiaforrásokra kell 
támaszkodni, ezért szeretne az önkormányzat napkollektorokat 
felszereltetni az iskola lapostetős részére. Kérte a testületi tagokat, 
hogy jól gondolják át ezt, és felelősségteljes döntést hozzanak. 
Amennyiben ezt az épületrészt átadják, komoly kár érheti a várost, 
hiszen ezeket a beruházásokat csak uniós támogatással, pályázati 
pénzek lehívásával lehet megvalósítani.
Azt kérte a testülettől, hogy kezdeményezzék a megállapodás újratár
gyalását, majd név szerinti szavazásra tett javaslatot. Az újratárgyalást 
6 igen és egy tartózkodás mellett a testület elfogadta.
Az ülés rövid szünet után tovább folytatódott a Naplemente Idősek 
Otthona térítési díjainak, valamint a polgármester és alpolgármesterek 
illetményének megállapításával az új illetményalap szerint.

Iskola-nyitogató Tíízriadó-próba

Március 9-én délután 14 5-kor várjuk a leendő elsősök szüleit a Dr. 
Mester György Általános Iskola alsó tagozatán. Ezen a délutánon mu
tatjuk be iskolánkat, tájékoztatjuk a szülőket, és ekkor mutatkoznak 
be az egyházak képviselői is, hiszen a szülők döntése alapján ütemez
zük a jövő tanév h it- és erkölcstan-oktatását.
Március 21-én leendő elsőseinket várjuk 10 órától az iskolánkban. 
Erről levélben is értesítjük a szülőket. Szeretettel várunk mindenkit!

„Jobb félni, m int m egijedni!" -  tartja a mondás. Az idei tanévben 
is megtartottuk a Dr. Mester György Általános Iskola alsó tago
zatán a tűzriadó próbáját. A tanulók a csengő hosszú hangjára a 
begyakorolt módon, fegyelmezett rendben vonultak ki az udvarra 
a pedagógusok irányításával. Ez az idén 1 perc 15 másodpercet 
vett igénybe.
Bízunk benne, hogy sem az iskolában, sem az otthonaikban soha 
nem kerül sor „élesben" megélni ezt!
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Huju Fasching -  maszkák Eleken Szép Mária-Terézia:

Farsang
A korábbi évek komisz időjárásához 
képest szikrázó napsütéses reggelre 
ébredtünk, ami előjele a beköszöntő 
tavasznak. Mókázva indultunk el a 
farsangi felvonulásra és a hagyomá
nyos fánkosztásra, a tél kiűzésére 
Elekről, egy ijesztgetéssel körítve.
A menet fél tízkor indult a Kétegy- 
házi úti buszfordulótól zenével és 
az el nem maradható lovas kocsi 
után kötött táncoló párral, Hansllal 
és Grétllel, akik nélkül elképzelhe
tetlen lenne a tél elűzése a városból. Hosszú évek óta főszereplői ennek a rendezvénynek, igaz, ők nem öreg
szenek, csak az őket kísérő maszkák személye változik folyamatosan, hisz a hosszú gyaloglást a fiatalok jobban 
bírják. Az óvodások és az iskolások évek óta nagyon várják a fánkot, amit a maszkák osztogatnak az úton végig, 
betérve egy-egy boltba és intézménybe is menet közben. A fánkot az önkormányzat támogatásával a napközi 
konyha dolgozói sütik minden évben, már kora hajnaltól, nem kis munkát vállalva ezzel a rendezvény sikeres 
lebonyolításában. Köszönet ille ti őket a hatszáz fánk elkészítéséért.
A lovas kocsit Barna Gergely biztosítja csodálatos lovaival, ezzel is támogatva ezt a hagyományos felvonulást. 
Az utat a rend éber őrei (az eleki rendőrőrs dolgozói) és a polgárőrök biztosítják.
A maszkákat a Harruckern Közoktatási Intézmény menti fel erre a napra a tanulás alól. Az idén közel negyven 
beöltözött fiatal alkotta a menetet. Még a gyulai intézményből is érkeztek tanulók. A város körbejárása után 
fáradtan érkeztünk meg a művelődési központba, ahol forró teával, szendviccsel és fánkkal várták a menetet.

Álarc magé elrejtőzünk,
Álarc mögött jó  a kedvünk,
Nem törődünk búval, bajjal,
A mai nap megvigasztal.

Szól a zene, sok a móka,
Került közénk róka, fóka,
Több az állat, mint az ember 
Köszöntének szeretettel.

Az álarcban az a mókás 
Más a látszat, mint a szokás. 
Soh’sem tetted? Megteheted, 
Próbáld ki az állatnyelvet:

Gágog, hápog, dirmeg-dörmög 
Mindenki az álarc mögött,
Az állatok úgy beszélnek, 
Mintha emberek lennének, 
Pedig tegnap még nem tették 
Állatnyelvüket szerették.

Ki az ember? -  találgatod -  
Kémleld a vadállatot; 
barát lenne vagy ellenség, 
aki vígan nevet feléd?

Állat, ember, mind örülnek, 
Együtt táncra is perdülnek; 
farkas táncol a kacsával 
S egy madár a leopárddal.

Boldog köztünk öreg s gyermek, 
Minden gondod elfelejted, 
Mindenki a jövőt várja,
Hogy jöjjön újra maszkabálba.

Farsang az óvodában
Óvodánk egyik kiemelkedő nevelési elve a hagyományok megőrzése, 
annak szeretetére nevelés, az ezzel kapcsolatos pozitív élmények k i
alakítása. Az igazi farsangi mulatozást nagy izgalmak, készülődések 
előzik meg. Beszélgetünk arról, mi is ez a néphagyomány, miért 
tarto tták ezt őseink fontosnak. Tanulunk verseket, mondókákat, 
gyermekdalokat, amelyekre mozgunk is. A termet a gyermekekkel 
együtt díszítjük fe l, közösen készített füzérekkel, díszekkel. A várva 
várt napon mindenki je lmezt ö lt, majd kezdetét veszi a vigadalom 
és sok-sok versenyjáték, találós kérdések a farsangi szokásokról.
Az l.sz. óvoda február 20-án, a III. sz. óvoda február 21-én, a II. sz. 
óvoda pedig február 24-én zárta a farsangozási időszakot.

Zsóriné Szabó Annamária

>
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Február 24-én újra összegyűltek a Dr. Mester György Általános Iskola 
tanulói, hogy elűzzék a hideg, komor te let. A gyerekek nagy izgalom
mal készülődtek a té l temetésére. Az alsós osztályokban a szülők és a 
pedagógusok segítségével mindenki magára ö ltö tte  ötletes jelmezét, 
melyeket e vidám alkalomra verbuválódott jeles zsűri, Pelle László 
igazgató, Brindás Gyűrgyné és Tóth Gáborné értékeltek. Ezenkívül a 
2., 3., 4. évfolyamosoknak is lehetőségük vo lt, hogy kiválasszák év
folyamonként a nekik legjobban tetsző maskarákat. A jelmezesek fe l
vonulása és bemutatkozása után fergeteges hangulatú bálba csöp
pentek a résztvevők. Eközben lehetőségük vo lt a szülők jóvoltából

A felsős osztályokban is ezen a napon került sor a tél búcsúztatására. 
A maszkák felvonulása után elhangzott néhány Omega és Neoton 
sláger is a Megaton együttes tolmácsolásában. A zsűri a két tortát 
elosztotta a legjobbak között. Az egyiket az S. b osztály kapta Nagyné 
Nádor Gabriella vezetésével, az egyéni versenyben a díjazottak: 
Tereszán Vanda az 5. a -ból, Árvái Fruzsina, Bénes Gyöngyvér, Ramasz 
Lujza, Popucza György, Niedermayer György, Hegedűs István, Zsóri 
Tamás a 6. a -ból, Csórta Alexandra, Tóth Gergő'a 7. a-bó l és Nagy 
Beáta a 7. b -ből. Köszönjük támogatóinknak, a szülőknek, a zenét 
szolgáltatóknak ezt a hangulatos délutánt! Pelle László

A zsűri nehezen tudott választani a szebbnél szebb jelmezek közül, az 
értékelésnél az ötletességet és az egyéni kivitelezést vették fig ye 
lembe. A következő tanulók kaptak értékes jutalmakat:
1. évf.: Buksa Dóra, Kósa-Schmidt Nóra, Tamás Tifani, Szabó Réka
2. évf.: Gyulai Gréta, Barna Gergő, Ottlakán Martin, Ficzere Fruzsina
3. évf.: Szabó Hanna, Molnár Napsugár, Csáti Lajos, Balázs Patrik
4. évfolyamon: Popucza Dóra, Kósa-Schmidt Ervin, Veres Zsombor 
Gyermek és fe lnő tt egyaránt vidáman és elégedetten té rt haza a 
farsangi mulatságból, melyhez hozzájárult a szülők és a pedagógusok 
lelkes munkája. Ezúton köszönjük m indenkinek a segítséget!

Pelle Ágnes, Gera Krisztina szervezők

Télűző, vidám mulatság a román iskolában
Az ötödikes lányok zumba-bemutatója azért is különleges volt, mert 
a maguk választotta zenére, önállóan tanulták be a remek mozdulat
sorokat. Az első és második osztályosok közös tánca mosolyt csalt a 
szülők arcára. A harmadik osztály kockás inges cowboyai a vadnyu
gat hangulatát varázsolták a terembe. A negyedikes fiú k  és lányok 
fergeteges takarítónőkként je lentek meg a színpadon, fenékrázá
sukat a nézők szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. A felső tagoza
tosok egy közös produkcióban mutatták meg, m ilyen lenne az élet, 
ha egy varázslat hupikék törpikékké változtatná őket. Mindenki 
megtalálta a neki megfelelő szerepet, ezért is a lko to tt a szerep, 
szöveg és zene vicces egységet. A jelmezes felvonulást követően a 
zsűri értékeléséig az evésé, ivásé, táncolásé le tt a főszerep. 
Tombolahúzással zárult a délután, ahol a szülőktől, pedagógusoktól 
érkező felajánlásokkal együtt értékes nyereményeket oszthattunk 
szét. Az izgatott arcocskák hol örömtől, hol csalódástól kipirosodva 
jelezték: ez a délután izgalmasan te lt, még akkor is, ha csak egy 
valaki vo lt olyan szerencsés, hogy két fődíjat is megnyert.

A té l végét sie tte ttük a Román Általános Iskolában február 24-én 
megrendezett farsangi mulatsággal. Szülők és rokonok tö ltö tték 
meg az iskola tornatermét. Szelezsán Péter igazgató üdvözlő szavai 
után kezdetét vette a rekeszizmokat sem kimélő, vidám délután.
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Vidék és fenntarthatóság tréning Kéteggházán
A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért Egyesület szervezésé
ben rendezték meg a „Vidék és fenntarthatóság tréning -  környezeti 
fenntarthatóság az 5000 főnél kisebb településeken" elnevezésű kétnapos 
programot. A rendezvénynek a kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 
adott otthont február 16-17-én.
A napirendre került témák aktuális és egyben halaszthatatlan teendőket 
érintettek, hiszen a globális felmelegedés hatásai immár a hétköznapi 
életünk során is érzékelhetővé váltak -  már nem csak a szmogos nagy
városok, hanem a természetközeli vidék mindennapjaiban is. A program 
keretében megpróbáltuk az információk minél szélesebb skáláját nyúj
tani a közel 30 résztvevőnek. A hallgatóság tagjai között Kétegyháza,
Elek és a szomszédos települések civil szervezetei mellett dunántúli 
egyesületek is helyet foglaltak.
A tréning első napján a környezetvédelemről és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztésekről, projektekről és lehetőségekről tárgyaltak. Előadást tar
to tt cfr. Hosvay György, a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvé
delmi Egyesület elnöke, aki a globális felmelegedés hosszú távú hatá
sairól, illetve az országunkat érintő környezeti változásokról beszélt.
Őt követte Bojtos Ferenc, szintén a szegedi CSEMETE Természet- és Kör
nyezetvédelmi Egyesület képviseletében, aki a fenntartható fejlődés 
alapproblémáinak megjelenése helyi szinteken, illetve a zöldités a terü
letfejlesztésben témakörét érintette. Beszélt az intézményzölditésről is 
önkormányzati és intézményi szinteken. Szintén a CSEMETE Egyesületből 
érkezett Kármán Kolos tájépítész, aki vázolta, hogy egy települési arcu
lat kialakításakor mennyire fontos felmérni a már meglévő természeti 
értékeket. Beszélt arról is, milyen lehetőségek vannak a települési 
zöldterület fejlesztésére, illetve szólt a közösségi terek használatának

irányelveiről. A nap utolsó előadását Darázs Endréné prezentálta, aki 
arról beszélt, milyen módon lehet az ifjúságot bevonni a zöldítési 
programokba, valamint bemutatta a Zöld óvoda és ökoiskola rendszert.
A program második napjának témája a helyi, illetve tájértékek védelme, 
megőrzése és az ehhez kapcsolódó szerveződések, kezdeményezések, 
projektek. Első előadó Kiss Gábor volt, a Hermann Ottó Intézet szakmai 
tanácsadója és geográfusa, aki a tájhoz kötődő értékek közösségi alapú 
gyűjtéséről és e cél mentén már megvalósult projektekről beszélt. Őt 
követte Hogyor Veronika, szintén az intézet képviseletében, aki a helyi 
szintű értékmegőrzésről és a kisközösségi kezdeményezésekről beszélt.
A nap zárásaként Lantos Gergely, a Földművelésügyi Minisztérium 
főosztályvezetője tartott tájékoztatót a minisztérium agrárfejlesztési 
programjairól, azon belül is a vidéket leginkább érintő tanyafejlesztési 
programról. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az elő
adásokat a kötetlen beszélgetések irányába tereljük. Ennek az előadók 
is örültek, hiszen így ők is sok információt szereztek Kétegyházáról és 
térségéről. Tervezzük még hasonló tréningek, illetve információs napok 
szervezését, elsődlegesen saját működési területünkön, ahova továbbra 
is szívesen várjuk az ország egészéből az érdeklő-dőket. Mert ahogy a 
tapasztalataink is mutatják, az ilyen kerekasztal-beszélgetéseken 
mindig hosszú távú, jó l működő együttműködések születnek.

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma -  Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő -  Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával jö t t  létre. Pályázati azonosító: NEA-KK-16-SZ-0829

Árgyelán Erzsébet elnök, 
Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért Egyesület

Megyei angolverseny
A tanév elején meghirdetett megyei angolversenyre egy négyfős 
csapattal (két ötödikes: Burján Reá és Nagy Péter Dávid, valamint 
két hatodikos: Csete Réka és Popucza György) jelentkeztünk.
A két levelező forduló után nagy örömünkre kaptuk a levelet, m i
szerint benne vagyunk a 6 legjobb csapatban, így részt veszünk 
a megyei döntő fordulón. Nagy izgalommal készültünk erre az
eseményre. A felkészülést és versenyt nehezítette az is, hogy 
Reá más elfoglaltsága m iatt nem vehetett részt a versenyen, így

Szekerczés Nóra le tt a csapat új tagja. Nehéz vo lt beleszoknia a
csapat munkájába, de ügyesen he ly tá llt. A verseny döntő fordulóját 
a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskolában rendezték. A hiva
talos megnyitó után kiderült, hogy sokan már több ízben is részt 
vettek ezen a versenyen. A megmérettetés magnóhallgatásból, írás
beli feladatból és egy tablókészítésből á llt. Az utóbbi témája a víz 
mindennapi használata volt, mely egyben a verseny szóbeli részét is 
adta, ugyanis az elkészített tablóról beszélni is ke lle tt. A gyerekek 
nagyon ügyesek voltak, büszkék vagyunk rájuk. Az eredménnyel 
elégedettek vagyunk, épp lecsúsztunk a dobogóról, ám Péter a leg
szebb kiejtésért járó különdíjat hozta el. Gratulálunkl Pelle Ágnes
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Nemzetiségi rajzverseny
Az Oktatási Hivatal (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ) 
országos nemzetiségi rajzpályázatot hirdetett a magyarországi 
nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek és tanulók számára. 
A jelentkezők különböző kategóriákban indulhattak. A mi óvodá
ink az Óvoda I. kategóriában: Ünnep a családban témakörében in 
dultak. A nevezés határideje 2016. október 15-e vo lt. A pályamű
vek értékelése november 7-én történ t. Nemzetiségi csoportjaink
ból 5 gyermek munkáját bírálták el: Német nemzetiségi „Maci 
csoport": 1. Forgács Tamara, 2. Godó-Barna Dorka. Felkészítő 
pedagógus: /sáriné Szabó Annamária Mérnél nemzetiségi „Mókus 
csoport": 3. Szelényi Ernő. Felkészítő pedagógus: Alb Ggörgyné. 
Román nemzetiségi „Süni csoport": 4. BenderFerenc 5. Engedi 
Kamilla. Felkészítő pedagógus: Bíró Gáborné.
Az értékelés szempontjainál fontos vo lt a kreativitás, a technikai 
színvonal és a nemzetiségi tartalom megjelenítése.
Minden gyermekünk emléklapot kapott december 15-én és közü
lük Enyedi Kamilla alkotása (román nemzetiségi „Süni csoport") 
az Országgyűlés irodaházában ta rto tt díjátadó ünnepségen ju ta l
mazásban részesült, munkája pedig szerepel a rendezvény k iá llí
tásán, amelynek megnyitására Kamilla (édesanyjával és felkészí
tő  óvodapedagógusával, Bíró Gáborné Márti óvó nénivel) szemé
lyes meghívást kapott. Megjelenésükkel és részvételükkel erősí
te tték az intézményünk nemzetiségi kultúráját megőrző érzelmi 
kötődést, segítették intézményünk arculatának kialakítását, 
hagyományaink tiszteletét és szeretetét.

Köszönet a 
gyerekeknek 
és a felkészítő 
óvodapeda
gógusoknak.

Könyvtári könyvajánló:
Gyerek- és ifjúsági irodalom:

• Tea Stilton: A titokzatos idegen 
•CareyScott: 100 állomás -

100 kaland: mágiák
• Felicity Baker:

Harry Potter: képes kalauz
• Didier Ah-Koon:

Minyonok: Banana!
•Le iner Laura: Valahol

el:

'

Felnőtt irodalom:

•SylvainNeuvel:
Alvó óriások

• Susanna Clarké:
A hollókirály

• Stephen King: 11.22.63 
•H enry Gidel: Coco Chanel

á r ia ;^ , : ' 
örtHné

Sportúszók sikere
Február 11-én Debrecenben, a 
Városi Sportuszodában került sor a 
FODISZ Országos Úszó Diákolimpia 
és Tehetségkutató Versenyre. Elek 
városából két fiatal képviselte 
egyesületét, iskoláját. 

lenei Zoltán, a Hamickem Sportegyesület úszója 50 m szabadon válas
ztott (mellúszás) és 50 m gyorsúszás kategóriában 1-1 aranyérmet szer
zett. Felkészítő edző: dr. Torok Enikő.
Oszlács Pál, a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulója 
50 m szabadon választott (mellúszás) kategóriában bronzérmet szerzett. 
Jenei Zoltánnak Gyula Város Önkormányzata a 2016. év kimagasló sport
eredményei elismeréséért -  speciális kategóriában -  az év sportolója 
kitüntető címet adományozta idén januárban. A díjat dr. GOrgéngi Ernő, 
Gyula város polgármestere adta át.

Ovi-suli a „románban"
Márciustól újra indul az ov i-su li a Román Általános Iskolában. A szülői 
igények felmérése után 30 leendő elsős jelentkezett erre a lehetőség
re. A magas létszám miatt alkalmanként két csoportban ismerkedhet
nek meg a gyerekek az iskolai élet szokásaival. Részt vesznek egy-egy 
30 perces játékos foglalkozáson, megismerkednek az iskola termeivel, 
eszközeivel. Az öt alkalom lehetőséget teremt arra, hogy minden alsós 
tanító néni bemutatkozzon egy-egy játékos anyanyelvi, matematikai 
vagy román nyelvi foglalkozással. Az első találkozás március 1-jén volt, 
ahol Kecskeméti Jánosné bátorította a kicsiket és ismertette meg őket 
például az interaktív tábla nyújtotta lehetőségekkel.



8 elekiA ktuális

Az Eteki Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Román Hagyományőrző 
Táncegyesület 2017. február 18-án rendezte meg a Reibel Mihály Műve
lődési Központban a hagyományos román bátyus bálát.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket 
és a megjelenteket, külön tisztelettel: Florin Trandafir Vasiloue gyulai 
főkonzult, Juhász Tibort, a Magyarországi Románok Önkormányzatának 
elnökét, Aurél Bacan urat, a Gyulai Főkonzulátus képviselőjét, Elek 
város testvértelepüléseinek képviselőit: Granicer-ből Petre Claudiu 
Batranu polgármestert és munkatársait, Mácsáról Ciprianu Oherghe 
Otlacan polgármestert és munkatársait. Köszöntötte Elek város alpo l
gármesterét, Turóczy Andrást és a képviselő-testület megjelent tagjait, 
Árgyelánné Tóth Erzsébetet, a Reibel Mihály Művelődési Központ igaz
gatóját, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatok megjelent kép
viselőit. A műsort a2 Eleki Román Általános Iskola két tanulója nyitotta 
meg, akik román népdalokat adtak elő. Ezután a művészeti iskola leg
kisebbjei sirbát táncoltak nagy sikerrel. Ezt követte az Eleki Hagyo
mányőrző Táncegyesület műsora. Hat generáció táncolta az eleki joc- 
ot és a legényest. Ezután a táncosok táncba vitték a vendégeket és 
kezdetét vette a bál. A zenét a Mácsai zenekar szolgáltatta a vendégek 
nagy megelégedésére. 11 órakor került sor a tombolasorsolásra, ahol 
értékes nyeremények találtak gazdára. A nagyszámú vendégsereg 
hajnalig ropta a táncot. Bágy György elnök
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