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Vidám vakáció a gye
Június 18-án ismét megtelt az eleki Reibel Mihály Művelődési Központ 
sok-sok nyüzsgő gyerekkel, akik mind-mind azt várták, hogy elkezdőd
jön a vakáció, s megnyissa kapuit a művelődési központ gyermektábora.
Az első nap az ismerkedésé volt, kialakultak a csapatok, megszülettek 
a csapatzászlók és a csatakiáltások. Majd sárkángfarokra vadásztunk 
és a délután a kézműveskedés jegyében telt. Másnap átkocsikáztunk 
lovas kocsival Kétegyházára, ahol egy sportos napot töltöttünk el, kéz- 
műveskedéssel zárva a délutánt. „Vízre szálltunk" és kalózkodtunk is, 
majd hajócsatában megmérettettek a kalózok. Másnap Mátyás király 
tréfálta meg a gyerekeket, s az udvari bolond is feltette fejükre „csör
gősipkáját". A délután kézműves-foglalkozással telt. Pénteken elláto
gattunk a szabadkigyósi kastélyhoz, majd a békéscsabai bábfesztivá
lon megtekintettünk egy nagyon jó előadást. A második héten ismét 
vetélkedtünk, és minden délután kézműveskedtünk. Jártunk a mesék 
birodalmában és egy képzeletbeli Föld körüli túrán is, majd elutaztunk 
Nyíregyházára, az állatparkba. Utolsó nap közösen főztük bográcsban 
az ebédünket, amit egy nagyon finom tortával koronáztunk meg. 
Köszönjük 0 napközi konyha dolgozóinak a mindennapi ebédünket, 
uzsonnánkat. Köszönjük Etek Város Önkormányzatának és a városü
zemeltetés vezetőjének, dolgozóinak a segítséget, Barna Gergelynek 
és Dihel Jánosnak, hogy eljuthattunk Kétegyházára, Mikié Csabának 
a tortát, az önkéntes segítőinknek a munkát, amellyel nagyban hoz
zájárultak a gyerekek felhőtlen időtöltéséhez. Táborunk az EFOP- 
3.3.2-16-2016-00184 projekt keretében valósult meg. J. K. H.
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A tanév pillanatai
Sok érdekes dolog történt velünk a tanévben. Néháng esemény a leg
emlékezetesebbek közül: a karácsonyi vásár, amire rengeteget készül
tünk, majd a termékek árából gyarapithattuk az osztály pénzünket.
A februárban megtartott farsang, ahol egymás szórakoztatására min
den osztály más-más táncot mutatott be. A júniusi erdélyi kirándulás 
legalább ilyen felejthetetlen marad számunkra, ahol rengeteg jó 
program, izgalmas élmény várt ránk. Az elmúlt év során újabb barát
ságok szövődtek. Az egyes miatt sírtunk, az ötösért küzdöttünk.
A tanév vége felé a jobb jegy érdekében mindenki belehúzott a tanu
lásba, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen az iskolában a mi 
osztályunk (7. a) büszkélkedhet a legtöbb kitűnő tanulóval. Kicsit 
elfáradtunk, ezért örültünk, hogy végre vége.

Iskolánk június 23-án tartotta a ballagással egybekötött tanévzáró 
ünnepséget. A nyolcadikosok körbejárták az osztályokat, elköszöntek 
diáktársaiktól, ezután megkezdődött a műsor. Igazán nagyszerű ér
zés, hogy mi ketten tölthettük be a narrátor szerepét.
A ballagáson mi, hetedikesek búcsúztattuk a 8. osztályosokat, és 
örömmel vettük át tőlük az iskola zászlaját. A 8. osztályosok elköszö
nő mondatai kellemes érzéseket ébresztettek bennünk. Jó volt látni a 
szülők, a gyerekek és a kísérők meghatott arcát.
A műsor tanévet záró részében az ötödikesek szépen táncoltak, az el - 
sősök ügyesen mondták a szebbnél-szebb verseket, a kitűnő tanulók 
pedig büszkén sorakoztak fel a színpadon. Közben teltek a percek, és 
minden kisdiák izgatottan várta, hogy Laci bácsi végre kimondja a 
tanév végét jelző, rég várt mondatot. Amikor az elhangzott, leírha
tatlan ujjongás fogadta.
Most pihenünk egy hatalmasat, hogy azután újult erővel kezdhessük 
az általános iskola nyolcadik, utolsó évét. Jó nyarat kívánunk!

Árvái Fruzsina és Bénes Gyöngyvér (két volt hetedikes)

Erkel es fizika
Tanulóink pályaválasztásának segítése érdekében igyekszünk mi
nél több -  főképpen környékünkön működő -  középiskolát bemu
tatni. Az egyik legfőbb partnerünk a gyulai Erkel Ferenc Gimnázi
um, ahova szívesen jelentkeznek legjobb tanulóink. A hagyomá
nyos „matematikanap" ebben az évben „fizikai kísérletek nap"-ra 
módosult. No, nem azért, mert a matek unalmas, csak a fizikában 
több látványosság van, a kísérletek mindenkit elvarázsolnak. 
Ebben az évben Tóth István igazgatóhelyettes és Mihály Mária f i 
zika-szakos tanárnő irányításával két tanuló -  Botó Anna és Feny
vesi Tibor -  mutatott be nagyon egyszerű, vízzel és levegővel e l
végezhető kísérleteket. Rendhagyóan nem a hetedik, nyolcadik 
osztálynak -  akik már fizikával „fertőzöttek”  - ,  hanem a hatodiko
soknak, akik csak jövőre kezdik el ezt a tárgyat tanulni. Az érdek
lődés láttán elmondható, hogy jövőre nem lesz nehéz a fizika!

Dr. Mester centenárium

Áprilisban emlékeztünk meg névadónk, dr. Mester György tanár úr 
100. születésnapjáról. A színpadi dekorációk Varga Renáta és Szabó 
Ágnes tanítónők keze munkáját dicsérték. A megemlékező műsort a 
2. a osztály tánca nyitotta meg. Felkészítőjük Gera Krisztina 
tanítónő volt. Ezt követően Sárközi Hanna és Csuvarszki Boglárka 
tanulók versei hangzottak el magyar és német nyelven. Pelle László 
igazgató köszöntője után névadónk életútját Klemm Tamás tanár 
ismertette, majd Hagyná Hádor Gabriella némettánc-csoportja 
mutatkozott be. A rendezvény érdekes színfoltja volt, amikor 
egykori tanítványok idézték fel a tanár úr személyéhez kapcsolódó 
emlékeiket. Tanítványaink érdeklődéssel hallgatták Mester Klára 
(névadónk lánya) előadását a régmúlt iskolájáról. Zárásként az 
osztályok képviselői virágot helyeztek el az iskolai emlékhelynél, 
majd Nagyné Nádor Gabriella vezetésével ellátogattak a helyi 
temetőbe, dr. Mester György sírjához. Rendezvényünket 
megtisztelték: a Mester család gyermekei, dr. Heimné Máté Mária 
alpolgármester, a német kisebbségi önkormányzat képviselői, volt 
tanítványok, szülők, érdeklődők. A rendezvény műsorának 
összeállítói Klemm Tamás és Lénárt Istvánná tanárok voltak.
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Erdélyi kirándulás

A 2017-ben beadott, sikeres HATÁRTALANUL pályázat segítségével, az 
EMMI támogatáskezelő finanszírozásával ismét sikerült a Dr. Mester 
György Általános Iskola 21 tanulójának meghódítani -  az eleki zászló 
alatt -  Erdély csodálatos tájai, városai, falvai közül néhányat: Déva, 
Segesvár, Csíkszereda, Gyimesbükk, Farkaslaka, Parajd, Csíksomlyó.
A hatodik kirándulás alkalmával ismét sikerült eljutni a felsorolt he
lyekre, és egy olyan ünnepre, amely a magyarság legnagyobb létszá
mú rendezvénye: a csíksomlyói búcsúra. Ez az ünnep hívőknek és nem 
hívőknek egyaránt egy különös élményt ad, a több százezres tömeg 
mindenkit magával ragad. Persze diákjainknak a kellemes Deáky pan
zió, a helybeli iskola, a sóbánya is olyan élményt nyújtott, amit nem 
lehet könnyen elfelejteni, nem is beszélve házigazdánk rövid ismer
tetőjéről, amit a határon tú li magyarságról, a magyar nyelvről, a kul
túráról, a viselkedésről tartott a fiataloknak. A megtett 1500 km út, a 
sok látnivaló, a más emberekkel való találkozás, a hegyek, a medvék, 
farkasok (ezeket nem mindenki látta) sok-sok mesélnivalót, emléket 
hagyott felnőttben, diákban egyaránt. Reméljük, az idén beadott pá
lyázat is nyer, s jövőre ismét ilyen élményekben lehet részünk.

Pelle László

Valaki bejelentkezett
Május utolsó hétfőjén 
nagy meglepetés érte 
űz intézményünkben 
tanító tanárokat. A 
szünetben megjelent 
egy kedves egykori 
tanítványunk, Márki 
Nilla, aki több éve 
végzett iskolánkban. 
Egyik kezében egy 
cserép gyönyörű virág, 
a másikban egy nagy, 
színes mappa volt. 

Hirtelen csend lett a tanáriban. Az ott lévők kérdőn néztek az érkező
re. Nilla elmondta, hogy sikeresen befejezte a gimnáziumot, és ép
pen egyetemi felvételi előtt áll. Köszönetét mondani jö tt, hiszen jó l 
tudja, hogy az itt tanító pedagógusok munkája nélkül talán nem ju 
tott volna el idáig. Most szavakkal és ezzel a kis virággal szeretné 
háláját kifejezni, mert ehhez a sikerhez mi, tanárok is hozzátettünk 
valamit. A tanáriban nagy lett a csend, hiszen nem mindennapi ese
ménynek voltunk tanúi. Meglepő, hogy valaki ennyi év után azért jön 
el az iskolába, hogy köszönetét fejezze k i az együtt eltöltött nyolc 
évért. Többen nagyon meghatódtunk, néhány szemben ennek látha
tó nyomai is mutatkoztak. Bár figyelemmel kísérjük tanulóink továb
bi sorsát, de ez a személyes köszönet nagyon jólesett mindenkinek. 
Nilla végül megmutatta a kezében lévő hatalmas mappát, amelyben 
a portfoliója vált, amivel felvételizni fog a művészeti egyetemre. 
Csodálatosan szép képzőművészeti alkotásokat készített, különböző 
technikákkal. Annyira tetszettek a rajzok, hogy megkértük a kis mű
vészpalántát, jöjjön be egy rajzórára és mutassa be a tanulóknak, 
hogy szorgalommal, munkával és kitartással mit lehet elérni.
Ez a bizonyos hétfő csak egy egyszerű munkanapnak indult, de hála 
Nillának, sokkal többet jelentett mind a tanulóknak, mind a tanárok
nak. Azt hiszem, nem csak szebbé tette a napunkat, de további erőt, 
kitartást és hitet is adott mindannyiunknak. Köszönjük, Nilla!

A Dr. Mester Dyörgy Általános Iskola tanulói és tanárai

Azonnali segítség
104,105, 107,112 -  nem matematikai feladvány (bár az is lehetne). 
A nyári szünet kezdete előtt, amikor a szokásosnál is több veszély 
leselkedik a diákokra is, kaptunk egy lehetőséget, hogy a rendőrség, 
a katasztrófavédelem és a mentők képviselője bemutatót, tájékozta
tót tartson iskolánkban. A szóbeli felhívások mellett gyakorlati kép
zésben is részesültünk arról, hogy mivel segíthet -  akár egy iskolás 
gyerek -  bajba jutott embertársain. A balesetnél, tűzesetnél és 
egyéb vészhelyzetekben nagyon fontos a megfelelő intézkedés, 
az azonnali segítségnyújtás.
Ezek bemutatása, gyakorlása volt a délelőtt programja. Mindenki 
megtanulta a beteg helyes fektetését, hogyan kell hívni a segítsé
get, és az újraélesztés fogásait is gyakorolhattuk a próbababán. 
Köszönjük a lehetőséget a gyulai és eleki szakembereknek. PL
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MEGHÍVÓ
Elek Város Önkormányzata és Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait 
a 2018. augusztus 3-4-5. napján megrendezendő 

Elekiek XIV Világtalálkozójára.

<»«««»• c m *

15:30 Érkező vendégek fogadása Elek város határában, 
a volt tangazdaság bejáratánál 

15:45 Ünnepélyes bevonulás hintákkal és zenei kísérettel 
a Városháza mögötti rendezvénytérre 
Rövid ima a katolikus templomban 

16:00 Ünnepi műsor a Laudenbach-téren: a Csorvási 
Fúvószenekar és Mazsorettcsoport előadása 

16:30 Ünnepi megnyitó, beszédet mond: Pluhár László 
jHílgármester, Thorsten Wozniak polgármester a 
meghívott vendég delegációk nevében, 
ezután a Csorvási Fúvószenekar koncertje 

19:00 Szórakoztató műsor Antóni Józsival 
Párhuzamos program:
Román Bál -Joc- a Román Általános Iskola 
tornatermében 

20:00 Népszerű dallamok

2018 HATÁRNYITÁS
------------------  szombaton: 8.00-20.00; vasárnap: 000-21.00

21:00 Galambos Lajcsi és zenekarának fellépése 
23:00 Mulassunk hajnalig a 3+ 2  Együttessel

9:30

10:45

11:00
12:00

a u g u s z t u s  5.

10:00

11:00

12:00
14:00

Szentmise a Római Katolikus Templomban 
(fakultatív program)
Bodrogközy Rita gyermekműsora, valamint a 
„Legszebb kincs a barátság" című mesejáték a 
Laudenbach-téren - Fakultatív program a Hősök 
kertjében és a Római Katolikus temetőben 
Python Magic Show
Ünnepi műsor az eleki óvodások előadásában 
a Botorka Tánccsoport bemutatója, 
az Ottlakai Ifjúsági Tánccsoport bemutatója, 
a Zerindiek műsora
Román Hagyományőrző Táncegyesület fellépése

Kísérőműsor:
Kalcsó József festőművész és Árgyclán György fotográfus 
kiállítása a Reíbel Mihály Művelődési Központban 
Augusztus 2-án a Napközikonyhán a MEOSZ előadása 
Augusztus 5-én 9-tól a Városi Sportcsarnokban 
nemzetközi asztalitenisz torna
A nemzetiségi tájliázak a rendezvény ideje alatt látogathatók. 
3500 év Bibliája - Adeia Biblia-történeti gyűjtemény 
kiállítása, tárlatvezetéssel
Helyszín: Eleki Életmódközpont (Kossuth u. 5-1.)
-Ételről italról a rendezvény teljes ideje alatt a KIRA 
cigány vendéglő gondoskodik, Ásós Géza vezetésével

J .S V  / / / / . . /  a u g u s z t u s  4. 2018
8:00-13:00 Nemzetiségi gasztronómiai nap a Reibel Mihály 

Műv. Központ szervezésében, József Attila utcában 
Ökomcnikus ünnepi szentmise a Római Katolikus 
Templomban
Ünnepi műsor, koszorúzás a Kiűzetési Emlékműnél 
Ünnepi beszédet mond Pluhár László polgármester 
és Joschi Ament. a Magyarországról Származó 
Németek Szövetsége és a Kulturkreís Elek elnöke 
Kacagó Bábszínház műsora a Laudenbach-téren 
Elek-Laudenbach testvér települési megállapodás 
aláírása

Jó ebédhez szól a nóta 
13:00 Helyi előadók fellépése 
14:30 Tótkomlós! Ifjúsági Koncert Fúvószenekar 
16:00 Megaton együttes műsora 
17:00 Sztojka Tibor együttese 
19:00 Ónodi János X-faktoros előadó fellépése

Párhuzamos program: Hagyományos bátyus svábbál 
a Városi Sjxmcsamokban. közreműködik az Unter 
Rock Zenekar, belépődíj 1000 Ft 

20:00 Keresztes Ildikó élő előadása a főtéren 
21:30 Élő Retro Disco

2018
15:30 Elek város 22. születésnapja, Elek legidősebb,

legfiatalabb polgárának köszöntése, a születésnapi 
torta szeletelése, Elekért érdemérem átadása 

16:00 Folklór bemutató: a Komlós Táncegyüttes 
a Tótkomlósi Mandolin Zenekar 
a Lajta Néptáncegyüttes Mosonmagyaróvárról 
és az Elek Táncegyüttes.

19:00 Dirtv Slippers 
20:00 Freddie élő koncert 
21:00 Zenés műsor 
2200 Ünnepi zárás • Tűzijáték

Pluhár László polgármester
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Eleki diákok gyulai kirándulása
Kedves meghívást kaptunk nemrég a gyulai műve
lődési központból iskolánk három, jó l tanuló diákja 
számára. Az Agóra-program keretében a környék 
legjobb, nem Gyulán lakó iskolásait hívták meg egy 
kis városnézésre a történelmi fürdővárosba. A Dr.
Mester György Általános Iskolát Árvái Fruzsina,
Bénes Gyöngyvér és Popucza György hetedik osztá
lyos tanulók képviselték. A program kifejezett célja 
volt, hogy a nem a városban lakó fiatalok is megis
merhessék Gyula nevezetességeit, és érdekes prog
ramokon vehessenek részt. A május 31-én lezajlott látogatáson csoportunkat a gyulai művelődési ház ré
széről Kovács Ágnes kalauzolta. A program során megtekinthettük a gyulai várat, gyönyörködtünk a to
rony nyújtotta csodálatos panorámában. Izgalmas volt a solgmász bemutatója, de eljutottunk a nemrég 
alaposan fe lújított Almássy-kastélyba is, ahol egy rövid, de annál érdekesebb idegenvezetésen is részt 
vehettünk. A kirándulás részét képezte a kisvonattal tett városnéző körút, valamint egy szendvicses ebéd 
is. A nap végén még egy vidám vízibiciklizést élvezhettek a gyerekek, ezután intettünk búcsút Gyula váro
sának. Köszönjük a szervezőknek a szép programot! Képek és szöveg: Klemm Tamás

Családi nap
Június 12-én vidám családi napon vehet
tek részt a tanulók, szülők, pedagógusok 
az Eleki Román Általános Iskolában. A na
pot tornával, majd közös tánctanulással 
kezdték a résztvevők. Ezt követően ügyes
ségi feladatok leküzdése lett a kihívás, 
melyet a diákok könnyedén, a szülők kisebb nehézségekkel, de megoldottak. A kisebb pihenő alatt a 
Madarász Jázsefné által felajánlott fő tt kukoricát falatozták jóízűen a gyerekek, felnőttek egyaránt. A kö
zösjátékok és a mókásra sikeredett szülő-tanár kosárlabda-mérkőzés után az egyik szülő, Krisán József 
által készített mesésen finom milánói következett, amit együtt fogyasztottunk el az udvaron. A polgár- 
mesteri hivatal által felajánlott édességeket a gyerekek örömmel majszolták. Köszönjük a szülők segítsé
gét és részvételét, emlékezetes napot szereztünk a gyerekeknek.

Új sportegyesület Eleken
Június 27-én megtartotta alakuló közgyűlését az 
Eleki Utánpótlás Sportegyesület a Reibel Mihály Vá
rosi Művelődési Központ és Könyvtárban. A 15 tagú 
közgyűlés az egyesület elnökévé Szentgáli Zoltánt, 
alelnökévé Sziics Zsoltot választotta.
Az egyesület elsődleges célja, hogy a szülőkkel és 
Elek Város Önkormányzatával együttműködve lehe
tőséget teremtsenek a fiataloknak a sportolásra, el
sősorban a labdarúgásra. Terveik között szerepel 
egy felnőtt labdarúgócsapat létrehozása is, célt ál
lítva ezzel a fiatalok elé. Távlati célként a labdarú
gás mellett más sportszakosztályok létrehozását is 
tervezik. Az Eleki Utánpótlás Sportegyesület veze
tősége tisztelettel várja új tagok és pártoló tagok 
belépését. Árgyelánné Tóth Erzsébet

Festmények, fotók
A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár tisztelettel meghívja Önöket 
augusztus 2-án 18 órára a művelődési 
központba Kaksó József festőművész és 
Árgyelán György fotográfus kiállításának 
ünnepélyes megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Cs. Tóth János

Térítésmentes JOC. Az Eleki Román 
Hagyományőrző Egyesület és az Eleki Román 
Nemzetiségi Önkormányzat értesíti a város 
lakosságát, hogy az Elekiek XIV. Világtalálko
zója alkalmából megrendezendő hagyomá
nyos JOC térítésmentesen látogatható!

Kitűnő tanulók
(Dr. Mester Oy. Ált. Iskola)

1. a osztály:

2. a osztály:

2. b osztály:

3. a osztály:

4. a osztály: 

4. b osztály:

5. a osztály:

5. b osztály:

6. a osztály:

6. b osztály:

7. a osztály:

8. a osztály:

Bender Ferenc 
Molnár Csenge 
Sebők Dávid 
Bányai István 
Festő Réka 
Kósa-Schmidt Nóra 
Ramasz Károly 
Sárközi Hanna 
Szabó Dorka 
Kotroczó Ferenc 
Tamás Tifani 
Árvái László 
Barna Gergő 
Csuvarszki Boglárka 
Farkas Tibor Márk 
Sipos Lia 
Molnár Napsugár 
Szabó Hanna 
Szávó Diána 
Bajaczán Szonja 
Borgye Zsombor 
Juhos Eszter 
Panda Kamilla 
Szaniszló Brigitta 
Trepák Szabolcs 
Völgyi Dávid 
Bajaczán Marcell 
Hegedűs Vivien 

Sugárka 
Mucsi Beatrix 
Papp Vivien 
Veres Zsombor 
Popucza Dóra 
Resetár Hanna 
Burján Reá 
Torok Marcell Rudolf 
Zsóri Zsófia 
Bakos Aléna 
Nagy Noémi 
Árvái Fruzsina 
Bénes Gyöngyvér 
Csete Réka 
Dani Gergő 
Hack Pálma 
Hegedűs István 
Márk Viktória 
Niedermayer György 
Popucza György 
Ramasz Lujza 
Zsóri Tamás 
Tóth Attila
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Mesemondók. Az orszá
gos román mesemondó 
versenyt 23. alkalommal 
május 16-án tartották a 
a békéscsabai Meseház
ban. Az eseményen meg
jelent Románia gyulai fő 
konzulja. Flórin Vasiloni 
elmondta: a verseny nagy
ban segíti megőrizni és 
erősíteni a nyelvi, vallási 
és kulturális hagyományo
kat. A rendezvény helyszí
nén egyszerre több terem
ben is meséltek. Iskolán
kat GaálPolett és Jenei 
Viola (2. o), Steczina 
Liliána (4. o.), Szőke Vivien (5. o.), Farkas Amanda és Báli Loredana 
(6. o.) tanulók képviselték. A kicsik és nagyok a háromfős zsűri előtt 
mondták el román nyelvű történeteiket, ezután pedig oklevelet és 
érmet is kaptak, jól szereplésük jutalmául.

Szavalóverseny. Június 4-én a Nicolae Bálcescu Román Gimnázium 
és Általános Iskolában román szavalóversenyen vettek részt iskolánk 
tanulói. Bereczki Krisztofer (3. o.), Steczina Liliána (4. o.), Szőke 
Vivien (5. o.), Báli Loredana (6. o.), Lukács Dániel (7. o.). Bereczki 
Krisztofer III. helyezést ért elé. Mindkét román verseny tanulóit 
Berényiné Csotye Flóra, Simona Mutter és Málik Edit tanárnő 
készítette fel. Minden résztvevőnek gratulálunk!

Kirándulások. Május és június a tanulmányi kirándulások időszaka 
minden iskolában. Jó lehetőség ez arra, hogy a tanórák keretében 
megtanult ismereteket új környezetben, a maga valóságában szem
léljék a diákok. Az Eleki Román Általános Iskola 2. osztályos diákjai 
május 17-én ismét egy tanulmányi kiránduláson vehettek részt, 
amelynek célja az volt, hogy a városban felnőtt gyerekek a lehető 
legközelebbről ismerjék meg a tanyavilág élő környezetét, 
látogatásunk alatt beszéltem a gyerekeknek a tanyán megtalálható 
állatok legfontosabb jellemzőiről, az élőlények csoportosításáról, 
a felelős állattartás aranyszabályairól. Megemlítettük azt is, hol

található a legközelebbi állatmenhely. A gyermekek láthatóan nagyon 
élvezték a kirándulás helyszínén megtalálható összes állat „vendég
szeretetét", a szénabálákon való önfeledt ugrándozást, a többkörös 
traktorozást, a nagy területen való szabad játékot.
Tanulmányi kirándulásunk alatt ünnepeltük meg egyik osztályunkba 
járó tanuló születésnapját, amire a gyermekek és szüleik egyaránt 
nagy odaadással készültek. Vendéglátónknak, Ottlakán Péter 
Tamásnénak külön köszönet jár azért, hogy hozzájárult a gyermekek 
önfeledt jókedvet biztosító délutáni programjához.

Június 4-én az első és második osztályos tanulók együtt kirándultak 
a gyulai Duska Lovastanyára Kecskemétiné Flóra, Baranyi Ibolya és 
Szelezsán Anna kíséretében. Kíváncsisággal teli izgalommal gyüle
keztek az iskola udvarán a gyerekek, és jókedvűen indultak az önkor
mányzat által biztosított busszal Gyulára. Megérkezés után azonnal 
feltérképezték a hatalmas teret. A reggelizést követően sétakocsiká
zásra invitálták őket a közeli Póstelekre, ahol folytatódott a megkez
dett szaladgálás, egy kis állatsimogatás beiktatásával. A délután kö
zös medencézéssel, vizes játékok sokaságával folytatódott. A sok v i
dámság után az összepakolás kissé nehezen ment, de mára hazaúton 
a visszatérést tervezgették a gyerekek.

Román táncok, dalok. Idén is részt vettünk a Perinita folklórfeszti
válon, Gyulán. Az ország nemzetiségi iskolái román táncokkal, dalok
kal csodálatos délelőtti műsort adtak. A Patyi Zoltán koreográfus által 
betanított néptáncokkal képviselték iskolánkat tanulóink. A finom 
ebéd után a gyerekek a gyulai strandon fürdőzéssel zárták a napot.

Román iskolások versengtek és kirándultak
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vásárlási utalványát vehette át Kozma Györgytől. Szelezsán Péter 
igazgató beszédében kiemelte, hogy az iskolában szerzett tudás gya
rapítása és a középiskolában való helytállás a végzett tanulók köte
lessége, így saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását.

Ballagás, tanévzáró, strandos élmények

Gyulára látogattak. Május 11-én a negyedik osztály, június 6-án Tanévzáró. A 2017/2018-as tanév záróünnepségét június 19-én tar- 
a harmadik osztály látogatott el Gyulára. Az egész napos tartalmas tottuk iskolánkban Pluhár László polgármester úr jelenlétében. Ezt a 
program keretében megtekintették a gyulai várat, a méltán népszerű tanévet 83 tanuló zárta. Kitűnő tanulmányi eredményéért 20 tanuló 
Almássy-kastélyt, kisvonattal körbejárták az egész várost. vehetett át értékes könyvjutalmat és oklevelet. Román nemzetiségi

hagyományok ápolásáért, román versenyeken való részvételért 10 ta
nuló kapott vásárlási utalványt jutalomképpen, ezzel is biztatva őket a 
hasonlóan aktív szerepvállalásra. Ez a tanév is a fejlődés jegyében telt 
mind a tanulói létszám, mind a szakmai munka tekintetében. 
Szelezsán Péter igazgató és a tantestület minden tagja balesetmentes 
és élményekkel teli nyári szünetet kívánt az iskola tanulóinak.

A hamburgerezés és fagyizás mellett a játszótér is különleges élményt 
nyújtott a tanulók számára. A két osztálytanító, MüllerSimona és 
Szabó Anett kísérte a gyerekeket és osztozott velük az élményekben. 

♦

Ballagás. Június 15-én öt órakor ünneplőbe Öltözött iskolánk. A 
2017/2018-as tanévben hat nyolcadikos tanuló fejezte be általános 
iskolai tanulmányait intézményünkben. Köszönjük, hogy ünnepsé
günket megtisztelte jelenlétével dr. Heim Lajosné alpolgármester 
asszony, Kozma György, az MROÖ irodavezetője, a település román 
nemzetiségi képviselői, a helyi óvodák részéről Singer Éva munkakö
zösségi vezető. A búcsúzás pillanatai mellett jutalmak átadására is sor 
került, kiemelve Cziráki Mária tanulót, aki az MROÖ tízezer forintos

Strandos álmángek. Az ötödik, hatodik, hetedik osztályosok június 
5-én egész nap vizes programokkal, fagyizással gyűjtöttek élményeket 
Berényiné Csotye Flóra és Petruzsán Éva tanárnőkkel. A negyedik osz
tály és tanítója szülők kíséretében a gyulai strandon töltöttek egy kel
lemes napot június 8-án. Csobánné Stelkovics Edina
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90 éves köszöntése

Rizs (Reis) Anna Lujza Eleken született 1928. május 27-én. Szülei kis
paraszti* voltak, a család ősei 1724-ben költöztek Elekre Gerolzhofen 
környékéről. Iskoláit Eleken végezte, majd a mezőgazdaságban dolgo
zott szülei mellett. 16 éves volt, amikor „18 és 40 év közötti munkáso
kat" kerestek oroszországi munkára, de mivel a létszám nem volt meg, 
őt is kényszermunkára vitték Krivoj Rog-ba. Két és fél évet volt kint, és 
a „málenkij robot" egyik túlélője lett. Közben mindenüket elvették (a 
házukon kívül), napszámból éltek. Édesapja rövid idő múlva elhunyt, 
ezért megélhetés után kellett nézni. A nővérét felvették a tsz-be dol
gozni, így a család, ha nehezen is, de meg tudott élni. Nagyon nehéz 
idők voltak. Később felvették a Gyulai Tejporgyár eleki tejbegyűjtőjé
be, majd a békéscsabai BEKÖT eleki kisüzemébe, ahol nyugdíjazásáig 
dolgozott. Jelenleg a nővére lányával él itt, Eleken. Elek Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete nevében Pluhár László polgármester 
köszöntötte őt 90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse még nagyon 
sokáig jó egészségben!

Gyermekorvosi rendelés
Tisztelt eleki lakosok!

Dr. Hargel Ahmad gyermekorvos ezúton értesíti Önöket, 
hogy 2018. július és augusztus hónapban a rendelési 
idő 11-től 13 óráig tart.

Megértésüket köszönjük!

Meghívó
ÜNNEPI MŰSOR 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

A mozgáskorlátozottak eleki csoportja 
meghívja tagjait

augusztus 2-án, csütörtökön 10 órára
a napközi konyhán tartandó, 

ünnepi műsorral összekötött rendezvényére.

Fellépnek a Gyulai NAPFÉNY Nappali Ellátási 
Intézmény fogyatékos ellátottjai. Bemutatót tart 
a MOLKE Dárius (orvosi segédeszközöket gyártó 

és forgalmazó) Bt.
Ebéd: 11.30-kor.

Jelentkezni július 25-éig lehet 
Uhrin Tamásnénál személyesen, 

vagy Írásban
(a Vécsei sor 22. szám alatti postaládába 

dobják be a jelentkezésüket).

Minden tagunkat szeretettel várjuk!

Uhrin Tamásné,
az eleki csoport vezetője

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi ügyelet:

66/240-896 vagy 70/967-89-86 
Nemzeti közművek hibabejelentés: 

DÉMÁSZ: 62/ 565-600 
főgáz (gázszivárgás): 80/440-141 

Mentők: 104 Rendőrség: 107 Tűzoltóság: 105 
Kábeltévé hibabejelentés: 66/ 77- 88-99 

Gyógyszertár: 66/240-373

ÁQVÁCÓKA TEMETKEZÉS Elek Város Önkormányzata
Ü Z EM ELT ET ÉS R E  M EG H IR D ET I

—<3809— A  B U S Z M E G Á L L Ó  F ELÚ JÍT O T T

T E L JE S  KÖ RŰ TEM ETK EZ ÉS I SZO LG Á LTA TÁ S B Ü FÉH ELY IS ÉG ÉT .
Éjjel-nappali ügyelet: Elek, Lökösházi u. 11. Az írásos ajánlatokat augusztus 10-ig

Tel.: 66/250-351, a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.
06-30/264-43-19, 06-30/576-89-80, 06-30/313-60-01 Bővebb felvilágosítás a

web: www.arvacskatemetkezes.hu 06-66/240-41 1-es számon kérhető.

http://www.arvacskatemetkezes.hu

