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Elek Város Önkormányzata és a Reibel Mihály 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

tisztelettel meghívja Ö nt és családját o

M Á R C I U S  1 5 -É N  9 .3 0  Ó R A K O R
kezdődő ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra

H E L Y E : 1848-A S  E M L É K M Ű

A tartalomból:
Hogyan válasszunk iskolát?
(3. oldal)
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Zumba bemutató másodszor
(5. oldal)

+

Szelektív hulladékgyűjtés
(6. oldal)

+
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Óvodáinkban immár hagyomány a tél elkergetése, a farsangi mulatság.
Mindhárom intézményben játékos vetélkedők, kis farsangi műsorok, 
fánkevés a program. A hangulat megalapozása érdekében óvodáinkat 
kidekoráljuk, farsangi álarcokat készítünk. Előzményként beszélgetünk 
a kiszebábról, a böjtről, a régi mulatságokról, télkergetésről, amihez 
népi hangszereket, fakanalat és lábast, kereplők, fedők összeütögeté- 
sét hívták segítségül. Minden csöppség énekekkel, mondókákkal, rig
musokkal, versekkel készült a várva várt napra. A jelmezes felvonulás, 
bemutatkozás, a farsangi vicces játékok eljátszása, zene, tánc teljesí
tette ki farsangi hagyományaink megismerését. „Húshagyó kedd" a 
mulatságok vége, a böjt kezdete, amikor a művelődési ház szervezésé
ben maszkások vonulnak végig Elek utcáin, és óvodásainkat is megkí
nálják frissen sült fánkkal. Ezzel zárul a farsangi időszak.

Program: gyülekező 9.00-9.30, Himnusz, az általános iskolák tanulóinak 
műsora, ünnepi köszöntőt mond P lu h á r  L á s z ló  polgármester, 
koszorúzás, Szózat

Teremíjászversenytz.oidai)
•fr

Román bál (8.óidat)

Meghívó. Ezúton értesítjük a város lakosságát, hogy március 7-én 
11 órakor a templom melletti szökőkútnál a német nemzetiségi 
nevelésben részesülő csoportjainkkal a „böjt közepe" („M itte in 
dér fasta") hagyományőrző ünnepségünkön elhelyezzük a 
tojáskalárisainkat a „Rézi”  szobor nyakában. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! Jöjjenek el, nézzék meg óvodásainkat!

Napköziotthonos Óvodák, Elek
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ÁPRILIS 8-ÁH 
TARTSON VELÜNK!

Békés megye
3.sz. választókerület

PLUHÁR LÁSZLÓ
SZAVAZZ
A  S Z Ö V E T S É G R E !
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Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek a támogató aláírásokat, melyekkel lehetővé tették számomra, 

hogy az országgyűlési képviselő-választáson egyéni jelöltként részt vehessek.
Tisztelettel: Pluhár László országgyűlési képviselőjelölt

Télbúcsúztató-tavaszköszöntő felvonulás
Február 13-án, húshagyó kedden volt városunkban a hagyományos 
télbúcsúztató-tavaszköszöntő maszkafelvonulás.
A Harruckern diákjai az idén is -  mint minden évben -  örömmel vettek 
részt ennek a hagyománynak a felelevenítésében. A Kétegyházi út vé
gétől az egész városon keresztül ijesztő jelmezekben, hangos zeneszó 
kíséretében űztük a telet. A maszkák fánkot kínáltak az óvodásoknak, 
iskolásoknak, járókelőknek. A megfáradt résztvevőket finom tea és

szendvics várta a felvonulás végén a Reibel Mihály Művelődési Köz
pont dolgozóinak jóvoltából.
Köszönjük Mucsi Eta néni kedvességét, aki csokoládéval és lélekmele- 
gítővel segítette a fázós felvonulók menetét, megkönnyítve ezzel az 
esős, hideg idő elviselését. Köszönjük a támogatást Elek Város Önkor
mányzatának és a napközi konyha dolgozóinak, akik gondoskodtak 
róla, hogy a hétszáz fánk időre megsüljön. Köszönjük Simonka 
Istvánnak és Botlás Pálnak a lovaskocsis segítséget. Köszönjük a 
polgárőrségnek és a rendőrségnek a utak biztosítását. TIT
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Hogyan válasszunk iskolát?
Minden család életében elérkezik a pillanat, amikor iskolába kell Íratni a 
család óvodát befejező tagját. Fontos, hogy melyik intézményt választ
juk, hiszen szemünk fénye nyolc évig a nap nagy részét ott fogja tölteni, 
így fontos, hogy jól érezze magát, és a szülei is biztonságban tudják.
A jó döntés előkészítése. Ahhoz, hogy felelősen tudjunk dönteni, 
rendelkeznünk kell elegendő információval. Ennek az összegyűjtéséhez 
időre van szükség, a keresgélést már a lehető legkorábban el kell kez
deni. A legjobb, ha a tervezett beíratás előtt fél, egy évvel már elkez
dünk informálódni. Legelső pontként gondoljuk át, melyek azok az is
kolák, amelyek szóba jöhetnek: állami, vagy más intézményt választunk, 
a lakóhelyünkön, vagy ahhoz közel találhatót, jól megközelíthetőt, 
vagy a munkahelyünkhöz közelebb esőt. Gondoljuk át saját igényeinket, 
a gyerek érdekeit, ez egy jó kiindulási alap lehet a továbblépéshez. 
Gyűjtsük az információkat! Az egyik információforrást (ha nem is a 
legobjektivebbet) a többi szülő, ismerősök, barátok jelentik. Kezdjünk el 
kérdezősködni, kinek milyen tapasztalata van az adott iskolával kapcso
latban? Regisztrálhatunk a közösségi oldalakon, mostanság már majd
nem minden kisebb városnak is vannak zárt csoportjai, ahová szintén 
felvételt kérhetünk. A csoporton belül pedig a tapasztaltabb, többgyer
mekes édesanyák szívesen válaszolnak és mondják el saját véleményü
ket akár a konkrét iskolával, akár az ott dolgozókkal kapcsolatban. 
Győződjünk meg személyesen! Ha már megvan az a pár hely, 
amelyek szóba jöhetnek, látogassuk meg bátran a kiszemelt 
intézményeket a nyílt napokon! Beszélgessünk el röviden az iskola 
vezetőjével is, tudjuk meg, hogy az adott intézmény képviseli-e azokat 
az értékeket, melyek számunkra fontosak! Az alsós életévekben 
elsődleges az érzelmi biztonság, a jó hangulat, a tanítónők kedvessége,

nyitottsága, türelme, jókedve. Szeretettel közelednek-e a gyerekekhez, 
milyen eszközökkel kezelik a konfliktusokat, bátorítják, szeretik-e a 
gyerekeket? Hallgassunk a megérzéseinkre, hiszen egy-egy látogatás 
alkalmával nehéz rögtön véleményt formálni! Bizzunk azokban a peda
gógusokban, akiket ismerünk, mert bennünket is tanítottak, mert egy 
településen élünk, tehát bármilyen esetben, akár hétvégén is szemé
lyesen tudunk hozzájuk fordulni. Nem utolsósorban mérjük fel az intéz
mény felszereltségét, környezetét, milyen állapotban vannak a termek, 
eszközök, mennyire tiszták a mosdók, belső terek, milyen az udvar? 
Összegezve: az iskola kiválasztásánál sok mindenre kell figyelnünk.
Saját tapasztalatom alapján azonban azt tanácsolom, hogy ha még most 
nagyon fontosnak is tartjuk a csábitó ígéreteket (amelyekből nincs hi
ány), nézzük meg az általános iskolából kikerülő diákok középiskolai 
felvételi mutatóit, a tanulmányi versenyek eredményeit, hallgassuk 
meg az iskolai tájékoztatókat! Mert bármily hihetetlen, a nyolc év 
gyorsan eltelik, és az itt szerzett alapozó ismeretek döntően meghatá
rozzák fiaink, lányaink jövőjét!

Pelle László
a Dr. Mester György Általános Iskola igazgatója

Január végén került sor a Or. Mester György Általános Iskolában a
félévenként rendezett zongoravizsgára. Tíz gyermek izgatottan várta, 
hogy sorra kerüljön. Tanáruk, Aradi Iso lt kellő humorral és végtelen 
türelemmel konferálta fel a műveket és a kis művészeket. A tanulók, 
Árvái Fruzsina, Bénes Gyöngyvér, Karnyáczki Bettina, Mák Amanda, 
Niedermayer Bence, Niedermayer György, Papp Lóránd, Isóri Zsófia, 
Zsóri Tamás és Vékony Alexandra féléves szorgalmas munkájukról 
adtak számot. A felcsendülő dallamok, a kis virtuózok játéka az egész 
hallgatóságot, Pelle László igazgatót, a szülőket, a nagyszülőket, a 
testvéreket, és az érdeklődőket is elkápráztatta. Gyalog László, a 
térségi tagintézet vezetője megdicsérte a tanulók teljesítményét, s 
örömmel újságolta, hogy mindenki átment a vizsgán. Anonymus

Nyelvi csapatverseny
„Kreatív Kalandtúra a Grimm Testvérek nyomában" rímmel hirdetett 
angol és német nyelvi csapatversenyt a Gondocs Benedek Középiskola.
Iskolánk egy német és egy angol csapattal nevezett be, négy-négy 
tanulóval. Nyelvi versenyre számítva indultunk február 16-án. 
Mittág Roland tanár úr tájékoztatott a verseny menetéről. Kiderült, 
hogy több állomáson kell teljesíteni a tanulóknak, és mindössze egy 
helyen tudják majd érvényesíteni nyelvtudásukat. Ezenkívül rajz, 
testnevelés, matematika, egészségügyi és gasztronómiával kapcso
latos feladatok képezik a verseny többi részét. A gyerekek lelkese
déssel vetették bele magukat az .Aranyhaj" című mese köré font 
feladatokba. A délig tartó verseny eredményesnek bizonyult mind 
a megszerzett tapasztalatok, mind a helyezések tekintetében. A né- 
metes csapat a A. helyen végzett, míg az angolosok a középmezőny
ben végeztek a gyulai, kétegyházi, békéscsabai iskolák csapataival 
szemben. A német csapat felkészítő tanára Lukácsáé KohutAnna, 
a résztvevő tanulók: Bakos Aléna, Nisteriuc Zsófi (6. oszt.), Árvái 
Fruzsina, Bénes Gyöngyvér (7. oszt.). Az angol csapat felkészítő 
tanára Pelle Ágnes, a résztvevő tanulók: Balogh Vivien, Nagy Péter 
Dávid (6. oszt.), Csete Réka, Popucza György (7. oszt.). A házigaz
dák a délelőttöt stílusosan egy Grimm-mesével és egy finom 
ebéddel zárták. Pelle László
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Vers- és prózamondó a magyar kultúra napján
A kistérségi vers- és prózamondó verseng rendezésével a Reibel Mihály Városi Műve
lődési Központ és Könyvtár 2000 óta minden évben kiemelt figyelmet fordit hagyo
mányaink, kultúránk ápolására.

Ez alkalommal Árgyelánné Tóth Erzsébet, az intézmény igazgatónője köszöntötte a 
megjelent diákokat, pedagógusokat, szülőket. Elmondta, hogy ez már a 19. alkalom, 
amikor a nagyterem falai között felhangzanak hazai írók, költők, zeneszerzők művei 
a tanulók tolmácsolásában. A rendezvényt Pluhár László polgármester a következő 
gondolatokkal nyitotta meg: -  1989 óta minden január 22-én a magyar kultúra nap
ját ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon végle
gesítette a Himnusz szövegét. E nap ugyan nem tartozik a hivatalos ünnepek közé, 
mégis a legfontosabbak egyike, hiszen a nemzetet összekötő legfontosabb kapocsra, 
a közös kultúránkra emlékeztet bennünket. A Himnusz létrejöttekor a magyar nép 
„zivataros századaira" emlékeztetett, ugyanakkor a szebb jövő reményét kifejező 
költemény volt. Különleges jellegét 1844-ben nyerte el, amikor Erkel Ferenc meg
zenésítette a költeményt. 1903-ban lett az ország hivatalos himnusza, ami minden 
fontos pillanatban felhangzik. Minden nép másképpen fejezi ki örömét és bánatát.
A Himnusz sorai és zenéje a magyarság lelkében gyökereznek, az együvé tartozás 
közös élményét erősitik. Az érdek elválaszthat, de a lelkűnkben felébredő érzelmek 
összefűznek bennünket. Ilyenkor ugyanazt érezzük: a nemzethez tartozást, és lélek
ben eggyé leszünk, ahogyan kellene. Hidat teremt közöttünk, összekapcsolja a múl
tunkat, jelenünket és a jövő generációkat -  hangsúlyozta a polgármester.
A kétnapos versenyen Elek, Lökösháza és Kétegyháza öt általános iskolájának kilenc
vennégy diákja várta izgatottan a kezdés időpontját. Az első napon (január 22-én) 
az alsósok mérték össze tudásukat a háromfős zsűri előtt, amelynek tagjai: Fekete 
Gabriella (megyei szaktanácsadó), Kovács József né (nyugalmazott iskolaigazgató) 
és Árgyelán Erzsébet (igazgató) voltak.
A második napon, január 23-án a felsősök szerepeltek az alábbi zsűritagok előtt: 
Telek Mihályné (nyugalmazott címzetes igazgató), Csonkáné Potocska Judit (nyu
galmazott könyvtáros) és Árgyelán Erzsébet (igazgató).
A nagy izgalmak után, melyek ellenére nagyon szép szavalatokat, előadásokat hall
hattunk, megszületett a zsűri döntése is. (Az eredményeket cikkünk keretes részé
ben olvashatják.)
A helyezettek gyönyörű jutalomkönyveit Pluhár László polgármester és Pelle László 
iskolaigazgató adta át, miután a zsűri pár mondatban összefoglalta és értékelte az 
elhangzott előadásokat. E szép eredmények megszületéséért köszönet illeti a diáko
kat a felkészülésért, a pedagógusokat az ösztönzésért. A következő évben is várjuk a 
sok-sok jelentkezőt!
Minden résztvevő édességet és könyvjelzőt kapott, a jutalomkönyveket pedig Elek 
Város Önkormányzatának köszönhetjük. Juhászné Kiss Henrietta

1. évfolyam VERS k a te g ó r ia :

1. Szarka György (Román Ált. Iskola, Kétegyháza)
II. Szelényi Ernő (Román Ált. Iskola, Elek)
III. Sebők Dávid (Dr. Mester Gy. Ált. Iskola, Elek)

PRÓZA k a te g ó r ia :
Molnár Csenge (Dr. Mester Gy. Ált. Iskola, Elek) és 
Árgyelán Szófia (Román Ált. Isk., Kétegyháza) 
emléklapban részesültek.

2. évfolyam VERS k a te g ó r ia :
I. Ramasz Károly (Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek)
II. Horváth Hanna (Általános Isk., Lökösháza)
III. Sárközi Hanna (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)

PRÓZA k a te g ó r ia :
I. Rusz Joakim (Román Ált. Isk., Kétegyháza)
II. Festő Réka (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
III. Ferenczi Gergő (Román Ált. Isk., Elek)

B. évfolyam VERS k a te g ó r ia :

I. Papp Fanni (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
II. Ónodi Patrícia (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
III. Mázán Máté (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)

PRÓZA k a te g ó r ia :
I. Bereczki Krisztofer (Román Ált. Isk., Elek)
II. Csumpilla Bence (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
III. Motika Katinka (Román Ált. Isk., Kétegyháza)

ÉNEK k a te g ó r ia :
I. Ónodi Patrícia (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
II. Márk Amanda (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek) 
Emléklapban részesült a „Pacsirta csoport”

4. évfolyam VERS k a te g ó r ia :
I. Panda Kamilla (Dr. Mester Gy. Ált. Isk. Elek)
II. Budai Roland (Román Ált. Isk., Elek)
III. Jakab Bianka Piroska (Általános Isk., Lökösháza)

PRÓZA k a te g ó r ia :
I. Nagy Kiara Dzsamilla (Román Ált. Isk., Kétegyháza)
II. Steczina Liliána (Román Ált. Isk., Elek)
III. Niedermayer Bence (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)

5. évfolyam VERS k a te g ó r ia :
I. Rádai Jakab Zsombor (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
II. Hegedűs Sugárka (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
III. Papp Vivien (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)

ÉNEK k a te g ó r ia :
Emléklapban részesült Rádai Jakab Zsombor.

6. évfolyam VERS k a te g ó r ia :

I. Csumpilla Bence (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
II. Kirí Regina (Általános Isk., Lökösháza)
III. Szabó Beatrix (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)

PRÓZA k a te g ó r ia :

I. Szabó Boglárka (Márki S. Ált. Isk. Kétegyháza)
II. Medgyesi Emma (Román Ált. Isk., Kétegyháza)
III. Dalmadi Andrea (Általános Isk., Lökösháza)

7. évfolyam VERS k a te g ó r ia :

I. Jónás Mónika Stefánia (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
II. Gyulavári Zoltán Kristóf (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
III. Ottlakán Ottó (Román Ált. Isk., Kétegyháza)

PRÓZA k a te g ó r ia :
I. Szabados Rebeka (Ált. Isk., Lökösháza)
II. Popucza György (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
III. Bénes Gyöngyvér (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)



Immár évtizedes hagyományokra tekint vissza a farsangi bál, 
idén is megrendeztünk a Dr. Mester György Általános Iskolában.
A farsang elnevezés és a legrégebbi szokásokról talált adatok közép
kori német polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás 
király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is. A farsang vízkereszttől 
(január 6.) húshagyó keddig, más megfogalmazás szerint a másnapi 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Biz
tos vagyok benne, hogy minden eleki lakos megfordult már legalább 
egyszer ezen a jeles rendezvényen diákként, szülőként, barátként... 
Személyes szerencsémnek érzem, hogy iskolánk farsangjain részt 
vehettem, először diákként, később dolgozóként, ebben a tanévben 
pedig már szervező szülőként is. Az iskoláskorhoz fűződő emlékek új
ra megelevenednek egy szülő életében, amikor a saját gyermekét lát
ja ugyanabban a helyzetben, és igyekszik mindent elkövetni annak 
érdekében, hogg számára is feledhetetlenek legyenek az iskolai élmé
nyek. A 15-20 évvel ezelőtti emlékeim még mindig elevenen élnek ar
ról, amikor szüléink a farsangot megelőző időszakban napokig sütöt
tek, szendvicset készítettek, hogy minél emlékezetesebbé tegyék szá
munkra ezt az időszakot. Mi, gyerekek hétvégenként az osztályfőnö
künknél (aki mindig szeretettel és finomsággal várt minket) össze
gyűltünk próbálni, konfettit gyártani vagy zsákbamacskát készíteni. 
Ahogyan régen nekünk is szükségünk volt rá, ebben a rohanó világ
ban a gyermekeink számára is elengedhetetlenek az ilyen közös prog
ramok. Amíg délutánonként a gyerekek konfettit gyártottak, addig 
mi, szülők fánkot sütöttünk nekik, amiből két próba között vidáman 
falatozgattak. Nagyon jó érzés volt látni a szemükben a készülődés 
lázas izgalmát, mint például azt, milyen gondot fordítottak arra, hogy 
a konfettibe csak szabályos kör alakú papírocskák kerüljenek. 
Bizonyára ugyanilyen jó érzéssel tölthette el a mi szüleinket is, ami
kor évekkel ezelőtt ugyanezt látták rajtunk. Az idei farsangon a szülők 
finom süteményekkel érkeztek a Reibel Mihály Művelődési Központ
ba. Mindenki kitett magáért, időt, pénzt és energiát nem sajnálva. A 
teremben régi iskolatársakat, barátokat, ismerősöket láttam, akik kí
váncsian várták gyermekeik, unokáik fellépését. Amikor Zsidó Ferenc 
tanár úr a felsősök farsangján felkonferálta a fellépőket, ismét a '90- 
es években érezhettük magunkat. Milyen jó is volt diáknak lenni, mi
lyen sok szép élményt szereztünk gyermekként ezeken az iskolai ren
dezvényeken! Köszönjük támogatóinknak és a ház dolgozóinak! 
Köszönjük szüléinknek, egykori tanárainknak, hogy megtanították 
nekünk azt, hogyan adhatunk maradandó élményt, hasonló szép em
lékeket a gyermekeinknek! -petra-

Egy tűt nem lehetett volna leejteni január 27-én este a Reibel Mihály 
Művelődési Központ színháztermében. A 2017-es bemutatón felbuz
dulva ezen az estén új műsorral mutatkozott be a Zumba csoportunk, 
melyet Pluhár László polgármester mutatott be, megemlítve, hogy egy 
jól összeszokott csapatot láthatunk, akik már bizonyítottak. A csoport 
2014-ben alakult, akkor még csak azért, hogy tagjai hetente két alka
lommal a tánc, a latin ritmusok segítségével megőrizzék állóképessé
güket és kikapcsolódjanak, leengedjenek a hétköznapi rohanás után.
Aki megálmodta a bemutatót, a csoport vezetője, Tóth György. A lát
ványelemek kidolgozását Ónodi Jánosnak köszönhetjük, aki páratlan 
profizmussal örvendeztetett meg minket a hangulatos képi aláfesté
sekkel. A nézők folyamatos tapssal fejezték ki tetszésüket. A „lányok" 
és fiúk bámulatos profizmussal folyamatosan „nyomták”  nekünk, és 
szinte csak perceknek tűnt az egész előadás. Szinte hihetetlen, milyen 
hamar eltelt több mint egy óra. A záró szám meglepetés volt mindany- 
nyiunk számára, na nem a Janika hangja (mert róla már tudjuk, hogyan 
énekel), hanem Turóczy Tünde, aki eddig gondosan titkolta tehetségét. 
A duett fenomenálisra sikeredett! De említsük meg az összes fellépőt 
név szerint, hiszen megérdemlik. Tóth György, Ónodi János, Sárosi- 
Ónodi Tímea, Horváthné Brandt Szilvia, Szabó Márti, Turóczy Tünde, 
Turóczy Judit, Kásziánné Házse Magdi, Felföldi Anikó, Simon Márta 
Nikolett, Dihel Bernadett, Krisánné Petrovszki Edina, Erdődiné Újlaki 
Anikó, Jámbor Melinda, Vári Csilla, Herédi Tünde, Szelényi Hanna, 
Vatrán Éva, Andrási Dorina, Balogh Vanda, Mázán Erika, Kovácsa 
Nóra, Ferenczi Réka, Nisteriuc Zsófi.
Támogatók: Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Kéz
mű Kft., Takarmánybolt Kétegyháza, Elek Városüzemeltetési és Karban
tartó Szolgálat, Felföldi Anikó fodrász, Árvái Péter. Akik megtiszteltek 
jelenlétükkel, azok nagyon jól érezték magukat és felszabadultan tértek 
haza új élménnyel.
Az előadást követően, mint azt a nagy bemutatók után egyes színházak 
szokták, mi is megvendégeltük a „művészeinket", akik a „Bojtocska íz
világa" hidegtálait kóstolhatták meg. Köszönjük nektek kicsik és nagyok 
ezt az élményt, és várjuk a következő színvonalas előadást.

Árgyelánné Tóth Erzsébet

Felhívás. Kedves gyerekek és szülők! Márciustól újraindul a 
Reibel Mihály Városi Művelődési Központban a zumba gyermekek
nek. Várjuk a mozogni szerető gyermekeket márciustól minden 
szerdán 17 órától. A csoport vezetője: Tóth György.
Első foglalkozás: március 7-én 17 órától.
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Szelektív hulladékgyűjtés otthonunkban
tartályba kerüljenek. A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli 
elhelyezése, tisztán tartása, a ház elé k i- és visszahelyezése a lakóin
gatlan tulajdonosának, a szolgáltatás igénybevevőjének feladata. 
Nagyon fontos, hogy a sárga edényekbe kizárólag papír-, műanyag- 
és fémhulladék gyűjthető szelektíven, azokat havonta egy alkalommal 
szólítjuk el a DAREH Bázis Zrt. lerakójába. A munkatársaink a szelektí
ven gyűjtött hulladékot csak a sárga hulladékgyűjtő edényekből ürítik 
ki, a mellé rakott zsákokból és egyéb eszközökből nem szállítják el. 
Nem ürítik ki az edényeket a kollégáink akkor sem, ha az települési szi
lárd hulladékot is tartalmaz. Fontos, hogy a sárga kukákba nem lehet 
üveget gyűjteni! így az üveghulladék gyűjtésére továbbra is megma
radnak a város különböző pontjain kihelyezett szelektív konténerek. 
Természetesen minden háztartásnál marad a kommunális hulladék 
gyűjtésére szolgáló edény is a heti egy alkalommal történő szállítással. 
Nagyon szépen kérjük a város lakosságát, hogy a gyűjtőedényekbe ne 
öntsenek salakot! Ez közvetlen veszélyt jelent a gyűjtést és szállítást 
végző járműre és a dolgozóink testi épségére is. Az edényzetekbe ne 
helyezzenek elhullott állatokat, mert ebben az esetben a hulladéklera
kóban nem veszik át a hulladékot.
Összefoglalva: minden ingatlannak van egy (már meglévő), heti rend
szerességgel ürített kommunális kukája, és egy újabb, havi egy alka
lommal ürített, sárga szelektív kukája, igény szerint komposztálóe
dénye. Ez nem befolyásolja a háztartásonként havonta fizetendő köz
szolgáltatási dijakat.

Napjainkban jelentős átalakuláson megy át a hulladékgazdálkodás ha
zánkban, ami alapjaiban változtatja meg a hulladékgyűjtési szokásokat. 
Ezen átalakulás része a házhoz menő, vagy ha úgy tetszik, az otthoni 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Eleken is.
Természetesen ez egy hosszú folyamat, aminek most értünk az első ál
lomásához. Az elmúlt év májusában érkezett meg 1550 db sárga sze
lektív hulladékgyűjtő edény, 28 darab 1100 literes szelektív hulladék- 
gyűjtő, illetve 200 db komposztálóedény a városba, amit hamarosan 
újabb szállítmány, 600 darab komposztálóedény követett. Az otthoni 
szelektív gyűjtés kapcsán először is ié  kell szögezni, hogy ez a szolgál
tatás ingyenes, külön díjat nem kell fizetni az eddigi szolgáltatási díjon 
felül. Minden eleki ingatlanhoz jár egy sárga hulladéktartó edény, 
amely a DAREH Bázis Zrt. tulajdona. Ezeket ingyenesen adják át az in
gatlan tulajdonosának, használójának az otthoni szelektív gyűjtés cél
jából. Jelenleg 1286 sárga gyűjtőedény és 274 komposztálóedény van 
kihelyezve. Várjuk az ingatlanhasználók jelentkezését, akikhez még 
nem jutott ki edényzet. Az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a 
városvezetés és a közszolgáltató DAREH Bázis Zrt. egyeztetése mentén 
június elején városszerte elindult a sárga hulladékgyűjtő edények kihe
lyezése. Ezt követően elkezdtük a szelektív gyűjtést is minden hónap 
utolsó szerdáján, a zöldhulladék gyűjtését pedig minden hónap utolsó 
csütörtökjén. Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. tön/, alapján az ingatlantulajdonosnak kell gondos
kodnia arról, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékok a megfelelő
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www.vascularmed.eu • inlo@ vascularm ed.eu 
Tel.: +36-30/9633-391

Szelektálj okosan!
Elek Város Önkormányzata pályázaton nyert a környezettudatos 
nevelés és szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítására 
a fiatalok körében. Az erről szóló programsorozatot márciusban 
rendezzük a művelődési központban. Felhívással éltünk a környező 
települések általános és középiskolái felé, ebben március 5-ére 
előadásra invitáltuk az ifjúságot, 6-án vetélkedőt szervezünk a 
jelentkező csapatoknak és 7-én pedig egy kirándulásra visszük a 
győzteseket Békéscsabára, a nemrég i
megépített hulladékfeldolgozóba. J s á

s z e le k t a l o k . h u
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium F Ö L D M Ű V É  L É S Ü G Y I 
támogatásával valósult meg. M I N I S  Z T  É R IU  M

http://www.vascularmed.eu
mailto:inlo@vascularmed.eu
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Télűző íjászverseny Díjátadó és sportbál

"Ti?ÁKC?m  E E R toÁ Z  g
pi.: 100x130 10500 Ft/dli 

INGYENES SZERELÉSSEL MÁRCIUS 31-19.
Termékeink:
• fix és mobil szúnyogháló
• redőny alkatrész és javítás
• szalagfuggöny, reluxa, 

harmonika ajtó
• beltéri ajtó, műanyag nyílászáró
• párkány, könyökló

TeljesköPü kivitelezést vállalunk: 
felméréstől a szerelésig és javításig

hívjon most;
Tel.: 0B-70/39Z-7755 

B.csaba, Szarvasi út 37. 
Nyitva: 10—IB-ig

A Viharsarki Teremijászverseny-sorozat egyik állomásaként szervezte 
meg február 17-én a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület az I. 
Télűző Teremíjász-versenyt Eleken, a sportcsarnokban.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pluhár László polgármester 
és Turóczy András alpolgármester is. Megnyitóbeszédében Pluhár 
László bemutatta a jelenlévó'knek a szervezőket és méltatta a ver
seny jelentőségét: -  A mai verseny szervezője és egyben házigazdá
ja az eleki Velek Vezér Hagyományőrző íjász Egyesület. Az egész egy 
gyereknappal kezdődött, amikor Duró Lajost felkérték, hogy a prog
ram keretében vegyen részt a rendezvényen egy bemutatóval.
Ezután már mint szakkör tevékenykedtek tovább. Egy éven keresztül 
heti egy alkalommal találkoztak. Duró Lajos öt íjjal és saját vesszők
kel tanította az eleki ifjúságot íjászkodni. Az érdeklődők száma fo
lyamatosan növekedett, közülük nőtt ki a mostani aktív csapat. A 
gyerekek után jöttek a felnőttek, és felmerült a lehetőség egyesület 
alapítására. Az elhatározást tett követte, majd 2015 májusában be
jegyezték az eleki Velek Vezér Hagyományőrző íjász Egyesületet. 
Céljuk a gyerekek és fiatalok íjászatra nevelése, az íjászat nyújtotta 
fizikális és szellemi megerősödés kamatoztatása a gyakorlati élet
ben. Annak ellenére, hogy egy viszonylag fiatal csapatról beszélünk, 
szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Három országos III. helye
zés mellett rengeteg versenygyőzelemmel és helyezéssel rendelkez
nek. Harcosaik, hattól hatvanéves korig, nagy reménységgel néznek 
az idei év kihívásai elé. A mai verseny egy háromállomásos verseny- 
sorozat harmadik, befejező szakasza, ahol a teljes versenysorozat 
győzteseit is kihirdetik. Elnevezése: Viharsarki Történelmi Verseny- 
sorozat. Állomásai: Mezőberény, Gyula, Elek. Az eleki megmérette
tésre is nagyon sokan neveztek, több mint 120-an. Izgalmas nap elé 
nézünk. Kívánok mindenkinek eredményes és sikeres versenyzést -  
zárta beszédét Pluhár László. A verseny sikert hozott az eleki csapat 
számára is. A díjakat a polgármester és az alpolgármester adta át.

Január 27-én Gyulán a ha
gyományoknak megfele
lően a Prohászka Zsolt Vá- 
rosi Sportcsarnokban ren
dezték meg az Év sportoló
ja díjátadó gálát és a sport
bált. Dr. Eorgényi Ernő,
Gyula város polgármestere 
nyitotta meg a rendezvényt.
Méltatta a város életében 
meghatározó szerepet be
töltő sportembereket, akik 
2107-ben is szép sikereket 
értek el. Ezen az eseményen 
a gyulai Harruckern Sport
egyesület két fiatal sportolója, Herczeg János bowlingos (edző: 
Gerendeli Gábor) és JeneiZoltán úszó (edző: dr. Török Enikő) is 
átvehette ezt a kitüntetést. A sportolóknak ezúton gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk!

Valentin-napi vetélkedő
Február 14-én szívecskékkel feldíszített terem várta a Reibel Mihály 
Művelődési Központban a Harruckern János Középiskola diákjait, hogy 
egy vetélkedőn vegyenek részt. A csapatok először szerelmestotóban 
mérték össze tudásukat, majd a piros lufikból előkerült a következő 
feladat. Öt megadott szó felhasználásával szerelmesverset kellett „fa 
ragni”  és előadni a „veronai”  erkélyen, mint Rómeó és Júlia. A kézü
gyesség is dominált ezen a délutánon, piros szívecskékből kellett mi
nél hosszabb girlandot készíteni. S mivel az élet „párosán szép” , pár
kereső játék is volt, majd több zeneszám közül azt is ki kellett találni, 
ki énekelt arról, hogy „Elvitted a szivemet..." A vetélkedő alatt a diá
kok aprósüteményt és pogácsát fogyaszthattak a Harruckern János Kö
zépiskola és Turóczyné Tóth Tünde jóvoltából, a helyezetteket tortával 
lepte meg az iskola. Árgyelánné Tóth Erzsébet, a művelődési ház igaz
gatónője a résztvevőket édességgel jutalmazta meg, hogy ezen a na
pon „megédesítse" mindenki életét. Juhászné Kiss Henrietta
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Román bátyus bál

A Román Hagyományőrző Tánceggesület február 10-én újra megren
dezte a hagyományos román bátyus bált. Az igen nagy létszámban 
összegyűlt vendégeket Bágy György, az Eleki Román Nemzetiségi Ön- 
kormányzat elnöke köszöntötte románul és magyarul. A nyitótánc előtt 
megemlékezett a közelmúltban elhunyt Gál Lászlóról, aki a bálok szer
vezésének egyik mozgatórugója volt. Nagy élmény volt, amikor a sok 
táncos felvonult és elkezdte a hagyományos joc-ot, valamint a férfiak 
táncos vetélkedését. Ezután elkezdődött a báli mulatság és el is tartott 
hajnalig. A talpalávalót idén is a Mácsai zenekar szolgáltatta.
Köszönjük a támogatóknak és minden szervezőnek, akik hozzájárultak 
a bál sikeréhez. R. M.

A
R eibel M ihály Városi 

M űvelődési K özpon t és K önyvtár

tisztelettel meghívja Önöket a 
2018. m árcius 10-én  19 :00  órától 

kezdődő hagyományos, bátyus

M agyar Bál
című rendezvényére.

Z e n é l  a  BibuczL z en ek a r  
B elép ő : 100 o fi/ fő

Jegyek elővételben a M űvelődési K özpon tban  kaphatók.
(Elek, Kossuth u. 13.)

És te hogy vagy5 
M^fcMg^'hazuo-

Vállaljuk: konyha-, szobabútor, gardrób, 
fa ágykeretek, éjjeliszekrények, 

étkezőasztalok, kerti kiülők, pagoda, 
garázsok gyártását!

Wéber Péter • Tel.: +36-20/487-5515
www.weberasztalos.hu

Kedves anyukák, kisbabák!

A részvétel ingyenes.

Újra indul!

Szeretnél kimozdulni otthonról? Érdeklődő, vagy éppen visszahúzódó a 

gyermeked? Nem tudod, hogy szerettesd meg a mcsélést gyermekeddel? 

Akkor gyere hozzánk!

Március 1-jétől (csütörtök) hetente 10 órától 11 óráig újra indul a 
könyvtárban a Baba-mama klub.

Játékos foglalkozásainkra várunk minden kisbabát 3 éves korig.

Könyvajánló
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Disney: Aranyhaj és a nagy gubanc 
Geronimo Stilton: Galaktikupa 
Lackfi lános:

Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta 
Ion Woodcock:

Scratchjátékok: 
programozás gyerekeknek 

Mi micsoda: Budapest

Felnőtt-irodalom:
Herndon Booton:

A fegyvertelen katoi 
Julián Rubinstein: A Viseli 
Vekerdy Tamás:

Nagy családkönyv 
lakupcsek Gabriella:
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