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Kedves eleki polgárok!
I jö tt az advent, a kará - 

4 p l  csonyra, a Megváltó szü- 
letésének ünnepére való 

várakozás és a számadás ideje.
Az emberek többségének az élete  
nem le tt könnyebb. Vágytunk a 
változásra, egy igazságosabb és 
jobb  világ eljövetelére, de ez e l
maradt. Arra azért büszkék lehe
tünk, hogy ha nehezebben is, de 
a város é l és fe jlő d ik , hála p o lg á 

rainak. De a számadásnak valójában később jö n  e l az ideje. 
Y f J T  arácsony közeledtével m egváltozik a világ. Megállunk 
i f i k  a mindennapok rohanásában és szeretteink fe lé  fo rd u -

M  5 L  lünk. Nincs nagyobb kincs annál, m in t am ikor a csa
lád  és a tágabb közösség, amelyben élünk, egy időre fé lre teszi 
az é le tte l já ró  e lkerülhetetlen gondokat, és békességben, szere- 
tetben fo rd u l egymás fe lé . M in tha az ünnepek közeledte fé n y t  
gyú jtana a le lkűnkben -  rádöbbent bennünket az összetartozás 
és az emberség fontosságára. Tőlünk függ, hogy á t tud juk-e  
érezni az együ ttlé t sokszor e lfe lede tt örömét, meg tud juk-e  
n y itn i a le lkünket a szeretet befogadására.

Jézus születésének ünnepe nemcsak arra a Megváltóra em léke
zés, akinek az emberek testvériségéről szóló tanítása ú j világot 
terem tett. Az e ltávozott szeretteinkre is emlékezünk, akik m ár 
nincsenek velünk, de a lelkűnkben őrizzük őket. Emlékezünk az 
elhurcoltakra és elüldözöttekre is -  lélekben együ tt vagyunk.
A szeretet ünnepe nem az a jándékról szól -  az legfe ljebb csak 
je le , szimbóluma a törődésnek. Az igazi ta rta lm á t az adja, ha 
érezzük, hogy m ilyen szép lehetne a világ, ha m inden napon 
képesek lennénk egymással békességben és szeretetben élni. 
Ahogy telnek az évek, ágy n ő  bennünk a vágy egy szebb világ  
iránt, amelyben több a szeretet és a jóság.
Sokan és sokat te ttek azért, hogy k is közösségünkben békes
ség lehessen. Köszönöm m indannyiuknak -  a közalkalmazot
taknak, az egyházaknak, a vállalkozóknak, a c iv il szervezetek
nek, a sok becsületes és szorgalmas e lek i polgárnak. Hiszek 
abban, hogy ha így fo ly ta tju k , akkor az eljövendő évben is le 
győzzük a gondokat.
A békesség és a szeretet tegye széppé az ünnepeket, hogy lé 
lekben is megerősödve kezdhessük m ajd  e l az ú j esztendőt! 
Áldott, békés karácsonyt és boldog ú j évet kívánok Elek m in 
den polgárának, itthon  és kü lfö ldön é lő  baráta inknak!

Pluhár László polgárm ester
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Uj „ruhában" a Dr. Mester György Általános Iskola
Az eleki önkormányzat sikeres pályázata révén a település főutcáján 
teljesen új külsőt kapott iskolánk. A munkálatok a nyár elején kezdőd
tek, és a napokban el is készül a beruházás.
A szigetelés m elle tt napkollektorok, új nyílászárók javítják az épület 
gazdaságosabb működését, az új színezés pedig az esztétikai megúju
lást segíti. Köszönjük m indenkinek, aki részt vá llalt a munkában!

A pályázat neve: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsí
tése -  A Dr. Mester György Általános Iskola és a sportcsarnok ener
getikai megújítása Elek városában"
A pályázat száma: TOP-3.2.1 -1 5-B51 -2 0 ) 6-00051

Az épületek a kivitelezés során a kiselemes homlokzatburkolat elbon
tását követően 16 cm külső oldali polisztirol hőszigetelést kaptak egy
ségesen. A lábazatra 14 cm xps kifejezetten lábazati hőszigetelés ke
rü lt. A magastetős épületek párazáró fólia te rítést, majd 25 cm kőzet
gyapot szálas paplanterített hőszigetelést kaptak a födémen.

A lapostetős tömegre a meglevő vízszigetelés elbontását követően a 
meglevő hőszigetelés lejtésképző rétegig történő visszabontása után 
párafékező fólia , 25 cm lépésálló polisztiro l hőszigetelés és új mű
anyag vízszigetelés is került. A korábban még nem cserélt nyílászárók, 
üvegtégla-fe lü le tek helyére is új, 5 kamrás műanyag nyílászárók ke
rü ltek beépítésre 3 rétegű üvegezéssel és nemesgáz-töltéssel. A ko
rábban cserélt nyílászárókhoz új külső ablakpárkányok beépítése volt 
szükséges a 16 cm homlokzati hőszigetelés m iatt, valamint azért, m i
vel e nyílászárók beépítése nem a külső falsíkra történt, mert a hőszi
getelés rátakarása az ablakkávákba befordíto tt hőszigeteléssel került 
megvalósításra. Belül a most cserélt nyílászárók beépítése m iatt káva
javítások és falfestések voltak szükségesek (a cserével é rin te tt egy
befüggő fa lfe lü le ten ). A lapostetős I. épület zárófödémjére 11 kW 
napelemes rendszert te lepítettek.

Pelle László igazgató, Stumpf János műszaki előadó

Közel két kilométer járda épült az idén
Szeptember elején vette kezdetét az idei járdaprogram Eleken. Elek Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben komoly összegeket kü
lönít el költségvetésében új járda építésére, illetve a töredezett, fe lfa 
gyott, balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.
Mintegy 2 km hosszan újítottak fel, illetve építettek járdát az idei évben. 
Az érin tett utcák a következők: Kazinczy utca, Erkel utca, III. sz. óvoda, 
Thököly utca, Hunyadi utca, Vécsey sor, Semmelweis utca, folyamatban 
van az időjárás függvényében a Sport tér, Sallai, Fürst utca.
Pluhár László polgármester a beruházást értékelve elmondta: bár a 
munkálatok felfordulással járnak -  m int minden építkezés - ,  de az itt  
élők örömmel fogadták a felújítás megkezdését. Ez Eleken egyébként 
már korábban is jellemző volt, a lakosság szerint az utcaképükön is 
sokat javít az új járda. A városvezető pedig bfzik abban, hogy további 
forrásokat tudnak felszabadítani a folytatásra.
Pluhár László a helyszínbejáráson arról is szólt: az utcák állapota m in
denképpen megkívánta, hogy ezek legyenek a sorban a következők, h i
szen sok helyen már szinte teljesen használhatatlan vo lt a gyalogosfe
lü let. Az érin te tt utcák megújításával már nagy területen jó  minőségű,

közlekedésbiztonságilag is megfelelő járda áll a lakosság rendelkezé
sére. Hangsúlyozta azt is, hogy a járdafelújítások fontos részét képezik 
a városi közlekedési infrastruktúrafejlesztésnek.
Elek városa jó  úton halad afelé, hogy elérje megfogalmazott céljait, a 
polgármester azonban már fürkészi az azt követő időszakot is -  derült 
ki beszélgetésünkből.
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A Don-kanyarban A környezetünkről

Egy hajdani frontkatona, Reményi József főhadnagy háborús képei
ből készült kiállítás nyílt a művelődési központban. A soha nem lá 
to tt képek a háború mindennapjait mutatják be. Arra is emlékeztet
nek bennünket, hogy a lelkek megmérgezése, a gyűlölködés és a 
széthúzás hová vezethet. Mi, eleki emberek két háború és a k ite le 
pítés áldozataival fizettünk az egykori gyűlöletpolitikáért. Békes
ségben és biztonságban akarunk élni egymással és minden néppel. 
Ajánlom a kiállítás megtekintését december 22-ig mindenkinek.

Pluhár László polgármester

Egy olyan témakörrel kell foglalkozni, amellyel jobb esetben egyál
talán nem kellene törődnünk. A környezetünkről van szó, a helyről, 
ahol leéljük az egész életünket. Úgy tűnik, a környezetünk tisztasá
gát, annak megbecsülését taglaló tantárgy előadásán a legtöbben 
„hiányoztak", de az is lehet, hogy egyesek elégtelenül birkóztak meg 
a tananyaggal. Mert mi mással is lenne magyarázható az az állapot, 
hogy a város főterén, utcáin rengeteg az eldobált papír-, műanyag- 
és egyéb hulladék, annak ellenére, hogy a munkások naponta járják 
az utcát és szedik össze a szemetet. A szelektívhulladék-szigeteken 
is leírhatatlan állapotok uralkodnak.
Természetesen ez a hiányosság, mulasztás bepótolható. És bármilyen 
furcsán hangzik, mindez végtelenül könnyen megtehető. Mi is kell 
hozzá tulajdonképpen? Odafigyelés és mások figyelmeztetése. Egyéb
ként roppant érdekes kérdés: vajon miként történhet meg, hogy most 
mi még mindig az emberiség alapkultúráját képező környezettiszta
ságról, illetve annak elmaradásáról értekezünk. Egyes, általunk ir i
gyelt nyugat-európai államokban hozzánk mérten patyolattisztaság 
van, ott az emberek nem restellik udvariasan, de kellő határozottság
gal figyelmeztetni a szemetelőt. Nálunk ez miért nem történik meg? 
Mert az - szerény véleményem szerint - teljesen kizárható, hogy va
laki jó l érezze magát ebben a „szeméttengerben", illetve hogy ez az 
állapot életeleme lenne. Viszont érdekes, hogy bár minden egyéb, á l
talában nyugatról eredő divathullám betör kis hazánkba és viszony
lag elég hamar gyökeret is ereszt, de a tisztaság, a rend iránti igény 
megtorpan az országhatárnál és ködbe vész. Ott vajon mi motiválja 
mindezt, és itt, városunkban miért késik ez a szemlélet? És k i változ
tathatja meg e kedvezőtlen folyamatot? Szülő, nevelő intézmények? 
Azt gondolom, hogy együttesen mindkettő, az alaphangot viszont csak 
és kizárólag a szülők adhatják meg. A téma még hosszan boncolgat
ható, mégis: véleményem szerint a fentebb feszegetett témához min
denkinek megvan a saját magyarázata, jobbító szándéka, mert m i
közben időhiányra hivatkozva esetleg elhessegetnénk környezetünk 
égető gondjait, a kosz és a szemét a nyakunkba hull.
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Rendőrök figyelmeztettek a bulizás veszélyeire

Iskolai események. A tanév nyitása szeptember 3-án ünnepélyes ke
retek között történt a Dr. Mester György Általános Iskolában. Az elsősök 
köszöntése, az új tanítónő (Szűcs Vivien) bemutatása, az éves feladatok 
ismertetése Brindás Oyorgyné igazgatóhelyettes vezetésével történt.
A magyar diáksport napján az egész iskola rajthoz állt. A felsősöknek az 
idei aktuális táv 2018 méter volt, az alsósok arányosan rövidebb távot 
teljesítettek. A cél a hatért jelző sorompó volt, ahol a beérkezés után 
eredményhirdetés következett. Első lett Budai Dominik.
Az Aradon kivégzett 1848-as hősökről október 5-én megrendezett isko
lai, városi megemlékezés után került sor a papírgyűjtésre, amit most elő
ször a helyi óvodásokkal közösen szerveztünk. A szokásosnál is nagyobb 
forgalom jelezte, hogy rekord mennyiségű papír gyűlt össze, a megszo
kott három konténer sem volt elég. 17 500 kg jelentette az új rekordot.

Főszerepben az egészség. Az alsó tagozatban október 8. és 13. között 
az egészséges életmódé volt a főszerep. Minden reggel 3/4 8-kor reg
geli tornát tartottunk, ahol még a félálomban érkezők is felébredtek. 
Megmozgattuk minden porcikánkat, hogy kellő frissességgel tudjunk 
koncentrálni a ránk váró foglalkozásokon. Meghirdettük rajzversenyün
ket, amire ötletes rajzokat vártunk az egészséges életmóddal kapcsolat
ban. Az eredményhirdetéskor minden osztályban jutalmaztunk és érté
keltük a legjobb három alkotást. A 4. osztályosok plakátokat készítettek, 
hogy felhívják kisebb társaik figyelmét a heti témakör fontosságára. 
Meghívtuk Kecskés Róbertné Esztike védőnőt, hogy tartson előadást a 
tisztálkodás fontosságáról a harmadik osztályosoknak. Volt olyan osz
tály, ahol a tanító néni a környezetórát a zöldségboltban tartotta, és ott 
beszélgettek a helyes táplálkozásról. A szülők bevonásával és segítségé
vel gyümölcsnapot tartottunk gyümölcstálkészítő versennyel egybeköt
ve. A lelkes és nagyon ügyes anyukák fantasztikus tálakat készítettek a 
gyerekeknek, ők pedig nagy örömmel fogyasztották a finomságokat.
Sor került egy hétfordulós csapatversenyre is, ahol a gyerekeket vegyes 
csapatokba sorsoltuk. Az állomáshelyeken öt perc alatt kellett különböző

Színházban jártunk. Minden alsó tagozatos tanuló, a felsősök közül 
pedig az ötödik és a hatodik évfolyam mindkét osztálya rendszeresen 
látogatja a Békéscsabai Jókai Színház előadásait. A diákoknak három 
előadásra szóló bérletük van. Ebben a tanévben már két zenés mese
játékot megnéztek az osztályok. Mindkét előadás nagyon tetszett!

feladatokat együtt megoldaniuk. Ilyen volt például gyümölcsök, zöldsé
gek felismerése ízlelés, szaglás után, csoportosítás termőhely szerint, né
met és angol nyelven való felismerés, állatos kép kirakása, célba dobás 
kislabdával, különböző hulladékok képeit szelektíven csoportosítani.
A csapatok jutalmazását a tankerület által biztosított összegből vásárolt 
gyümölcsökkel és üdítőitalokkal oldottuk meg. Külön köszönet ille ti 
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolyát az általa ajándékozott almáért, amiből 
minden gyermek falatozhatott.

Jó a buli!? Egyik szombaton ismét olyan programot sikerült szervezni a 
tanítási órák közé, amely mindig aktuális, és újra meg újra beszélni kell 
róla, mert a rendőri munka is az emberi viselkedésről, annak szabályairól 
szól. Kruzsicz Róbertné rendőr főtörzsőrmester és Kovácsné Szőke Gizella 
rendőr őrnagy rendőrnők interaktív előadása az alkoholfogyasztásról, a 
közlekedésről, az internet, a facebook veszélyeiről, vagyonvédelemről 
szólt. A felsősöket a drogokról, a bulizásról vetített filmben egy-egy je 
lenet igen megdöbbentette. Az előadók véleménye az volt, hogy a bará
tok, barátnők felelőssége meghatározó ebben az életkorban, a szülők 
dolga pedig a gyerekeikkel barátkozók szelektálása. Az előadások máso
dik részében a közúti jelzésekről, a KRESZ előírásairól beszélgettek, kie
melve az Eleken is megtalálható jelzőtáblákat. Tanulóink jól érzékelték 
azokat a veszélyeket, amelyek a közlekedés során előfordulhatnak. 
Vendégeinktől mindenki kapott ajándékot és ígéretet, hogy tavasszal 
az iskola udvarán segítenek eligazodni a közlekedés szabályaiban.
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Az interaktív bábszínháztól a mézes reggeliig

In te ra k tív  bábszínház. Az Eleki Román Általános Iskola 3. és 4. 
osztálgos tanulói idén már ötöd ik alkalommal vehettek részt a Békés
csabai Napsugár Bábszínház által nyert EFOP 3.3.2-16-2016-00001 
számú „Parazsat a háromlábúnak, száguldjon, m int a gondolat" című 
pályázatán. Az előadások legfontosabb pozitívuma, hogy egyfajta 
rendszert á llít fe l a gyerekeknek. Mindig egy kis bevezető játékos to r
nával mozgatják meg a még néha álmos gyerekeket. Ők ezt észre sem 
veszik, de szinte te tő tő l-ta lp ig  átmozgatják őket. A gyakran ásítozó 
gyerekek is felébrednek és fe lfrissültén már könnyebben tudnak kon
centrálni az előadásra. A torna után általában az előadók felolvassák 
a mesét. A gyerekek hatalmas szemekkel fig ye lik  a magával ragadó 
produkciót. Ezt követően általában van valamilyen, a meséhez kap
csolódó, könnyen megtanulható, játékos, hangszerekkel kísért da
locska. A programban részt vevő gyerekek a szünetben mindig kap
nak valami kis tízórait, melyet együtt fogyaszthatnak el. Ezután jön 
a sokak által közkedvelt kézműves-foglalkozás, fiúknak-lányoknak 
mindig külön kedvezve, együtt elkészítenek valamit, amihez minden 
eszközt, sablont a bábszínház biztosít. Végül pedig jön a legjobb rész, 
a drámajáték. Erre szinte kivétel nélkül minden gyerek nagy lelkese
déssel je lentkezik, imádják, hogy végre szerepelhetnek. Köszönjük, 
hogy iskolánkat választották erre a gyerekbarát fejlesztőprogramra.

Bukaresti színház előadása. November 5-én egy tíz tagú romániai 
gyermekszínház előadását csodálhatták meg iskolánk tanulói a helyi 
művelődési házban. A román nyelven előadott népmese fordulatos 
története, magával ragadó jelenetei nagy hatással voltak a nézőtéren 
ülő óvodás és iskolás gyerekekre egyaránt. A társulat egy körút kere
tében látogatott városunkba, mivel céljuk, hogy a Magyarországon 
románul tanuló gyerekekkel szórakoztató eszközökkel szerettessék 
meg a nyelvet, a kultúrát. Az egy órás előadás végén élményekkel 
gazdagon távozott a nézősereg.

Újra „Mézes reggeli". Az Országos Méhészeti Egyesület és a Föld
művelésügyi M inisztérium november 15-tő l indította el az Európai
Mézes Reggeli programot. A programhoz csatlakozott az Eleki Román 
Általános Iskola is. A méhek és az egészséges életmód népszerűsítése 
m elle tt a kezdeményezés célja a helyben term elt élelmiszerek megis
mertetése. A hely i méhész egyesületből több vendég érkezett. Egy 
ismeretterjesztő videofilm  megnézése után Hoffmann tanár úr egy 
vidám performansz segítségével te tte  látványossá a méhek társadal
mi rétegződését. Gál Gábor és Gálné Oihel Jolán rövid méhészeti be
m utatót ta rto tt a gyerekeknek. Megismertették az általuk használt 
méhészeti eszközöket, m int például kaptár, keret, fedelező, füstölő, 
pergető. Kóstolót kaptak a gyerekek a hársméz, az akácméz, a repce
méz, az édeskömény méz különleges zamatából. Vajas-mézes kenyér 
és mézes tea te tte  igazán édessé az együtt tö ltö tt perceket.

B u t ira  Vitte* Mteiktmiu -  ArcvcUn Ewsfstt 
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Töklámpás és jelmez Márton-napi felvonulás

Ebben az évben is sikerült megrendezni a „Mézes regge li" elnevezé
sű bemutatót a Dr. Mester György Általános Iskolában és újra Házse 
György eleki méhész főszereplésével. Ami újdonság vo lt a rendezvé
nyen, hogy a gyerekek -  még a kisebbek is -  nagy érdeklődést mu
tattak a méhek élete, biológiai szerepük iránt. Gyuri bácsi alig győz
te a válaszadást és később a tízféle mézfajtából való kóstoló kiosztá
sát. Köszönjük a finom reggelit! Pelle László

Ismét édes napok

Márton-napi készülődés

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap rendhagyó módon te lt a Dr. 
Mester György Általános Iskola alsó tagozatán. A gyerekek reggel az 
otthon elkészített töklámpásokkal érkeztek és már nagyon várták a 
délutánt, amikor belebújhattak félelmetes jelmezeikbe, felvehették 
ijesztő álarcaikat. A délután az ünnep jelentésének rövid ismerteté
sével kezdődött, majd a gyerekek cukorjutalom ellenében ügyességi 
feladatokat hajthattak végre. Lehetett golyókkal egyensúlyozva lép
kedni óriástalpakon, volt szellembowling, de tökcélbadobó és varázs
kalapra karikadobáló feladat is. Kicsik és nagyobbak egyaránt élvez
ték a játékokat, akik már elég cukrot gyűjtöttek, az aulában szolgálta
to tt zenére riszálhatták boszorkányjelmezüket. Pelle Ágnes

November lZ -én  elindult a kis csapat Márton tiszteletére felvonulni 
az egy héttel korábban a szülőkkel közösen elkészített lampionok
kal. Természetesen a felvonulást előkészítendő minden csoport be
szélgetett Mártonról, akiről nem gondolnánk, mekkora példakép le 
hetne ebben a korban is. A mai világban, ahol sokszor segítség nél
kül megyünk el egymás mellett, Márton példájával a gyerekeket is 
ösztönözzük a szeretetre, az önzetlen segítségnyújtásra.
Utunk a művelődési házban ért véget, ahol mindhárom óvoda zenés 
műsort adott elő. Mivel azt tartja a mondás: „Aki Márton-napon libát 
nem eszik, egész évben éhezik", ezért libazsíros kenyérre és teára 
invitáltuk a vendégeket. Köszönjük a segítséget és a megjelenést 
mindenkinek, valamint alábbi támogatóink segítségét: Eleki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat: Békés Megyei Német Nemzetiségi Ön
kormányzat; Eleki Polgárőrség, Eleki Rendőrőrs; művelődési ház.


