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Jól sikerült az Elekiek XII. Világtalálkozój
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg augusztus 1-töl 3-ig az 
Elekiek XII. Világtalálkozóját. Külföldi vendégdelegációk is részt vettek az 
eseményeken, melyek során volt hintés bevonulás, rendkívüli határnyitás, 
tér-névadó, egyházi programok, megemlékezés a kitelepitettekröl. 
Ünnepeltek a helyi és a meghívott nemzetiségi csoportok, volt főzőverseny, 
kiállítás, koncertek, barátságos futballmérkőzés és nem maradt el a 
hagyományos sváb bál sem, ahol még a „csilláron is lógtak". Ez alkalom
mal ünnepelték az elekiek várossá válásuk 18. évfordulóját is, ahol 
felkószöntötték a település legidősebb és legfiatalabb polgárát 
Már hagyományosnak mondható, hogy a Reibel Mihály Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár minden világtalálkozó alkalmával 
szárnyai alá veszi az eleki, vagy Elekről elszármazott alkotókat és 
kiállítást szervez nekik.
Az idei évben két festő, Keresztesi Franciska és Csontos Rozália képeiben 
gyönyörködhettek, illetve két fotós, Méry Rudolf és Nagy Marcell 
mutatta be saját látószögből Elek ünnepnapjait, mindennapjait. Ezenkívül 
megtekinthették az „Elek fejlődése képekben 2004-2014" kiállítást és 
Joschi Ament Laudenbachot bemutató fotósorozatát is, melyet Pluhár 
László polgármester nyitott meg július 31-én, a világtalálkozó 
előestéjén. A kiállítás megnyitóján közreműködött Ottlakán Anita 
(gitár) és Dávid Csenge (vers).
Péntek délután hagyományosan zeneszóval és hintókkal hozták be 
a városba az érkező vendégeket, ahol harangszóval, mézeskaláccsal 
fogadták őket.

A rendezvényt Pluhár László polgármester nyitotta meg, majd 
Thorsten Wozniak polgármester beszélt a vendégdelegációk nevében. 
Könnyűzenei programokkal folytatódott a délután, ahol fiatal tehetségek 
-  Fazekas Csenge, lámborné Gulyás Frika és Szucsik János -  mutatkoztak 
be. Dankó Szilvia, a Nóta Tv-ből ismert énekesnő fergeteges produkciót 
adott elő, majd még ezen is túltett L.L. Junior, aki a környező 
településekről is sok nézőt vonzott a rendezvényre.
22 órától a ManGoRise zenekar zenéjére rophatták a táncot hajnalig az 
érdeklődők. A világtalálkozó résztvevői megtekinthették a lökösházi 
Bréda-kastélyt, valamint fényfestésben is gyönyörködhettek.
Augusztus 2-án, szombaton reggel 8 órakor ünnepélyes határnyitásra 
került sor Elek és Ottlaka között. A lakosság a számadatok alapján szép 
számmal használta ki a határátkelő ideiglenes nyitását.
A művelődési központ másik elmaradhatatlan rendezvénye a főzőverseny 
volt. Szombaton kora reggeltől rotyogtak a finomságok a bográcsokban 
és jelezték az illatok, hogy itt bizony nagyon sokféle ínycsiklandó étel 
készül versenybe szállni (benevezett egy kismalac is, ő ropogósra sült, 
igaz, nem ugrott a bográcsba). S míg javában folyt a főzőverseny -  hogy 
gyomor ne maradjon üresen -  a művelődési központ dolgozói a 
résztvevőket csikós kaláccsal és kétegyházi túrós lángossal kínálták.
A zsűri nem győzte értékelni a bográcsban készült ételek mellett az „Elek 
legjobb süteménye” , „befőttje, savanyúsága", „pálinkája" kategóriában 
benevezett „pályaműveket".

(Folytatás a 2. oldalon)
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Jó) s ik e rü lt az Elekiek XII. V ilágta lá lkozój
(Folytatás az I.  oldalról)
Hosszas tanakodás után a zsűri tagjai -  Dovidatné Kardos Sára, a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendjének tagja, PappJánosné háziasszony, Árgyelán 
György, a Dél-alföldi Teleház Egyesület elnöke, Rusz Miklós okleveles 
pálinkaszakértő, Ficzere István szakács, dr. Heim Lajos állatorvos, a zsűri 
állandó résztvevője -  az alábbi rangsort állították fel:
„Elek legjobb befőttje, savanyúsága" kategóriában: I. Szkaliczki Jánosáé
-  diabetikus dzsemek, II. Sülé mama -  vegyes savanyúság 
„Elek legjobb süteménye" kategóriában: I. Konkoly Zoltán -  túrós 
rácsos, II. Veder László -  vajas pogácsa, III. Ficzeréné Szabó Zsuzsanna
-  lekváros papucs
„Elek legjobb pálinkája" kategóriában: I. Kovács Géza -  ázseni szilva,
II. Ficzere István -  vegyes, III. Bágy György -  zöld dió 
A főzőverseny eredménye: I. Pösze duó -  csülökpörkölt,
II. Jim Bim -  toroskáposzta, III. Sülé József- halászlé 
A XII. Eleki Világtalálkozó alkalmából a művelődési központ rajzversenyt 
is hirdetett, a résztvevő gyermekek -  László Rubina, Hegedűs Nóra és 
Hegedűs István -  ajándékcsomagot és oklevelet kaptak.
A főzőverseny ideje alatt a Harruckem János Közoktatási Intézmény 
felnőttképzősei látványkemencében sült pogácsával és lekváros 
papuccsal kínálták a kilátogatókat. Emlékül nemcsak a díjazottak vihettek 
haza ajándékot, hanem minden résztvevő oklevelet, a művelődési központ 
és könyvtár dolgozói által készített mézeskalács plakettet kapott.
Szombat 9.30-tól német szentmise volt a római katolikus templomban.
A misét Kozivici Attila, a temesvári egyházközség plébánosa celebrálta.

Képünkön bakói: Joschi Áment. Thorsten Wozniak, Avram M am i, Hermám  
Lenz, Pluhár László, Dániel Som  Tomula. Petra Claudru Bátránál. Michel Cotbin

A szentmisét ünnepi műsor és koszorúzás követte az Országos Kiűzetési 
Emlékműnél, magyar és német nyelven. Ünnepi beszédet mondott Pluhár 
László polgármester és Joschi Ament, a Kulturkreis Elek elnöke, majd 
ünnepi műsor következett a Dr. Mester György Általános Iskola tanulói 
részvételével, Lénád Istvánná tanárnő vezetésével.
11.15 órakor a polgármesteri hivatal mögötti rendezvényteret Elek 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2014. (VI. 30.) sz. 
önkormányzati határozata értelmében „laudenbach téri’-nek nevezte el. 
Ünnepi beszédet mondott Pluhár László, valamint Hermann Lenz 
polgármester, majd Kalaman János atya szentelte meg a teret.
Péntektől vasárnap estig folyamatosan arcfestés és ugrálóvár várta a 
gyermekeket. A főzőverseny után a kisebbeket Pasenko bohóc és a 
látványos Pithon Magic Show varázsolta el a színpadon.
14 órától a sportpályán barátságos labdarúgó-mérkőzésre került sor a

német küldöttség és az eleki képviselő-testület tagjai között. Örömünkre 
a mi fiaink győztek! 16 órakor ünnepélyes keretek között, sok érdeklődő 
részvételével felavatták az eleki szlovák házat a Kétegyházi u. 23. szám 
alatt. 17 órakora Román Nemzetiségi Általános Iskolában a Román 
Hagyományőrző Táncegyesület részvételével eredeti eleki joc (táncház) 
kezdődött, a zenét a Békés Banda, később a mácsai zenekar szolgáltatta.

20 órától kezdődött a hagyományos bátyus sváb bál, zenéről az 
UnterRock zenekar gondoskodott. Még a „csilláron is lógtak"! 
Mindeközben a téren a rockzenét szerető közönség számára játszott a 
Másképp zenekar, a Score együttes, a Dirty Slippers, a Retrock zenekar 
és az After Dark. A vasárnapi program szentmisével kezdődött, majd 
fakultatív programként koszorúztak a Hősök kertjében. A BÉK5ZI Trefort 
fíúkórus adott ünnepi koncertet a római katolikus templomban. A 
sportpályán íjászbemutató, a sportcsarnokban pedig asztalitenisz-verseny 
várta a sportszeretőket. 14 órakor kezdődött Elek Város 18. születésnapja, 
ahol Pluhár László polgármester és dr. Heim Lajosné alpolgármester 
asszony köszöntötte a megjelenteket. 15 órától folklórdélután 
szórakoztatta a nagyérdeműt, ahol fellépett az Eleki Hagyományőrző 
Táncegyesület, akik Elek környéki gyűjtött táncokat mutattak be, őket 
követte a Pacsirta Tánccsoport, a Karikázóval, Békési táncokkal és a 
Sárközi ugrással. Vendégfellépő volt a szomszédos Ottlaka település 
„Bujorii" Tánccsoportja, akik a térségükre jellemző táncokkal 
szórakoztatták a közönséget. Testvértelepülésünk, Szentanna „Busuiocul" 
Tánccsoportja külön erre az alkalomra szerkesztett profi műsorral lépett a 
közönség elé. A Szlovák Önkormányzat meghívásának eleget téve a Jásdi 
Pávakor is bemutatta a szlovákság hagyományait.
Elek Város Önkormányzata oklevelet, a művelődési központ pedig kerámia 
plakettet adományozott minden résztvevő csoportnak a világtalálkozó 
alkalmából. Rövid szünet után a könnyűzenéé lett a főszerep és az RMS 
zenekar igazi, ismert slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt. A 
közönség minden dalt velük együtt énekelt. Őket követte a fő műsorszám, 
a Kossuth-díjas Bernjén Ferenc műsora, aki ugyancsak a múltba kalauzolt 
el minket, hisz dalai a középkorosztályhoz szólnak. Vasárnap este 9-kor 
került sor az Elek és Ottlaka közötti ideiglenesen megnyitott határátkelő 
bezárására. Mint már hosszú évek óta, most is tűzijátékkal zárult a 
programsorozat, ami után résztvevők és dolgozók fáradtan, de örömmel 
a szívükben tértek haza, hiszen egy jól sikerült találkozón múlathatták az 
időt három napon keresztül.

Árgyelánné Tóth Erzsébet 
Juhászné Kiss Henrietta
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Emlékeztek és köszöntötték a hazatérőket
A Leimen-ház is ünneplőbe öltözött és augusztus 
1-jén délután egyperces harangszóval a 
kiűzöttekre emlékezve köszöntöttük a hazatérőket.
Pluhár László polgármester köszöntésével és 
ünnepi beszédével kezdetét vette az Elekiek XII.
Világtalálkozója. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete is 
színvonalas programsorozatot szervezett.
A Leimen-ház, amely mindkét szervezetünk 
székháza, a világtalálkozó ideje alatt folyamatosan 
nyitva á llt. Az érdeklődők német és magyar 
nyelven hallgathatták a múzeum történetét és 
a közösség tevékenységéről, testvérvárosi 
kapcsolatairól, sváb és német hagyományokról 
is kaphattak információkat. Az augusztus 2-án 
m egtartott német nyelvű szentmisén együtt 
vettünk részt a k ite lep íte tt eleki németekkel, akik 
közül sajnos már csak kevesen tudtak visszatérni e je les eseményre.

Németek Egyesületének német gyermektánc- 
csoportja német táncokat és német gyermek- 
játékokat adott elő, majd hagyományos 
betáncolással az eleki németek a németországi 
németekkel együtt nyito tták meg a bált.
Vasárnap délután a Leimen-házban fogadtuk 
a német delegációt a város vezetőivel együtt. 
Főként német nyelven fo ly t a beszélgetés a 
szeretet, a békesség és az összetartozás jegyében. 
Az i t t  tartózkodó vendégek tiszteletére augusztus 
5-én a hagyománnyá vált szalonnasütést 
bográcsos sertéspörköltfőzés vá ltotta fel.
A Leimen-ház udvarán kellemes hangulatban te lt 
a délután. Meg kell említenünk, hogy az eleki 
németek közül a XII. Világtalálkozón két fő  -  
Nádor Mária és W ittmann György -  Elekért 
Érdemérem kitüntetésben részesült. Nekik 

gratulálunk és jó  egészséget kívánunk! A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete köszönetét fejezi 
ki minden segítőtársának és mindazoknak, akik a világtalálkozó 
alkalmával elősegítették a rendezvény sikerét, továbbá a találkozó 
minden látogatójának köszönjük, hogy megtisztelték az eseményt.

E kegyeletteljes esemény után a Kiűzetési Emlékműnél helyeztük 
el a megemlékezés koszorúit a Gerolzhofenből, Laudenbachból, 
Németország és a világ más részéről érkezettekkel.
Az emlékmű hűen adja vissza azt a nehéz és szomorú pillanatot, 
am ikora Magyarországról kiűzötteknek el ke lle tt hagyni hazájukat, 
szülőföldjüket. Ugyanezen a napon a Reibel M ihály Művelődési 
Házban kezdetét vette a hagyományos bátyus sváb bál. Az Eleki

Összeállította: Niedermayer Ernő, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Klemm Tamás, az Eleki Németek Egyesületének elnöke, 
Ottlakánné Walthier Dorottya

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 187/2013 
(IX. 30.) számú önkormányzati határozatával támogatta a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat székház iránti kérelmét.
Az önkormányzat az Elek, Kétegyházi út 23. szám alatti ingatlant 
adta át erre a célra. A szlovák székház ünnepélyes átadáséra 
az Elekiek XII. Világtalálkozójának keretében augusztus 2-án 
(szombaton) 16 órakor került sor. Dr. Kuruczné Czvalinga Judit, 
az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte 
a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy végre nekik is van 
székházuk. Ezután Pluhár László polgármester tartott ünnepi 
beszédet. Az ünnepségen jelen volt Zetmann Ferenc, 
az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke, részt vettek 
mezőberényi, nagybánhegyesi, csabaszabadi, tótkomlósi és 
jásdi szlovák nemzetiségi önkormányzatok vezetői, képviselői, 
valamint az eleki szlovákság tagjai. A megjelentek betekintést 
nyerhettek a helyi szlovák hagyományokba, kultúrába.



elekiAktuális4

18 éve kapott városi rangot Elek
Az Elekiek XII. Világtalálkozójának köszönhetően „széles családi körben", 
számos testvérváros jelenlétében tartotta várossá válásának 18. 
születésnapját Elek. Ez zsenge kornak tekinthető egg település esetében, 
viszont az emberi életben ilyenkor lépjük át a felnőtté válás küszöbét.
Elsőként Pluhár László polgármester mondott köszöntőt a város 
születésnapja alkalmából, üdvözölte a laudenbachi, gerolzhofeni és 
a romániai testvérvárosok küldötteit, de legfontosabbnak tekintette 
az eleki embereket, hiszen ők ennek a napnak az ünnepeltjei.
A világtalálkozó főszervezőjeként ezután ár. Heim Lajosné 
alpolgármester üdvözölte a jelenlévőket és a műsor levezetőjeként 
elsőként köszöntötte Elek legmagasabb kort megért polgárát.
Városunk legidősebb lakosa Nagy Pálné, aki az idén 97 éves.

Leánykori neve Tóth Anna, 
Medgyesegyházán született 
1917.augusztus 17-én. 
Édesanyja neve Kolesz 
Dorottya.9 testvérével 
együtt Medgyesen éltek, 
ő volt a középső gyermek.
8 osztályt végzett, majd 
Pestre ment, ahol cselédként 
dolgozott. Itt ismerkedett 
meg férjével, akivel 19 éves 
korában házasodott össze, 
férje fegyvergyárban, 
majd útépítőként kereste 
a kenyerét.

1941-ben született első gyermekük, ekkor már Elekre költöztek.
Anna néni 11 gyermeket hozott a világra, sajnos 3 már elhalálozott. 
Gyermekei az országban szétszórva élnek (Pest, Elek, Törökbálint, 
Csíkostöttös). Mindig szerényen, szegénységben élt családjával. 
Főállású édesanya, vagyis háztartásbeli volt az első gyermek 
megszületése óta. Gyermekeit becsületre nevelte. Fontos volt számára a 
vallás, még ereje engedte, minden vasárnap eljárt a templomba. A város 
legidősebb polgárának ajándékcsomagot, virágcsokrot ajándékoztak.

gyermeke Gyulán, a Pándy Kálmán kórházban született 2014. július 28- 
án 21 óra 25 perckor 3100 grammal és 50 cm-rel, kék szemmel és barna 
hajjal. A pici jó  kisbaba, kedvenc elfoglaltsága az alvás, evés és az esti 
fürdés. A család szeme fénye. Vanda Ilonának hosszú életet, családjának 
jó  egészséget kívánt a város nevében, majd hatalmas ajándékcsomaggal 
gratulált és üdvözölte a legfiatalabb lakost Pluhár László polgármester.
Az „E lekért" Érdemérem 
egyik je löltje Nádor Mária 
lett. Hétgyermekes 
családba született 1948- 
ban. Édesanyja tanárnő, 
édesapja buszvezető volt.
Az Erkel Ferenc 
Gimnáziumban 
érettségizett, ezután 
közgazdasági technikusi 
oklevelet szerzett 
Békéscsabán. Első 
munkahelye a gyulai járási 
tanács művelődési osztálya 
volt, ahol tíz évig dolgozott 
adminisztrátorként.
Továbbtanult a Debreceni 
Tanítóképző Főiskola 
népművelő-könyvtáros 
szakán levelező tagozaton.
1976-ban kapta meg az oklevelet és mivel hívták, hazajött. Beosztott 
könyvtárosként odaadó szeretettel végezte munkáját. A nyugdíjba 
vonuló Kalász Erzsébet után a könyvtárvezetője lett. 1981-ben ismét 
sikeres állami vizsgát tett könyvtár szakból a nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolán. Munkájában mindig maximalista volt. 1983-ban Kiváló 
Munkáért, 1988-ban Szociális Kultúráért Érdemérmet vett át. 1995-től 
az összevont művelődési ház és könyvtárvezetője lett. Ennek keretében 
kapcsolódhatott bele az Elekiek Világtalálkozója szervezésébe. 1999-ben 
az újra önálló könyvtár vezetője lett, egészen 2005-ig, amikor nyugdíjba 

vonult. Szíwel-lélekkel végezte munkáját, a tárlatoktól a 
rendezvényekig. Több társadalmi tevékenységet is végzett, 
1998-tól a Német Kisebbségi Önkormányzatban 
elnökhelyettesi feladatokat látott el. A „Röpülj páva”  
kör énekkari vezetői tevékenységével is őrizte a német 
hagyományokat. Szakdolgozatot író hallgatókat segített 
dokumentumokkal és fotókkal. Az Eleki Németek 
Egyesületének a mai napig tagja. Az eleki újság állandó 
tudósítójaként szerepelt. A Riha Ilona Alapítványban 
kuratóriumi tag volt, ma is tiszteletbeli elnöke a Harruckern 
János Közoktatási Intézmény alapítványának.
A méltán megérdemelt kitüntetés átvételekor azt mondta, 
hogy minden munkája, tevékenysége közt a könyvtár 
jelentette számára „a boldogság szigetét". (Édesanyja, Nádor 
J. Istvánná 1996-ban, testvére, dr. Nádor Gyöngyvér, a város 
fogorvosa pedig 2012-ben kapott „Elekért" Érdemérmet.) 

Ezután a nap másik kitüntetettjének életútját tolmácsolta az 
alpolgármester asszony. (Folytatás az 5. oldalon)

Ezután Kovács Vanda Ilonát, a város legfiatalabb lakosát köszöntötte az 
alpolgármester asszony. Kovács Gábor és Szelényi Zsanett elsőszülött
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Elismerés közösségi tevékenységért
(Folytatás a 4. oldalról)
Wittmann György 1937-ben született Eleken, munkáscsalád 
gyermekeként. Édesapja gépészként dolgozott a Kétegyházi úti 
gőzmalomban, édesanyja, Braun Katalin a háztartást vezette. 
Szüleit 1946 januárjában kényszermunkára hurcolták el Ukrajnába, 
ő eleki nagyszüleinél maradt.

1946-ban a Németországba történő kiűzetésnek ő is áldozata le tt 9 
évesenl Négy rokoni családnál is nevelkedett kint, nagyszülei otthonba 
kerültek. Szülei két, illetve három év múlva betegen jöttek vissza a 
kényszermunkából, de itthon senkit sem találtak. 1951. január 18-án 
térhetett vissza Elekre, hat év szétszakitottság után együtt lehetett a 
család. Édesapja 49 évesen elhalálozott az Ukrajnából hozott betegség 
miatt, Így le tt ő 14 évesen kenyérkereső, alkalmi munkából. 1952-ben 
a helyi téglagyárban kapott munkát. 1955-ben ács ipari tanulónak 
szerződött, 3 év múlva szakmunkásvizsgát tett, később az ács és 
állványozó mesterlevelet is megszerezte. A helyi építőipari 
szövetkezetben dolgozott annak megszűnéséig, ahol megkapta 
„Az Építőipar Kiváló Dolgozója" kitüntetést. 1976-tól a kétegyházi 
Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet asztalosműhelyében dolgozott 
csoportvezetőként, 21 éven át, nyugdíjazásáig. 1962-ben házasságot 
kötött Áment Annával. Feleségével együtt alapitó tagja le tt az Eleki 
Németek Egyesületének (1992). A hagyományápolásra törekedtek, 
például az énekkarban és nem utolsósorban a Német Közösségi Házban 
végzett társadalmi munkával (ajtók, ablakok, nagykapu, tető). 16 évig 
az egyesület vezetőségi tagja volt. Jelenleg az eleki Német Kisebbségi 
Önkormányzat vezetőségi tagja. 2002-ben Békés Megye Képviselő- 
Testületének Nemzeti és Etnikai Bizottsága kitüntetésben részesítette.
Az eleki katolikus egyházközség képviselő-testületének is tagja volt, 
sokat dolgozott a templomnál szükséges munkálatokban. 1969-ben 
született László nevű fia, aki szintén erősen kötődik a német 
nemzetiséghez. A szegedi József Attila Tudományegyetem germanisztika 
szakát végezte el. Felesége, Abonyi Mónika német nemzetiségi 
óvodapedagógus. A legboldogabb nagyszülőnek érzi magát a 7 éves 
Annamáriának és a 11 éves Máténak köszönhetően.
A polgármester úr gratulált és átadta a kitüntetést Wittmann Györgynek, 
akinek élete egy része annak a sötét fájdalommal te li múltnak, ahonnan 
a világtalálkozók gyökerei erednek.

Az ünnepségen Szabó Péter méltatása következett, aki 1935-ben 
született Eleken, román anyanyelvű szegény család tagjaként. Édes
anyja egyedül nevelte testvérével. Tízévesen kisbéresnek szegődött. 
Gyermekkora óta életét a román tánc és a hagyományok megismerése, 
átadása határozta meg. 1947-ben Az Eleki Románok Tánccsoport alapító 
tagja, ez később nemzetiségi csoporttá alakult. Bevonulása után a 
hadseregben sem szakadt el az eleki román táncoktól. A Román 
Általános Iskola szülői munkaközösségének elnöke, 16 éven keresztül 
tanította a gyerekeket román táncokra. Az 1971-ben alakult Pávakor, 
valamint az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület szervezője, vezetője 
is volt és a mai napig tagja.
A táncegyüttesben 65 év alatt gyűjtötték, feldolgozták, színpadra vitték 
a magyarországi, ezen belül az eleki románság folklórkincseit. Ma már 
az eleki Joc, Turkajárás, Lakodalmas legényestánc az országban és 
külföldön is ismert, fogalommá vált, szeretik, táncolják és tanítják 
is az eleki táncokat.
Mindezért a Román Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára - 
megköszönve az eddig végzett nemzetiségi munkáját -  Elek Város 
Önkormányzata oklevél formájában elismerésben részesítette, emellett 
a polgármester Elek címerével e llátott üvegvázát ajándékozott neki.

Az óvodások műsorával folytatódott a délután. Az apróságok bűbájos 
magabiztossággal, elegáns, kék-fehér öltözékben énekeltek, táncoltak 
a színpadon. Az l-es és a ll-es óvoda német dallal lépett fel. A lll-as 
óvodások román nótára (ez felvételről szólt) vonatoztak a színpadon, 
kis román köténykében. A közönség vastapssal fejezte ki tetszését, 
és egyben az óvodapedagógusoknak a felkészítésért járó köszönetét. 
Elérkezett a születésnapok nagy pillanata, a torta felszeletelése és 
elfogyasztása. Mivel az egészség a legfontosabb, az alpolgármester 
asszony felhívta a figyelmet az egészségügyi sátorra, amelyet a 
Rákellenes Liga állíto tt fel, s ahol többek között vérnyomást mértek, 
vércukrot néztek. A polgármesteri hivatalban a kitüntetettek és a külföldi 
vendégek tiszteletére fogadást adtak. A frissen felavatott Laudenbach 
téren a színpadon már ropták a táncot, elkezdődött a fergeteges folklór
délután. A zene messzire elhallatszott, hirdetve, hogy Elek, m int város 
megint idősebb le tt egy esztendővel - immár 18 éves!

HuszárGabriella
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Országosan ismert az plpki rinánu táiház^
Magyarországon a második az eleki

Rapajkó Tibor

cigány tájház, m elyet magánszemélyek 
kezdeményezésére két éve adtak át 
városunkban. A k iá llíto tt tárgyak nagy 
része családi örökség, és megtalálhatók 
a cigányságra jellemző'szakmák 
használati eszözei is.

2012. augusztus 6-átó l látogatható az eleki cigány 
tájház, amely egy 1943-ban épített lakóházban 
kapott helyet. A tájház több szempontból érdekes: 
az alapítók, Erdődi Ferenc és felesége, Lakatos 
Julianna saját erőből hozták létre az egykori szülői 
házban, amelyet a feleség édesapja épített.
Évek során gyűlt össze az a sok anyag, amely most 
megtekinthető. A k iá llíto tt tárgyak je lentős része 
saját családi örökség, de vannak olyanok is, amelyek 
nem az eleki cigánysághoz, hanem általában a 
cigánysághoz kötődnek, hisz a gyűjtemény célja 
elsősorban az, hogy az eleki cigányságon keresztül 
bemutassa e népcsoport m últját, néprajzi örökségét. 
Egykor a cigányság nálunk is elsősorban a 
mezőgazdaságból é lt, de voltak olyan szakmák is, 
amelyekben jeleskedtek: például építkezéseken 
a fúrás-faragás, a vályogvetés, a teknőkészítés és 
a kosárfonás. E szakmák használati eszközeit is 
megtekinthetik az érdeklődők az eleki tájházban. 
Rövid fennállása alatt igen népszerűnek mondható 
az eleki cigány tájház, amely részben azzal is 
magyarázható, hogy az országos média jó  reklámot 
csapott neki, s ennek köszönhetően az ország

különböző részéről, sőt, külföldről 
is érkeztek, érkeznek látogatók. 
Teljes szívből ajánlható e tájház 
megtekintése minden elekinek 
is, mert nemes ügyet szolgál 
önzetlenül.

A tájház címe:
Elek, Dankó utca 6.
A következő' telefonszámon 
lehet bejelentkezni: 
70/3286-433.

Honlap: www.elekicigany- 
tajhaz.iwk.hu.
A belépés ingyenes!

http://www.elekicigany-tajhaz.iwk.hu
http://www.elekicigany-tajhaz.iwk.hu
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Az Elekiek XII. világtalálkozójának 
zárásaként a szervezik tűzijátékot 
is rendeztek a nagyszámú 
nézőközönség szórakoztatására.
A gyulai pirotechnikus a kezdeti 
nehézségek után gyönyörű 
látványt varázsolt az égre.
Színes gömbök, recsegő labdák, 
üstököscsóvák, tarka krizantémok, 
ezüst fűzfák, arany pálmafák, 
recsegő-visító effektek váltakoztak 
és ragyogták be az eget. Az eddigi 
tűzijátékokhoz képest új elem 
volt a szikraszökőkút, valamint 
a discospot. A kb. 20-30 m 
magasságban bontó, több mint 
200 változatos forma elkápráztatta 
a közönséget, méltó finálét adva 
a 3 napos rendezvénynek. 
Szerencsére a tűzijáték már nem 
kiváltság. Bárki megörvendeztet
heti szeretteit bármilyen alkalomra 
(szülinap, ballagás, keresztelő, 
esküvő) egy tűzijátékkal.
A 173/2011. (VIII.24.) Kormány- 
rendelet előírásai szerint:

Magánszemély 
magánterületen egész 
évben tűzijátékozhat 
engedély nélkül!
Ha valaki tűzijátékot akar kivite
lezni egy neki fontos eseményen, 
azt nem kell bejelenteni a 
rendőrségen, nem kell 
pirotechnikust hivni, csak el kell 
menni egy tűzijáték termékeket 
forgalmazó szaküzletbe, ahol meg 
lehet vásárolni a piro cuccokat. 
Mindenki igénye és pénztárcája 
alapján dönt. Már pár ezer 
forintból is egy impozáns tűzi
játékban lehet bárkinek része.

:tutiiátck
APROfACOK: VARAHVIR

290 Ft/cs
6 db/cs

ROMAI GYERTYÁK:
változó kaliberben és lövésszámban

RAKETAK:
4-5-12db-os kiszerelésben

TELEPEK:
20-25-30 mm-es kaliberben, 
16-25-50 lövésszámmal

BÚRRA! 
BORLÓ _ _
160 Ft/cs " c J - ,  ‘
50 db/cs

1690 Ft/cs
1 lövés/cs

MART RAKÉTA
5 t

í S  1890 Ft/cs
12 db/cs

20 mm 16 lövés
2 990 Ft/db
kb. 20 sec

20 mm 
50 lövés 
8750 Ft/db

30 mm |  
25 lövés |  
10 990 Ft/db 1
kb 35 sec1 perc! működési idő

TORTATUTI JÁTÉKOK: 12-18-25 cm-es hosszúságban

Ha valaki nem tudja, mit is vegyen egg alkalomra, akkor választhat az előre 
összeállított csomagok közül, melyek több éves tapasztalat alapján lettek az esemény 
jellegével összhangban összeállítva. Csomagban történő' vásárlás esetén még 

~Á árkedvezményben is részesül a vásárló!
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Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /240-243, 30 /299-06-56 
dr. Ramasz Károly háziorvos: 66/240-121 

dr. Zentay Tibor háziorvos: 66/241-137, 30 /466-04-11 
dr. Zentayné dr. Szirovicza Éva gyermekháziorvos: 

66 /241-137, 30 /466-04-12 
dr. Nádor Gyöngyvér fogorvos: 66 /240-567

Orvosi Ügyelet: 66 /240-896, 70 /967-89-86

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 8 :00-12:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: nincs 
ügyfélfogadás, csütörtök: 8 :00 -12 :00 ,13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00

Gyógyszertárak:
Kagyló Patika Kft.

Cím: 5742 Elek, Hősök útja 2.,
Telefon: 66 /240-373, Fax: 66 /240-373 

Gyöngyvirág Gyógyszertár Kft.
Cfm: 5742 Elek, Harruckern tér 2., Tel.: 66 /240-025

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/ 77- 88-99

Gyula Autóház Kft. 
5700 Gyula, Csabai út 9. 
66/561-460, 30/562-5286 

www.gyulaautohaz.hu

M Ű S ZA K I V IZ S G A Z TA TA S
E lő tte  in g y e n e s  á tv iz s g á lá s !

E le k i k o llé g á n k  á tv e sz i ö n tő l 

E le k e n  az  a u tó t é s  v is s z a  is  v isz i. 

V is s z a té rő  ü g y fe le k n e k  1 .000  Ft ke d ve zm é n y !

( j  TÖLÜNK KOMPLETT SZOLGÁLTATÁST KAP! ”

MŰANYAG NYÍLÁSZÁROK
- német alapanyagból S ^ S S G B S E C S ^ 0

gyártott 7 légkamrás M ŰANYAG  AJTÓ KRA , 
műanyag ajtók, A B L A K O K R A  ÉS
a b lk o k  gyartasa R E D Ő N Y Ö K R E

- redőnyök, szúnyoghálók
gyártása és felszerelése 30% k e d v e zm é n y !

MIELŐTT DÖNT, KERESSEN BENNÜNKET, H o ty a  M ih á ly
INGYENESÁRAJÁNLAT- Elek, Kisfaludy u. 17.

készítéssel várjuk önöket . Tel.: 70/375-5941

a , ingyenes fuviup. felelős Kiadó: tiek varos onkormanyzata, Piuhar laszio polgármester.
| 7  I F i n  A  F T I l  A I  IQ Felelős szerkesztő: Gubucz Katalin. Nyomdai előkészítés: Tóth Produkció Kft., Medorarszki Katalin. Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.. Békéscsaba.
L L L I \ i r i I \  1  U / \ L z I i 3  Engedélyszám: 163/2496/3/2011

Központi orvosi ügyelet
Értesítjük a fiszte lt lakosságot, hogg az orvosi ügyeletet ellátó 
szolgáltatóval a szerződést fe lbontottuk. 2014. augusztus 19-tő l a 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság -  melg cég 15 meggében te ljesít szolgálatot - 
végzi az Elek -  Kétegyáza -  Lőkösháza központi orvosi ügyelet 
ellátását.
A cég részletes bemutatására a következő számban kerül sor.
Az orvosi ügyeleti rend változatlan, mindennap 16 órától másnap 
reggel 8 óráig lehet felkeresni a központi orvosi ügyeletét.
Az ügyelet telefonszáma: (66) 240-896

A világtalálkozón hagyományosan zeneszóval kísérték és hintókkal 
v itték a városba az érkező vendégeket, ahol harangszóval, mézes
kaláccsal fogadták őket.

http://www.gyulaautohaz.hu

