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Eleki diákok Erdély gyönyörű tájain
Az idén ötödik alkalommal vettünk részt a „Határtalanul hetedikesek
nek" pályázaton, amelynek keretében Erdély yyönyörű tájait, hires 
városait kerestük fel huszonhat tanulóval és négy kísérő pedagógussal.
A HAT-16-01- 0162 számú pályázat 900 000 Ft-lal támogatta a diá
kok utazását és elszállásolását. Az öt napba a következő helyszínek 
fértek bele: Déva, Segesvár, Székelgudvarhely, Csíkszereda,

Csíksomlyó, Brassó, Barcarozsngó, Törcsvár, Farkaslaka, Parajd, 
Kolozsvár és természetesen a Deáky Panzió környéke Gyimesbükkön. 
Házigazdánk, Deáky András a kiváló szállás mellett az ízletes regge
likről és vacsorákról is gondoskodott. Felkerestük a helyi iskolát is, 
ahol az összetartozás jegyében egy-egy műsorszámot adtak elő a 
gyerekek: az elekiek Fábián Fruzsina és Resetár Zsombor, a helyiek 

Antal-Bilibók Katalin főszereplésével. A megtett 
1700 km út, a mozgalmas nappalok és esték feledhe
tetlen élményekkel gazdagítottak minden résztvevőt. 
Köszönjük támogatóink segítségét! Pelle László
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Pedagógusok köszöntése Az összefogás ereje
Elek Város Önkormányzata ebben az évben is nagy hangsúlyt fektet 
a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra". A tavalyi évhez hason
lóan két hektáron vetettek borsót (két ember hat nap alatt vetette 
el a 100 kg „rajnai törpét" egy hektár területen, valamint az 50 kg 
„Kelvedon csodáját" ugyancsak egy hektár területen kézi vetőgép 
segítségével). A locsolásnak és a jó időnek köszönhetően kimagasló 
termést értek el. A szedés első napján 5000 kg borsó került be 
csövesen a földről, amiből 1839 kg kifejtett, tisztított borsó került a 
konyhára. A szedésben és a kifejtésben 100-120 közfoglalkoztatott 
vett részt, kézzel szedték és fejtették a borsót. De itt még nincs vé
ge, hiszen történt még egy szedés, majd az úgynevezett felnyűvés, 
aminek az eredménye a cikkírás idején nem ismert. Ekkor még több 
kézre volt szükség, és itt mutatkozott meg az összetartozás ereje, 
hiszen kicsik és nagyok, fiatalok és öregek ajánlották fel 
segítségüket az önkormányzatnak, hogy a termés ne menjen kárba. 
Felajánlották segítségüket a Lőkösházi utca lakói, a Naplemente 
Idősek Otthona dolgozói és lakói, óvodák (gyerekek és dolgozók), 
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Eleki telephelye ellátottai és dolgozói, a művelődési központ és 
könyvtár dolgozói és az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal dolgo
zói. Pluhár László polgármester mindenkinek köszöni a segítséget. 
Ez is azt bizonyítja, hogy Elek lakossága összefog, ha jó ügyről van 
szó, és az összefogás ereje nagy dolgokra képes. „Sok kéz hamar 
kész" -  tartja a mondás! így volt ez most is. Köszönjük, ELEKIEK!

Elek önkormányzata közös ünnepre hívta meg lakóhelyünk tanárait, ta
nítóit, óvónőit, dadusait, közművelődési dolgozóit és a nyugdíjba vo
nult kollégákat. Megjelentek az iskolák, az óvodák, a művelődési köz
pont és könyvtár dolgozói. Pelle László, mint önkormányzati képviselő 
köszöntötte a megjelenteket, majd a dr. Mester György Általános Is
kola tanulói rövid műsorral kedveskedtek a közönségnek. Turóczy 
András alpolgármester kicsit visszatekintve a múltra, a város híres pe
dagógusainak nevét megemlítve elevenítette fel a régi időket, amikor 
még négy osztály is járt egy évfolyamra, majd összevetette a jelennel, 
a kevés születésszámmal, s aggasztónak ítélte meg a jelenlegi helyze
tet, félve attól, mi lesz, ha már egy évfolyam is nehezen jön létre az 
iskolákban. Beszédében kiemelte, hogy a jelen fontos vívmánya a 
pedagógus életpályamodell bevezetése és a pedagógusok járandósá
gának megemelése. A kormány ezzel is elismeri munkájukat.

Pluhár László polgármester kicsit könnyedebb hangon kezdte köszön
tését, de aggodalmának adott hangot ő is a születésszámmal kapcso- 
latban.Viccesen megkért mindenkit a lakosság számának növelésére, 
amennyiben még lehetősége lenne rá. Ezután megköszönte a közeljö
vőben nyugdíjba vonuló két pedagógus, Miszlailánosné és Isidó 
Ferenc munkáját az önkormányzat nevében egy-egy cserép orchide
ával. Az önkormányzat szép gesztusa, hogy ha a munkáltató már nem 
is ő, hiszen a két iskola már nem önkormányzati fenntartású, mégsem 
feledkezik meg a „nemzet napszámosairól".

http://www.harruckern.hu
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A jelenlevők üdvözlésével és a szórakozási lehetőségek felsorolásával 
ngitotta meg a ggereknapot Árgyelúrmé Tóth Erzsébet, a művelődési 
központ igazgatónője, igg kezdődhettek a jelentkezések a versenyekre. 
Már harmadik éve, hogy -  az ünnepeltek kedvében járva -  Pluhár 
László polgármester, dr. Heim Lajosné alpolgármester asszony és 
Turóczy András alpolgármester finom palacsintákat süt ezen a napon. 
Elképzelhető, hogy ez a kiváló gasztronómiai ötlet a hagyománnyá 
válás lehetőségét „kóstolgatja"? Eközben a járdán sorjázni kezdtek 
a készülő rajzok. Lehetett választani játszóház, arcfestés és ugrálóvár 
között. Szamaragolva (kocsival) róhatták Elek útjait a csemeték 
Dihel Syörgynek köszönhetően, és garantáltan nem lépték túl a se- 
bes-séghatárt. Korhű módon illett ehhez az utazáshoz az Eleki Sólymok 
íjászkodása, ahol Szélpál Zoltán, Lakos Erzsébet és Kohut István segít
ségével őseink eme híres-hírhedt fegyverét próbálgathatták a nebu
lók. Játékokba bevonva szórakoztatott virtuóz könnyedséggel

Minden nyertes kapott csokit, buborékfújót, üdítőt, a fiúknak játék 
kisautó is jutott. Az aszfaltrajzverseny nemes vetélkedésében az első 
helyezett Balogh Anita, a második Ónodi Patrícia, a harmadik Jónás 
Dávid Attila lett. A gyönyörű rajzokat ajándékokkal honorálták. Minde
gyik nyertes vattacukorfelhőbe burkolózhatott. A győztesek még há
rom pinata-t is szétverhettek, amelyekből cukor dőlt ki. A művelődési 
központ igazgatónője köszönetét fejezte ki Elek Város Önkormányza
tának, a városüzemeltetés dolgozóinak, mindazoknak, akik a gyerek
nap lebonyolításában segítettek. Minden lehetőség adott volt ahhoz, 
hogy a gyerekek jól érezzék magukat -  aki élt vele, nem bánta meg. 
Elmondhatjuk, hogy a gyerekek világa a felnőttek világának tükröző
dése is, és mint tudjuk, sohasem a tükör a hibás, ha valami számunkra 
nem tetszőt látunk benne! Huszár Gabriella

|/ueWvejLiv^ ^
Emberpalánták -  gyakran nevezték így régebben a gyerekeket. Gyermek
hétként kezdődött 1931-ben, majd 1950-től gyermeknappá redukálódott

Bodrogközy Rita a színpadon, lufihajtogatás és cukoreső közepette. A 
„koronázási ünnepség" egy órakor történt, a művelődési központ igaz
gatónője hirdette ki, hogy a szépségverseny első udvarhölgye Kotroczó 
Boglárka lett, a második udvarhölgy Gyulai Bella Csenge, aki pedig 
királynőként a legpompásabb fejdíszt elnyerte: Gyulai Gréta. A fiúknál 
az első hercegnek Tápon Dávidot választották meg, a második herceg 
Horváth Ferenc, a királyfi, akit megkoronáztak, Kotroczó Ferenc lett.

Nemzetiségi délután
Június 6-án nemzetiségi délutánt rendeztek a Dr. Mester György 
Általános Iskolában. A délután folyamán egy több állomásos német 
nyelvű vetélkedőn vehettek részt iskolánk alsós, német nyelvet tanuló 
diákjai. Az idén a csapatok között köszönthettük a kétegyházi Márki 
Sándor Általános Iskola diákjait is, akik nagyon szép eredménnyel 
képviselték iskolájukat. A nemzetiségi osztályok vegyes csapatokban 
vehettek részt az izgalmas kalandokban. A közkedvelt Hófehérke és a 
hét törpe című mese volt a központi téma. Minden meseszereplő egy- 
egy állomást jelölt, például: Schneewittchen -  Hófehérke, Stiefmutter 
-  mostoha, Brummbár -  Morgó. A helyszíneken különböző fejtörő és 
ügyességi feladatok várták a versenyzőket. Ilyen volt a szókereső, 
a keresztrejtvény, étel-ital kóstolás és még sok érdekes feladat.
A csapatok nagyon jól érezték magukat. Kicsik és nagyok egyaránt 
a legjobb tudásukat adták. A kollégák is kivették a részüket a 
szervezésben és a játék lebonyolításában, az állomásokon egy-egy 
pedagógus segítette a csapatokat a feladatok megoldásában. Ezen a

délutánon rendhagyó módon -  új és hasznos szavakkal -  sikerült a 
gyermekek szókincsét bővítenünk. Köszönjük a kollégák segítségét 
és az Eleki Németek Egyesülete felajánlásait. A verseny megálmodói: 
Varga Renáta és Szabó Ágnes tanító nénik



elekiA ktuális
O '

I
Debreceni élmények Arany szülővárosában

Elérkezett végre a jó  idő, ami minden iskolában az osztálykirándulá
sok idejét is jelenti. Június 6-án a Dr. Mester György Általános Iskola 
4. b osztálya is felkerekedett és kétnapos tanulmányi kirándulásra 
indult Debrecenbe. Szállásunk a Debrecenhez tartozó Erdőspusztákon,
közvetlenül a festői környezetben lévő Vekeri-tó szomszédságában 
volt, ahol a homoki tölgyesekkel és rétekkel szegélyezett tanösvé
nyek mentén gyalogtúrát tettunk.

Volt debreceni diákként kötelességemnek éreztem Debrecen kulturá
lis értékeit is megmutatni tanítványaimnak, ezért megtekintettük a 
Református Nagytemplomot, a Kölcsey Ferenc Református Tanítókép
ző Főiskolát, a szintén Kölcsey Ferencről elnevezett művelődési köz
pontot és a Debreceni Egyetemet is. A Debreceni Egyetem területén 
helyezkedik el az Agora Tudományos Élményközpont, ahol a gyerekek 
30 interaktív játékot próbálhattak ki és részt vettek a Kid 'Láb elneve
zésű kölyöklabor-foglalkozáson. Ez játékos tanulás volt, hiszen a ta
nulók fizikai és kémiai kísérleteket próbálhattak ki csoportokban -  
életkori sajátosságaiknak megfelelően. A „Villámsho*v"-n a tudomá
nyos jelenségeket, például a villámlást magyarázták el a gyerekek
nek, a „Zenélő villámok" elnevezésű programon pedig a bátrabbak a 
villámokat maguk is előidézhették felnőtt felügyelettel. Az agorai él
mények után sétát tettünk az egyetem botanikus kertjében, ahol fe l
fedezhettük a kert szépségeit és érdekességeit. Egészen más élmé
nyeket nyújtott számunkra a Tímárház -  Kézművesek Háza. Itt Debre
cen népművészeti mesterműveit csodálhattuk meg. Láttunk hímző, 
szappanfőző, sajtkészítő, fazekas, bőrműves, csipkeverő és szűrrátét- 
készítő műhelyeket is. A sajt- és szappankészítést, valamint a koron
gozást a gyerekek közelről is megfigyelhették. A legnagyobb élményt 
a nemezelés jelentette, mert a kézműves-foglalkozáson minden ta
nuló elkészíthette saját, gyönggyel kirakott nemezkarkötőjét.
A debreceni nagyerdő is tartogatott élményeket: it t  bejártuk az állat- 
és növénykertet, a vidámparkot a hozzá tartozó trópusi házzal, a teve- 
és dámvadkarámmal, valamint a pálmaházat a terráriummal. A vidám
parkban a gyerekek kedvence a dodzsem volt. Kirándulásunk vége 
felé sétát tettünk a nagyerdő árnyas fái között. Megnéztük a Békás
tavat, a pár éve felépített hatalmas stadiont és a modern, időszako
san kivilágított víztornyot, ami kilátóként is üzemel. Utunk utolsó 
állomásaként pedig betértünk az árnyas fák által körülvett Ötholdas 
Pagony elnevezésű játszótérre is, ahol pazar kültéri játékok fogadták 
a gyerekeket. Miután mindenki kellően kijátszotta magát, kissé 
elfáradva, de élményekkel gazdagon ültünk fel a buszunkra és jöttünk 
haza szeretett kisvárosunkba, Elekre. Bellon Tiborné

Iskolánkban, a Dr. Mester György Általános Iskolában több évtizedes 
hagyomány, hogy a tanév méltó lezárásaként osztálykirándulást 
szervezünk tanulóinknak. A kisebbekkel a közeli települések, váro
sok -  Gyula, Szarvas, Ópusztaszer -  nevezetességeit nézzük meg 
egynapos kirándulás keretében, a 3-4. osztályban azonban már 
távolabbra merészkedünk: Szegedre, Debrecenbe, Egerbe. Van, 
hogy két napot is bevállalunk, hogy élvezhessék az ott alvás 
(vagy nem alvás) élményét is. így volt ez május 25-26-án a 4. a 
osztállyal, amikor Romániába, Nagyszalontára, illetve Menyházá- 
ra kirándultunk. Az első nap Nagyszalontára vezetett utunk, ahol 
megtekintettük Arany János szülőházát és a kétszázadik évforduló 
kapcsán a Csonka toronyban kiállított Arany János ereklyéket és 
művelnek sokaságát. Nagy élmény volt a gyerekek számára mindezt 
személyesen látni, megérinteni. Ezt egy városi séta követte Arany 
János, Kossuth és Sinka István szobrához, majd egy játszótéri pihe
nő után Menyházára indultunk. Már menet közben nagy élményt 
jelentett a hegyek, völgyek, patakok látványa, ami nem minden
napos volt nekünk, Alföldön élőknek. Menyházára érkezve elfog
laltuk a hegy lábánál elhelyezkedő szállásunk nagyon szép két-, 
négyágyas szobáit. Rövid pihenő után a hegy gyalogos meghódí
tása következett, amelynek csúcsán egy márványbányát néztünk 
meg. A szokásos esti teendők után nem éppen szokványos éjszaka 
várt ránk: a sok élmény mellett alvásra ju to tt a legkevesebb idő.
Nem túl kipihenten ébredtünk, a reggelinél még igen sok volt a 
bóbiskoló. A bazárban tett séta és a vásárlás öröme hozta meg 
számukra az igazi ébredést. Nagy szeretettel vásároltak szüleiknek, 
testvéreiknek és maguknak is emléktárgyakat.

A finom ebéd után a vízibiciklizés következett, majd fájó szívvel 
hazafelé indultunk. Egy kis kitérővel, a hegyek között haladva 
gyönyörű völgyekben és szőlőültetvényekben gyönyörködhettünk.
A szerpentin végén a csúcsra jutottunk, ahol a Világosi vár romjai 
nagyon szép látványt nyújtva emelkedtek a felhők közé. Utunk 
hátralévő részét a buszban csendesen pihenve tettük meg. Este fél 
7-kor, egészségesen elfáradva értünk haza. Köszönetét mondunk 
ezért a szép kirándulásért a szülőknek, akik anyagilag lehetővé 
tették utunkat, a velünk tartó szülőknek, akik végig nagyon 
ügyeltek ránk, Ottlakán Györgynek, aki oda-vissza utaztatott 
bennünket, valamint utoljára, de nem utolsósorban Csáki Attilának 
és párjának, Andreának, akik nyelvtudásukkal nagyban segítették 
a szervezést és a lebonyolítást egyaránt. A gyerekek nevében 
köszönöm minden segítőnek ezt a felejthetetlen két napot.

Miszlai Jánosné
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Szarvason jártunk
Szarvasra kirándult a 3.a, 3.b osztály május 25-én. A kisdiákok a 
következő rogramokon vehettek részt: arborétum, mini Magyarország, 
hajókázás, városi séta, játszótéri játék, fagyizás. Sok gyerek életében 
először ült sétahajón. Több hajóskapitányt avattunk fel a szarvasi 
Katalin II. fedélzetén. Szép időben, tátott szájjal csodáltuk pl. a 
magyarországi és külhoni híres épületek, templomok makettjeit; a 
hangulatos japánakácokat, a sokféle kaktuszt, a különleges mocsári 
ciprusokat, a teknősbékákat. Tágítottuk ismereteinket, sétáltunk az 
arborétum csodás fái és bokrai között, fagyiztunk, játszottunk.
Minden gyerek épségben, élményekkel „megpakolva" tért haza.

„L itte rá tum " verseny
NYERJ NYELVVIZSGÁT! A „Litterátum”  angol- és németversenyre 
iskolánkból tizenkét tanuló jelentkezett. Az iskolai fordulóra 
április 26-án került sor. A szorgalmas felkészülés után mindenki 
izgatottan várta e nap délutánját, amikor számot kellett adnia 
tudásáról. A felkészülésnek megvolt a jutalma, ugyanis tíz diák 
bejutott, két tanulónk pedig éppen csak lecsúszott a megyei 
döntőbejutásról.
Május 25-én tíz tanuló képviselte az eleki Dr. Mester György 
Általános Iskolát Békéscsabán.
Az eredmények magukért beszélnek. íme, az eredménylista:
Név nyelv oszt. pont helyezés
Zsóri Zsófia német S. 43,87 6.
Nisteriuc Zsófi német 5. 29,23 9.
Árvái Fruzsina német 6. 35,33 3.
Bénes Gyöngyvér német 6. 29,21 S.
Burján Reá angol S. 28,24 7.
Nagy Péter Dávid angol 5. 47,84 1 .

Balogh Vivien angol S. 33,36 3.
Csete Réka angol 6. 39,62 5.
Szabó Szebasztián angol 7. 31,16 3.
Ladányi Nóra angol 7. 34,08 1 .

Gratulálunk a tanulóknak, büszkék vagyunk rájuk! Pelle Ágnes

-------  , Gyula, Rosu u. 4. •
Tel./Fax: 66/468 639,

r k 1- , *«'•= 7 ° / 4 5 5  3 6 6 9 ,
\ M  1 70/455 3660, 70/455-3650

V x í c í h á x  Nyitvatartás:
H-P: 7.30-17, Szó: 7.30-12

. . .  , www.ferbonex.hu •
MytnzJuUeuy, k e d ^ ö  araJc! E maj|. ferbonex@ferbonex.hu
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Lajkoljon m inket, és értesüljön e lsőként legújabb akcióinkról!

—

Kínálatunkból:
Fal-, padlóburkolók • Semmelrock, Frühwald és Leier termékek 

teljes választékban • Kádak, zuhanykabinok, fürdőszobai szekré 
nyék • Víz-, gáz-, fűtésszerelési anyagok • Festékek, vegyi áruk 
Számítógépes színkeverés • Hőszigetelő rendszerek, vakolatok 

Vasanyagok, csatornák, drótfonatok • Építőanyagok • Gipsz 
i^^pJcartonok, kiegészítők • Laminált parketták, kiegészítők • Kandalók, 

i napkollektorok* Kéziszerszámok,szerszámgépek

http://www.ferbonex.hu
mailto:ferbonex@ferbonex.hu
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Kerékpárút Elek és Kétegyháza között
Igen, mindannyian ezt szeretnénk, de sajnos a jelenlegi helyzetben 
nincs esély rá. Még annak ellenére sem, hogy a Jobbik eleki szerveze
tének elnöke, Vágási Pál megkérte Sneider Tamást, a Jobbik ország- 
gyűlési képviselőjét, hogy javaslatát egy költségvetés módosító ja 
vaslatba foglalja és terjessze be a költségvetési bizottság elé a Parla
mentben. A módosító javaslat tartalmazta az Elek és Kétegyháza kö
zötti út teljes felújítását és a két város közötti kerékpárút létrehozá
sát. A Fideszes többségű költségvetési bizottság megvizsgálta az elő
terjesztést, majd leszavazta annak tárgysorozatba vételét. Érdekes, 
hogy a Jobbik minden követ megmozgatva heteket dolgozott további 
1152 módosító javaslaton, a bizottság azonban egyetlenegyet sem 
fogadott el. Vágási Pál, a Jobbik eleki szervezetének elnöke az 
alábbiakban osztotta meg véleményét a kerékpárút témakörében:
„Azt hiszem, elvittük az ügyet a legmagasabb szintig, hiszen telje
sen jogos az igény, hogy a két települést kerékpárút kösse össze. 
Ráadásul a közutak állapota kritikán aluli, így indokolt lenne azok 
teljes felújítása is. A Demokratikus Koalíció még aláírásgyűjtést is 
kezdeményezett, amit szép számmal alá is írtak az emberek. Azt 
hiszem, vannak olyan dolgok, amelyek összefogásra késztethetik az 
embereket. Ebben a tekintetben számomra nincs jobb- és baloldal.

csak annak a lehetősége, hogy minél hamarabb elkészülhessen a ke
rékpárút. Pontosan ennek a jegyében és ennek a szellemében a Jobbik 
eleki szervezete július 22-én figyelemfelhívó demonstrációt szervez.
Itt fel szeretnénk hívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét 
arra, hogy a két város közös érdeke az út rendbe hozása és a kerék
párút létrehozása. Elég beszédes, hogy a 21. században minden 
Kétegyházára vezető út állapota kritikán aluli. Az eleki, a békéscsa
bai, a gyulai is az, és hát a medgyesegyháziról már ne is beszéljünk. 
Terveink szerint a demonstráción kerékpárral és futva fogunk eljutni 
Elekről Kétegyházáig.
A további részletekről hamarosan tájékoztatunk mindenkit. Számí
tunk mind a két település lakosságára, hiszen csak közösen, együtt 
érhetünk el sikereket" -  hangsúlyozta Vágási Pál.

Közösen pályáztak. A szerkesztőség megkereste Elek Város 
Önkormányzatát és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatát a 
kerékpárúnál kapcsolatban. A két település közös pályázatot 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében Békés Megye Önkormányzatához, amelyet sajnos, a 
kormánypárti képviselők nem támogattak.

KERÜLJ A LEGJOBBAK KÖZE!
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A DAREH közleménye
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
(székhelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) 
a továbbiakban 2017. január 1 -tő i mint Közszolgáltató -  
FELHÍVJA A TISZTELT ELEKI LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy az Eleki Hulladékgazdálkodási, Nonprofit Kft. 2017. január 
1 -tő i mint alvállalkozó látja el a hulladékgyűjtési és szállítási 
tevékenységet, de a továbbiakban is az ügyfélszolgálati 
feladatok a megállapodás alapján változatlanul az alvállalkozó 
ügyfélszolgálati irodájában történnek.
Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Központi ügyfélszolgálat: 5742 Elek, Szent István u .l.
Telefon:+36 66 240-460 (ügyfélfogadási időben)
Email: evikftSelekctv.hu 

Ügyfélfogadási rend:
hétfő-kedd-szerda -csütörtök 7.30 -15.30
péntek 7.30-13.30

Szállítással kapcsolatosbejelentések: +36-66/240-460

A D V A C L K A  TEMETKEZEL 
— 6 8 8 9 —

TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 
Éjjel-nappali ügyelet: Elek, Lökösházi u. 11.

Tel.: 66/250-351,
06-30/264-43-19, 06-30/576-89-80, 06-30/313-60-01 

web: www.arvacskatemetkezes.hu

IRÁNY A SEREG!
TARTOZZ KÖZÉNK, 

VÁLASZD A BÁTRAK ÚTJÁT!

Tartalékos katonai szolgálat:
a kihívások es a vált 

zett vagy munkád, vagy tanulmányaid 
jnne egy kis kereset kiegészítés7 

A M agyar Honvédség lehetőséget ad a 
szolgálatra, hogy  ' 
kam atoztasd tudásodat

IS

^ S í S S i Ű I 0rs!aBunl'  'rcc#e/me/ 
A jelentkezés törvényi alapfeltételei

Tedd meg az első lépést regis
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http://www.facebook.com
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elekiA ktuális 7

Vitézkedtek az Eleki Só
Megtisztelő felkérést kaptunk a IV. Békéscsabai Vitézi Játékok szerve
zőitől: azt kérték, hogy vegyünk részt a nemzetközi hadi bemutatóju
kon, mely a honfoglalás korától Mátyás király koráig öleli át történel
münket. Első nap reggelén színpompás felvonulás volt Békéscsaba 
utcáin, minden csapat korhű öltözetben, felszerelésben vett részt raj
ta. A királyi pár és az udvartartása vezetésével a felvonuló hadak a 
városháza előtt meghallgatták Szarvas Péter polgármester megnyitó
ját, azután elvonultak a CsabaPark-ba, a Gabonamúzeumba, ahol kez
detét vette a hadi torna. A mi csapatunk a lovagképzésben vett részt 
igen nagy sikerrel. Bemutattuk az íj, a kelevéz és a csatacsillag 
használatát, ezeket aztán -  rövid kiképzés után -  bárki ki is 
próbálhatta. Ez a hadi bemutató nagyon hasznos volt csapatunknak, 
sok új barátot, harcostársat ismertünk meg a környékró'l, az ország 
további részeiből és külföldről. Kohut István

Már hagyományosan vesz részt az Eleki Sólymok hagyományőrző 
szakkör a Linamar családnapi rendezvényein nagy sikerrel. A gyer
mekek és szüleik kipróbálhatják a hagyományos hadi eszközöket, 
gyakorolhatnak velük és az ezt követő háziversenyen összemérhetik 
ügyességüket. Ilyenkorlátjuk, hogy érdemes továbbvinnünk őseink 
hagyományait és Elek város hirnevét.

Fogathajtó verseny
A Szabadidős Lovas Klub pünkösd vasárnapján rendezte meg a XVIII. 
Pünkösdi Fogathajtó Versenyét. A versenyen 24 hajtó á llt starthoz.

Dr. Heim Lajosné alpolgármester megnyitója után akadályhajtó ver
senyszámmal indult a versenynap. A kettesfogat kategóriában Kemecsi 
Zsolt (Hidashát-Kisrét LE) bizonyult a legjobbnak, aki a Szabadidős 
Lovas Klub vándorserlegét nyerte el. Egyesfogat kategóriában Fülöp 
Adrienn (Serényi Lovas Barátok Egyesülete) nyert. A szünetben lovas- 
tornász-bemutatót, csikós ügyességi versenyt és látványos íjászbemu
tatót láthattak, délben bemutató hajtást tekinthettek meg Oláh Antal 
és Oláh Tamás részvételével. Délután pontgyűjtő versenyszám volt, 
melynek győztese a csanádpalotai Kovács Árpád lett kettesfogat kate
góriában. Az egyeseknél Fejes Gábor, a Mezőhegyesi SE versenyzője 
nyert. A legjobb eleki hajtónak járó vándorserleget ifj. Botás Jakab 
kapta. A díjakat Pluhár László polgármester adta át.
A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület felkérésére a Barna család 
május 14-én Regionális Tenyészszemlére hívta tenyésztőtársait te- 
nyészkancák bírálatához. A grémium 16 tenyészkancát bírált el 3-10 
év közötti, és 10 év feletti kategóriákban a szakmai érdeklődők előtt.

Tisztelt eleki lakosok!
Az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft. értesíti Önöket, hogy 
a város területén az éves lomtalanításra június 29-én (csütörtök) 
és 30-án (péntek) kerül sor.
Június 29-én a hétfői hulladékszállítási útvonalon, június 30-án 
a keddi hulladékszállítási útvonalon történik a háztartásokban 
keletkezett lom elszállítása.
• A lomokat a lakóház előtti, járműveinkkel jó l megközelíthető 
közterületre helyezzék ki! • Ne az úttestre tegyék, mert akadá
lyozza a forgalmat, balesetet okozhat!
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék,
• elektromos, elektronikai készülékek (pl: TV-készülék, hűtőgép)
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs
• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladékok 
Kérjük legyenek segítségünkre abban, hogy a lomtalanítás 
zökkenőmentes legyen!!!

Szelektív hulladékgyűjtés. Az Eleki Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. teljes körű közszolgáltatás keretében látja el a ház
hoz menő szelektív hulladékgyűjtést is. 2017. május 22-től igé
nyelhető ingatlanhasználónként 1 sárga színű 120, ill. korlátolt 
számban 240 l-es szelektív hulladékgyűjtő edényt a kft. irodájá
ban téritésmentesen. A kommunális hulladék elszállítása mellett 
(a szállítási nap nem változik) havonta egyszer az újrahasznosít
ható hulladék elszállítható, júniustól minden hó utolsó szerdáján.
A szelektív kukába veauesen elheluezhető hulladékok:
- műanyag: (ásványvizes, üdítős, PÉT, egyéb flakonok)
- fém: (fém és aludobozok - sörös, üdítős, konzerves)
- papír: (újság és karton, illetve a kombinált csomagolóanyagok) 
Kérjük, hogy az edényzetbe NE helyezzen üveget! (Ezt a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek megfelelő konténerébe dobja!)
Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra 
hajtogatva, taposva kerüljenek a kukába!
Szintén térítésmentesen igényelhető 300 l-es komposzt edény. 
Tisztelt Ügyfelek! Nem áll módunkban az igényelt kukákat és 
komposztálókat kiszállítani, kérjük Önöket, szíveskedjenek befáradni 
ésa telephelyen átvenni ezeket.



elekiA ktuális

m x I M  e / |\  e 4  AÁ'y ^ e jt ^  /y K e 4 e ^ " 6 e / r \

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim!
A  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében tisztelettel meghívom Önöket

JÚLIUS 2 2 -É N  S Z O M B A T  D É L E L Ő T T  9 Ó R Á R A  A  LA U D E N B A C H  TÉREN T A R T A N D Ó  
H A G Y O M Á N Y O S  ELEKI S ZLO V Á K  N A P  C ÍM Ű  R E N D E Z V É N Y Ü N K R E .

9:00 Megnyitó. Megnyitó beszédet mond Pluhár László polgármester.
Délelőtt gasztronómiai bemutató: a meghívott szlovák csoportok hagyományos szlovák ételeket készítenek, 

amelyeket a jelenlévők megkóstolhatnak (loksa, csőröge, talkedli, öreg laska).
14:00 Kulturális műsorok. Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvós Zenekar, Komlós Táncegyüttes, Telekgerendási Boronka 

Pávakör, Eleki Pacsirta és Botorka Tánccsoport. Gyermekek részére ingyenes ugrálóvár, rodeóbika, trambulin, arcfestés.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
dr. Kuruczné Czvalinga Judit az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Hotya Mihály nemrég elhívott minket, hogy megtekintsük a műhe
lyét, amit az ovisok nagyon élveztek. Voltak az asztalos szakmához 
fűződő kérdések, melyekre a gyerekek válaszoltak, a jó válaszért cse
rébe pedig ajándékot kaptak: csokit, szívószálas üdító't és buborék
fúvót -  utóbbit rögtön fel is avattuk.

Június 10-én a 2. sz. óvoda Pillangó csoportos óvodásai ismét a mesék 
földjén jártak. Hétmérföldes csizmát húztak és Orosházán teremtek a 
Gyopárka Tündér mesemondó versenyen. Sonkoly Fruzsina, akit 
Lupáé Soós Tünde készített fel, 3. helyezést, Duró-Gergely Nimród 2. 
helyezést ért el és Vigyikán Zsanett is bátorságot tanúsítva sikeresen 
szerepelt a megmérettetésen, amelyen 14 óvodás vett rész. Büszke
séggel tö lt el, hogy ilyen jól szerepeltünk a versenyen. Köszönjük a 
segítséget a szülőknek, és gratulálunk a résztvevőknek!

(Árvainé Nagy Mónika)


