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Szépülő város, megújuló játszóterek
Tavaly év végén a képviselő-testület az eleki játszóterek felújításának 
szükségességét, a járdák további épitését-javitását, illetve az utak asz
faltozását látta indokoltnak. A munkálatokat a város idei költségveté
sébe betervezték és azt a 2019 februári ülésen el is fogadták. Ezekkel 
a munkálatokkal a százszázalékos önkormányzati tulajdonú Eleki Hulla
dékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg a testület.
A városvezetés által e lindíto tt játszótér-fejlesztési programnak kö
szönhetően teljesen megújul a Kétegyházi úti, a Rákóczi utcai, illetve 
a Vasút sori játszótér. A játszóterek nemcsak az otthonhoz közeli rek
reáció lehetőségét biztosítják, hanem komoly szerepük van a szociális 
készségek fejlesztésében is. A ggerek a játszótéren ki tudja élni moz
gásigényét, testileg-le lk ileg  felüdül, egészségesebbé válik, s közben 
tanulgatja a társadalmi kapcsolatteremtést és a közösségben való sze
repvállalást. Emellett a játszótér a nemzedékek közösségi találkozó- 
helye is. Az épületeken kívüli szabad területeken a gyerekek játékkal 
edzik testüket, megismerkednek a természeti törvényekkel, fizikai 
összefüggésekkel, egyre több tapasztalatot szereznek. A különböző 
játéklehetőségek közül azokat kell szorgalmazni, amelyeknek fe jlő 
dést előidéző szerepe jelentős, amelyek nem csupán az időtöltés esz
közei. Ezek közül a legjelentősebbek a fiz ikai képességeket, erőnlé
tet, mozgáskultúrát fokozó tevékenységek (mászás, ugrálás, futás, 
egyensúlyozás), valamint az alkotó tevékenységek (homokozás, épí
tés). A szociális fejlődéshez pedig a minél szélesebb körben alkal
mazható, csoportos tevékenységet feltételező játékok választékát

kell bővíteni. Nagyon fontos azonban az is, hogy mindez úgy történ
jen, hogy a gyermekek ne legyenek veszélyben, és minél nagyobb 
biztonságban tudhassuk őket. Egyre nagyobb problémát je lent a köz
téri játszótereken, hogy am int a gyerekek elhagyják a terepet, a ka
maszok veszik birtokba az eszközöket, amelyek, lássuk be, nem nekik 
készültek. De m iért ne lehetne a gyerekkorból már rég, vagy épp hogy 
csak kinótteknek is játszótere? Ebből a megfontolásból készül a 
Kétegyházi úti játszótérre szabadtéri fitneszpark.
A felnőtteket még inkább sújtja a mozgáshiány, m int a gyerekeket. Az 
egész napos ülőmunka, a helytelen táplálkozási szokások megteszik a 
hatásukat: ma már egyre több önkormányzat, közintézmény vállal sze
repet a népegészségügyi helyzet javításában, ezeknek a sorába kíván 
beállni Elek város vezetősége is.
A fitneszparkok létesítésével mindazokat meg tudják szólítani, akik 
eddig távol tartották magukat a mozgástól -  vagy azért, mert nem volt 
rá anyagi lehetőségük, vagy mert egészen egyszerűen nem mertek e l
menni és rendszeresen mozogni a konditerembe.
A felnőttjátszótér -  vagy kültéri fitneszpark -  minden korosztály igé
nyeinek megfelel, hiszen az eszközök olyan sokfélék, hogy a rendsze
resen sportolóktól a nyugdíjasokig mindenki megtalálja az edzettségi 
szintjének megfelelő eszközöket. De ha valaki csak nyújtani akar, arra 
is talál megfelelő „já téko t".
A közeljövőben elkezdődik 4500 négyzetméter út aszfaltozása, illetve 
közel 2000 négyzetméternyi járda építése, felújítása.
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Elismerésben részesültek a pedagógusok
Az eleki pedagógusokat és a kultúra munkásait köszöntöttük június 14-én. 
Az eggmást követő generációk szellemének és perspektíváinak formálásá
ban ma is döntő szerepük van az i t t  élő szellemi dolgozóknak, ezért alap
vető érdeke az ónkormángzatnak, hogy megőrizze-megerősítse velük a 
kapcsolatait. Ennek szellemében került sor az ünnepségre, amelyen az is
kolák tanulói adtak műsort, és az arra legérdemesebbeknek átadtuk a pol
gármesteri elismeréseket, melyet PluhárLásiló polgármester alapított.

Kiemelkedő közösségi tevékenységükért polgármesteri dicséretben 
részesültek az alábbiakban felsorolt pedagógusok:
Alb Györgyné óvodapedagógus
(Általános és középiskolai tanulmányait is Eleken végezte, majd a neve
lőotthonban kezdett dolgozni, m int képesítés nélküli óvónő. Közben a 
Szarvasi Óvónőképző Intézetben felsőfokú képzettséget szerzett. A Nap
közi Otthonos Óvodáknál 1987 óta tevékenykedett, nagy figyelmet fo r
dítva a nemzetiségi nyelv oktatására, a német hagyományok megőrzé
sére, egészen nyugdíjazásáig. Munkáját lelkiismeretesen, hivatásszere
tette l végezte. Emberi magatartása, a kollégákhoz való viszonya kedves, 
alkalmazkodó. Nyugdíjazása alkalmából munkája elismeréseként pol
gármesteri dicséretben részesült.)

Wittmanné Abonyi Mónika
(Képzettségét a Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán és a Sze
gedi Hittudományi Főiskolán szerezte 1996-ban. A Napközi Otthonos 
Óvodáknál 1996 óta dolgozik. Folyamatosan képezi magát, ennek kö
szönhető, hogy 2000-ben német nemzetiségi óvodapedagógusi okle
velet is szerzett. 2016-ban elvégezte a közoktatás-vezető és pedagó
gus szakot. Pedagógiai tevékenységébe beépiti a modern módszereket. 
Szívesen vesz részt a gyermekekkel különböző versenyeken, pályázato
kon, városi rendezvényeken. Aktív közösségi ember. Munkájáért polgár- 
mesteri dicséretben részesült.)

Berényiné Csotye Flóra
(Az Eleki Román Általános Iskola igazgatóhelyettese, román szakos pe
dagógus. Eleken 1996 óta dolgozik, munkájára igényes, precíz, határo
zott, következetes pedagógus. A fiatal kollégákkal segítőkész, megértő. 
Tanulói nagy létszámban vesznek részt tanulmányi versenyeken, városi 
rendezvényeken. Magas szintű tudását mi sem bizonyítja jobban, mint a 
tanulók eredményei. Munkájáért polgármesteri dicséretben részesült.)

Kecskeméti Jánosné Mókán Flóra
(Diplomáját 1983-ban szerezte a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Első 
munkahelye az eleki könyvtár volt, majd a gyes után -  élve a felkínált 
lehetőséggel, hogy hivatását gyakorolhassa -  elhelyezkedett a magyar 
általános iskolában. Pedagógustársai nagyon szerették és szeretik, h i
szen segítőkész, pontos, precíz, szakmai tudása széleskörű. A fiatalabb 
kollégák példaként tekintenek rá türelme, kitartása és fáradhatatlansá
ga miatt. Jelenleg az Eleki Román Általános Iskolában dolgozik, hiszen 
2016-ban elvégezte a szarvasi főiskola nemzetiségi tanító szakát. Mun
káját 42 év óta végzi. Munkájáért polgármesteri dicséretben részesült.)

e l e k i A k t u á l i s
Ingyenes havilap. Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, Pluhar lásrlo  polgármester.
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Felpezsdítik a város szellemi életét

Tóth Gábomé lobó Magdolna
(Eleken született, általános és középiskolai tanulmányait is it t  végezte. 
Ekkor tűzte ki célul, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni, ezért Sze
gedre jelentkezett, a Juhász Gyula Tanárképző' főiskola magyar-orosz 
szakára. Tanulmányai elvégzése után szülőhelyén kezdte el munkáját. 
Tanulói rendszeresen vesznek részt megyei és országos szintű tanulmá
nyi versenyeken, ahonnan szép eredményekkel térnek haza. A városi 
rendezvények állandó szereplői a tanítványai, összeállított műsorai ér
dekesek, színvonalasak, változatosak. Az eleki újságban közölt cikkei, 
gondolatai hasznosak, érdekesek. Magdiról elmondható, hogy tipikus 
magyartanár, aki szívvel-lélekkel adja át naprakész tudását tanítványa
inak. Munkája, magatartása példaként szolgálhat. Munkájáért polgár- 
mesteri dicséretben részesült.)

TuróczynéTóth Tünde
(A Harruckern Középiskola Eleki Tagintézményének kollégiumi nevelő- 
je .l987 -ben  Szarvason, az Óvónőképző Főiskolán szerezte első dip lo
máját. Később a Szegedi Tudományegyetemen pedagógia-vallástudo- 
mány alapszakot végzett. 2018-ban a neveléstudomány mesterszak se
gítő-fejlesztő pedagógus szakon diplomázott. Tünde olyan pedagógus, 
aki nemcsak a tanulók elméjét pallérozza, hanem a szó igazi értelmében 
neveli Is őket. Az anya szerepét tö lti be a hétköznapokon, meghallgatja 
ügyes-bajos dolgaikat, nem restell palacsintát sütni fogadott gyerme
keinek, vagy közös főzést szervezni azért, hogy megszerettesse velük a 
kollégiumi életet. De a helyi hagyományok, a kultúra megismertetését, 
a tanulók látókörének a szélesítését is fontos feladatának tekinti. Kiállí
tások, vetélkedők, hagyományőrző rendezvények állandó résztvevői az 
iskola tanulói. Ahogy a gyerekek nevezik: Tünci néni fáradhatatlanul 
szervez, tervez, oktat, nevel, és mindenekelőtt igazi lokálpatrióta. 
Munkájának elismeréseként polgármesteri dicséretben részesült.)
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Tanév végi programok a román iskolában

Kirándulás Szalontára. Május utolsó hetében iskolánkban „Egy hét 
csak az anyanyelvűnkön" címmel román projekthetet szerveztünk. Ta
nulmányt versenyek, vetélkedők erősítették az iskola egyik legfonto
sabb célkitűzését, a román nyelv ápolását, a hagyományok megőrzését. 
A tanulók bizonyíthatták tudásukat, felkészültségüket. A hét zárásaként 
kiránduláson vehettek részt a diákok, melyről Kapocsán Réka ötödikes 
tanuló beszámolóját olvashatják: Május 23-án 7:30-ra jö tt értünk a 
„  Vozi Busz" (amin u iifi is volt), hogy elvigyen bennünket Nagyszalon
tára. Az elsősök és másodikosok nem jöttek, ők a kétegyházi tájházba 
mentek. Felültünk a buszra, és elindultunk... Odaértünk a vámhoz, 
és elkérték a személyit. Ezután elmentünk a Csonka toronyba, ahol az 
Arany János Múzeum működik... Arany János 1817-ben született, és a 
múzeumban láttam azt a fo te lt is, amelyikben aztán meghalt Buda
pesten. Ezután elmentünk az Arany-portára. Azért így hívják, mert 
nem ebben a házban született, mert az leégett, hanem annak a helyén 
áll a ház, amit megnéztünk. Az udvarban annak az eperfának az „uno
kája" áll, amiről Arany írta verseit. A ház úgy volt berendezve, mint 
anno...Ezután elmentünk egy iskolába, ahová kedvenc tanárom, Laci 
bácsi járt. Láttuk az informatika teremben, hogy 30 modern számító
gépvan. Nagyon sok tanuló, több mint 1200 gyerek já r  ebbe az isko
lába... A hazafelé úton sokat nevettünk, és énekeltünk.

Családi nap. Június 13-án vidám családi napon vehettek részt a ta
nulók, szülők, pedagógusok. A napot néptáncbemutatóval, majd közös 
tánctanulással kezdték a résztvevők. Ezt követően ügyességi feladatok 
leküzdése le tt a kihívás, melyeket a diákok könnyedén, a szülők kisebb 
nehézségekkel, de megoldottak. A közös játékok és a mókásra sikere
dett szülő-tanár kosárlabda mérkőzés után több szülő segítségével 
Krisán József készített finom grillezett húsokat és salátákat, amit együtt 
fogyasztottunk el. A polgármesteri hivatal által felajánlott nápolyit a 
gyerekek örömmel majszolták. Köszönjük a szülők segítségét!

Ballagás. Június 15-én 5 nyolcadikos tanuló búcsúzott az Eleki Román 
Általános Iskolától. A búcsúzás pillanatai mellett jutalmak átadására is 
sor került, kiemelve Lukács Dánielt, aki a nyolc évig tartó szorgalmas 
tanulmányaiért több díjban is részesült. Szelezsán Péter igazgató úr 
beszédében kiemelte, hogy az iskolában megszerzett tudás gyarapítá
sa és a középiskolában való helytállás a végzett tanulók kötelessége, 
és ezzel saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását. Minden végzős tanu
lónak további sikeres, boldog életet kívánunk.

Tanévzáró. A 2018/2019-as tanévet - melynek záróünnepségét június 
18-án tartottuk -  89 tanuló zárta iskolánkban. Kitűnő és jeles tanulmá
nyi eredményéért 20 tanuló vehetett át értékes könyvjutalmat és okle
velet. Ez a tanév is a fejlődés jegyében telt, mind a tanulói létszám és a 
szakmai munka tekintetében. Szelezsán Péter igazgató úr és a tantestü
let minden tagja balesetmentes és élményekkel te li nyári szünetet kí
vánt az iskola összes tanulójának. Kitűnő/kiváló tanulmányi munkáért 
könyvjutalomban részesültek: 1. osztály: Gyaraki Nándor, Gulyás Péter 
András, lova Martin Zsolt, Samu Botond Zsolt, Bedő Ninetta Éva, 
Reszelő Vanessza Dóra, Faragó Valentina.
2. osztály: Barna Alexa, Emenet Kata Sára, Enyedi Kamilla Fruzsina, 
Forgács Tamara Anna, Gécs János Krisztián, Krisán Alina, Mátyási 
Kinga, Pisla Jázmin, Szelényi Ernő Tamás. 3. osztály: Strumf Bence, 
Varga Dániel Zsolt, Gál Polett Lenke, Jenei Viola, Krisán Jázmin,
Krisán Lujza. 4. osztály: Sarkadi Balázs, Bereczki Krisztofer. 5. osztály: 
Kapocsán Réka, Steczina Liliána Judit. 8. osztály: Lukács Dániel.
A román nemzetiségi nyelv elsajátításakor tanúsított kimagasló te lje
sítményéért oklevélben és díjazásban részesült: Ferencz Gergő (3. o.), 
Bereczki Krisztofer (4. o.), Kapocsán Réka (5. o), Steczina Liliana (5. o). 
Kiemelkedő teljesítményéért plakettet vehettek át: Samu Botond, Barna 
Alexa, Srumf Bence, Sarkadi Balázs, Kapocsán Réka, Túrái Dzsenifer, 
Stepan Oana, Lukács Dániel.
Szívből gratulálunk minden tanulónak, akik eredményesen befejezték a 
2018/2019-es tanévet! Csobánné Stelkovics Edina
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AUGUSZTUS 19-20
—  , 2019. —

I. ELEKI VAROSNAPOK
Elek város 23. születésnapja alkalmából

• Ku lturális és szó rakozta tó  m űsorok  • N yerem ényso rso lá s
• Egyéb  k iegész ítő  p rogram ok: főzőverseny, gye rm e kp rog ram ok

• Ugrálóvár, ó riá sc sú szda , tram bulin, csillám tetová lá s stb.

Augusztus 19. Augusztus 20.
8:00 Főzőverseny
11:00 Bibuczi gyermekműsor
12:00 „Jó ebédhez szól a nóta” -

Pelle László és Szucsik János duett

13:00 Főzőverseny eredményhirdetés 
14:00 Elek Táncegyüttes 
15:00 Körös Táncegyüttes 
16:30 Power Beát ütősegyüttes 
18:00 Lackás és a banda 
19:00 Pelle László: ének 
19:30 Alacarte Show Bánd 
22:00 Utcabál Berke Sanyival

9:30 Koszorúzás a Szent István emlékműnél 
10:30 Játszóterek hivatalos átadása 
14:00 Elek város 23. születésnapja:

- óvodák és iskolák műsora
- Elek város legidősebb és legfiatalabb  

polgárának köszöntése
- város tortája mindenkinek 

15:30 Nyereménysorsolás
17:00 Pole Dream fitnesz, rúdtánc 
17:30 Cservenák Kamilla: hastánc 
18:00 Élő retro show Hevesi Imrével és 

barátjával
20:00 Rózsás Viki: nosztalgiaműsor
21:00 Tajtiboy
21:45 Tűzijáték
22:00 Utcabál Szucsik Janival

Augusztus 19-én délben és augusztus 20-án az esti órákban minden résztvevőt 
SZÍVESEN VÁRUNK EGY TÁL PAPRIKÁSRA ÉS BABGULYÁSRA.

Ingyenes kísérőprogramok m indennap 10 órától:
- íjászkodás az Eleki Sólymok Hagyom ányőrző íjász Szakkörrel 

ugrálóvár -  játszóház -  óriáscsúszda -  csillámtetkó -  fa játékok -  trambulin
Regisztráció: augusztus 19-én 10-től 20 óráig, augusztus 20-án 10-től 14 óráig. 

Regisztrációkor nyereménysorsjegyet adunk, augusztus 20-án 15:30 órakor 
értékes ajándékokat sorsolunk ki a regisztráltak között.

Mindenkit szeretettel vár Elek Város Önkormányzata és a  Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár!
A  műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



6 elekiA ktuális

Határtalan túra
Az elm últ évi sikeres pálgázat támogatásával ismét -  immár hatodik 
alkalommal -  e lju to tt 41 tanulónk a ggóngörű erdélyi tájakra. Az ö t
napos kiránduláson -  június 5. és 9. között -  az Emberi Erőforrás Tá
mogatáskezelő áltat nyú jto tt 1 997 400 Ft lehetőséget adott egy fe 
le jthetetlen emlékű kirándulásra, amely jutalmazta a gyerekeket és 
a kísérő fe lnőtteket egyaránt. A megtett 1600 km út része vo lt Arad, 
Segesvár, Székelgudvarhely, Gyimesbükk, Brassó, Farkaslaka is. A 
pünkösdi csiksomlyóí búcsú je lentette  a kirándulás csúcspontját. A 
ggimesi iskola tanulóival közösen e ltö ltö tt dé le lő tt lehetőséget adott 
a személyes megismerkedésre, egymás iskoláinak bemutatkozására. 
Köszönjük a lehetőséget támogatóinknak, valamint Deáky András 
szállásadónk és Vozár Tamás sofőrünk türelm ét!

Városi gyermeknap
Több száz palacsinta fogyott, senki nem maradt éhesen. Az idő is ked
vezett. Köszönjük a sütést Pluhár László polgármester úrnak és Turáczy 
András alpolgármester úrnak, az önkéntes segítést pedig Árgyelán 
György megyei képviselőnek. A rendezvény Elek város önkormányza
tának támogatásával valósult meg. Köszönjük minden gyermek nevében!
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[E rsie b'e s z e 111 m e g  b e t eq  ed  e s e k

www.vascularmed.eu • info@vascularmed.eu
Tel.: +36-30/9633-39J1

Hotel Bungollo
H R J D U S Z O B O S Z L O  

M á t y á s  K ir á ly  s é t á n y  l ó .
www.hotelbungallo.com

NYUGDÍJAS AKCIfl
7 +  1 éjszaka ajándék

C C / D A K / 7 / r S \ / A /FÉLPANZIÓVAL

Bungallóban 38 500 Ft/fő

Ismét eltávozott egy jó lélek

Szállodai szobában 52 500 Ft/fő
A z  a k c ió  e g é s z  é v b e n  é rvé n ye s,  

k ivé te l július, a u g u sz tu s  h ó n a p b a n .  
A z  á r  ta r t a lm a z z a  a z  IFA-t!

ADVACLKA TEMETKEZEL
—688b—

TELJES K Ö R Ű  T EM E T K E Z É S I SZ O L G Á L T A T Á S  

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

Wittmann Antalné Brandt Eszter 1942. február 9-én született Ele
ken. Munkáscsaládból származott, szülei vagyontalanok voltak. 
Édesapja, Brandt Antal az eleki adóügyi csoport vezetője volt, édes
anyja, Hauck Terézia a háztartást vezette. Hárman voltak testvérek. 
1964. május 23-án kötött házasságot Wittmann Antallal, mely há
zasságból két gyermek született: Ferenc (1965. április 27-én) és 
Edit (1967. március 27-én).
Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Eleken végezte, 
majd a 8. osztály elvégzése után Békéscsabára, a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumba já rt és o tt is érettségizett le. Érettségi után a Szar
vasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetbe jelentkezett továbbtanulás
ra, ahol 1962 nyarán államvizsgázott.
1962. augusztus 3-án kezdte meg munkáját a Napközi Otthonos 
Óvodáknál, és 1997. augusztus 31-én innen ment nyugdíjba. 
Nemzetiségi német nyelvi nevelést fo lyta tott, és konferenciákon, 
továbbképzéseken bővítette ismereteit. Mindezen tudás átadásán 
fáradozott az óvónői pályája során. Nyugdíjas éveiben, amig 
egészsége engedte, a Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjaként a 
közösség által szervezett rendezvényeken is részt vettek férjével, 
Tóni bácsival. A 2018-as Eleki Világtalálkozón Elekért érdem
éremmel tüntették ki.

Emlékét szívünkben őrizzük tovább.
Nyugodj békében, Esztike néni!
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R á d ió fre k v e n c iá s 'v is s z e rm u te t

Érdeklődni/foglalni a 06 -30 / 9 1 5 -4 4 95  telefonszámon 
va g y  az info@hotelbungallo.com  e-mail címen
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http://www.arvacskatemetkezes.hu
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8 elekiA ktuális

Megkezdődött az idei nyári gyermektábor
Hogy milyen gyorsan te lik  az idő, azt úgy mérhetjük a legjobban, hogy 
ismét elkezdődött a nyári gyermektábor, sok gyermek örömére. Az első 
nap az ismerkedés jegyében te lt, bár sokan már „öreg motorosok" köz
tünk. Délelőtt ügyességi versenyek és zászlókészités várta a csapatokat, 
délután pedig nyakunkba vettük a várost, felkerestük a nevezetességeit 
és egy csapatzászlós fotóval örökítettük mega látogatást. A fő té ri nagy 
zsivajra fig ye lt fe l Pluhár László polgármester. Nagy örömmel hivott 
meg bennünket az irodájába egy hús üdítőre és édességre.


