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Néptánctábor fiataloknak Gyulán és Eleken

eleki  A ktuális
INGYENES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI LAP MEGJELENIK HAVONTA 2017. július V. évfolyam 6. szám

Mozgalmas volt az eleki táncos gyerekek ngara. Először a Botorka cso
port tagjai töltöttek el egy hetet június végén a Gyulai Erkel Ferenc Ze
neiskola néptánc-tagozata által szervezett néptánc napközis táborban. 
Az idén a széki táncok alapjaival ismerkedtek, Hajdú Gergely és Gera 
Krisztina szakmai vezetésével. Közben kézműves-foglalkozásokra, für
dőzésre, fagyizásra és hamburgerezésre is jutott idő. Azután július ele
jén a nagyobbak korosztálya, a Pacsirták és a határ menti Zerind Ibolya 
néptánccsoportjának tagjai kezdték meg edzőtáborukat az eleki 
Dr. Mester György Általános Iskolában, Gera Krisztina és Szilágyi András

szervezésében és irányításával. Ők a felcsiki táncokkal ismerkedtek. A 
napi ötórás néptánc-foglalkozás mellett megismerkedtek Elek neveze
tességeivel, de közös focizásra és röplabdázásra is volt alkalom. Az Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyesület jóvoltából az eleki hagyományo
kat is megismerték, végül közös kirándulást tettek Gyulára. Köszönet a 
támogatásért: Elek Város Önkormányzatának, az Eleki Nemzetiségi Ha
gyományőrző Néptánc Egyesületnek és az Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesületnek, Pluhár László polgármesternek, Rusz Miklósnak és a 
Dózsa Centernek, Bágy Györgynek és a szülőknek. Gera Krisztina
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Augusztus 18. Augusztus 20.
18:00 Antóni Józsi műsora
19:00 Dirty Slippers együttes 

koncertje
21:00-24:00 diszkó

Augusztus 19.
14:00 gyermekműsor - arcfestés, 

trambulin, ugrálóvár
16:00 Régi Csibészek műsora - 

régi slágerek
17:30 Sztojka Tibor és zenekara 

játszik
19:00 RMS koncert - régi magyar 

slágerek
20:30-24:00

diszkó

9:30 koszorúzás, ünnepi beszéd, 
kenyérszentelés 

10:00 ünnepi szentmise a
katolikus templomban 

13:00 Bődrogközy Rita 
gyermekműsora 

14:00 Elek Város születésnapja 
14:45 ÜNNEPI GÁLA

Fellépnek:
15:00 M innie Dance Cool Hip Hop 

csoport, Kétegyháza 
15:15 Botorka Tánccsoport, Elek 
15:30 Pacsirta Tánccsoport, Elek 
15:50 Ottlakai Busuiocul

Tánccsoport, Románia 
16:30 Román hagyományőrző 

tánccsoport Elek
17:00 Bágyné Őz Ibolya - népdalok 
17:25 Pápai Ferenc és 

Nagy Nikolett 
18:00 Szucsik János énekel 
18:30 zumba-bemutató 
19:00 Ónodi János műsora 
20:00 Parnograszt
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Szlovák fesztivál -  főkonzuli részvétellel
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat immár második alkalommal 
rendezte meg az Eleki Szlovák Fesztivál cimű rendezvényét, vendégül 
látva a megyében élő szlovákság több szervezetét.
A rendezvény a magyar és a szlovák himnusz hangjaival kezdődött, 
majd dr. Kuruczné Cm linga Judit elnök asszony köszöntötte a megje
lenteket, többek között Igor Fürdik urat, a Szlovák Köztársaság főkon
zulját, Kraszlán Istvánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közneve
lési Főosztályának nemzetiségi főtanácsadóját, Pluhár László polgár- 
mestert, lelman Ferencet, a Szlovák Országos Önkormányzat alelnökét, 
Krajcsovicz Andrásnál, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnökét, 
valamint a megjelent szervezetek képviselőit és a vendégeket. A kö
szöntő után Pluhár László polgármester röviden bemutatta a települést, 
hiszen a szlovák főkonzul most járt először Eleken.
A délelőtt folyamán gasztronómiai bemutatók folytak, az elkészült éte
leket a jelenlévők folyamatosan kóstolgatták: a tótkomlósi szervezet 
kvaszjenkát főzött, a mezőberényiek öreglaskát készítettek, a telekge- 
rendásiak tarkedlit sütöttek, a medgyesegyháziak csőrögével kedves
kedtek és természetesen a híres eleki loksa sem maradhatott el. A je
lenlévők és a fellépők ebédjéről Ficzere István gondoskodott. Délután 
kettőkor kezdődtek a bemutatók. Elsőként Ficzere Fruzsina és Szaniszló 
Brigitta lépett színpadra. Fruzsi citerával kisérte az ismert népdalokat.

Ókét Kesjár Daniella, a szlovák gimnázium tanulója követte, aki nagy
mamáitól tanult szlovák dalokat adott elő. A Komlós Táncegyüttes elő
adásában több tájegység táncaiba nyerhettünk betekintést. A Borouka 
Pávakör ifjúsági csoportja citerajátékában gyönyörködhettünk, majd a 
felnőttcsoporttal együtt szlovák gyűjtésű dallamokat adtak elő.
A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar tagjai először léptek fel 
Eleken. Sokszínű repertoárjuk az ismert indulóktól az ABBA slágerekig 
terjed, így mindenkit megörvendeztettek zenéjükkel. Ígéretet kaptunk 
arra, hogy a következő évben ismét találkozunk velük az elekiek 
világtalálkozóján.
A helyi fellépők sem maradtak ki a műsorból, hiszen két tánccsopor
tunk is bemutatkozott ismét: a Botorka és a Pacsirta Tánccsoport. (A 
csoport vezetője Cera Krisztina, a táncokat betanította Szilágyi András.) 
A gyermekek egész nap használhatták az ugrálóvárat, a rodeobikát és a 
trambulint. A rendezvény a kora esti órákban ért véget, melyet az elnök 
asszony zárt le megköszönve a segítséget a városi önkormányzatnak, a 
városüzemeltetés dolgozóinak és a többi önkéntes segítőnek.
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Gyermektábor fergeteges hangulatban
Június 19-én nyitotta meg kapuit a 18. gyermektábora művelődési köz
pontban. A gyerekek már nyolc óra előtt gyülekeztek, kíváncsian várták 
a társaikat és a csoportvezetőket. A megnyitó után elkezdődött a csapat- 
építés, a zászlókészítés és a csatakiáltás megfogalmazása.
A délelőtt hamar eltelt a közös munkával, majd az éhes csapat a napközi 
felé vette útját, a jól megérdemelt ebédet elfogyasztani. A délután 
ügyességi játékokkal folytatódott. A feladat az volt, hogy megadott idő 
alatt ki tudja a legtöbb csipeszt a ruhájára felcsíptetni. Majd luficipelés 
a háton, célba dobás pingponglabdával és sok más feladat következett. 
Hamar véget ért az első nap. Kedden titkos küldetéssel folytatódtak a 
játékok. Elek területén eldugott térképrészieteket és egyéb tárgyakat 
kellett megkeresni, valamint a város nevezetességeit megismerni. 
Szerdán lovas kocsival kirándultunk Kétegyházára. A Fő téren álltunk 
meg, a művelődési ház dolgozói vártak minket jól behűtött limonádéval. 
Amíg az ebédet elkészítették nekünk, egy olimpián vettünk részt, ahol 
összemértük tudásunkat dartsban, strand nélküli röplabdában, horgá
szatban, avelében, tollaslabdában, kosárlabdában stb. Nagyon szép 
eredmények születtek. A jól sikerült ebéd után még fagylaltozásra is 
futotta az időnkből. A kirándulás akadálytalan lebonyolításáért köszö- 
netünket fejezzük ki Barna Gergelynek, Dihel Jánosnak, Turóczy András 
alpolgármesternek és a városüzemeltetés dolgozóinak.
A negyedik napon a középkorba tértünk vissza egy rövid időre, ahol a 
fiúkból lovagokat, a lányokból kisasszonyokat varázsoltunk. A feladatok 
során tallérokat gyűjtöttünk, amelyeket délután az árudában édességek
re válthattunk be.
És elérkezett az első hét vége. Mentsd meg a királylányt! -  ez volt a já
ték neve. A gyerekek elindultak a kalandok birodalmába, hogy kiszaba
dítsák szegény Dávid királylányt a gonosz sárkány fogságából. A mentő
akció természetesen sikerrel járt.
Hétfőn igazi Los Angeles-i bűnbarlanggá alakult a művelődési ház. Volt 
itt rulett, póker, pool, craps és sok minden más játék, ahol a gyerekek 
megsokszorozhatták vagy éppen elveszíthették vagyonukat. Sokan koc
káztattak és nyertek, mások óvatosabbak voltak és megőrizték azt, ami
jük volt. Délután a zsugorka technikát próbálhatták ki és gofri is volt.
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játékkal, főzőversennyel, kocsikázással
A hetedik napon, a Harry Potter megjelenésének 20. évfordulójára emlé
kezve a varázslat és a mágia világában kalandozhattunk. Bájitalt főztünk, 
unikornisokat kerestünk és még seprűn is repültünk. Délután pedig a 
táncé volt a főszerep, ahol kicsi és nagg egyformán ropta.
A nyolcadik napon ismét a mesék világába kalandoztunk, kontinenseken 
hajóztunk, megmásztuk a jéghegyet, és még a tenger mélyére is leme- 
riiltünk, hogy felhozzunk néhány csodaszép kagylót. Délután persze 
nem maradhatott el a tánc, amit most a fiúk élveztek talán a legjobban.
A kilencedik napon, folytatva a hagyományokat, főzőversenyt rendez
tünk, ahol az elkészült ételeket szakavatott zsűri értékelte. Pluhár László 
polgármester és Turóczy András alpolgármester érkezett hozzánk és a fi
nom csirkepaprikások között nem is tudtak különbséget tenni, így min
den csapat egyformán részesült a fődíjból, az ötvenszeletes tortából.
És elérkezett a tábor utolsó napja. Mi mással is lehetett volna megkoro
názni a két hetet, mint egy kirándulással Romániába. Temesváron jár
tunk, az állatkertben és a Bánáti Skanzenban, majd egy jól megérdemelt, 
finom ebédet fogyasztottunk el a Temesvári Sörgyár éttermében. Fárad
tan, de élményekkel telve értünk haza, és megegyeztünk abban, hogy 
jövőre újra megrendezzük a napközis táborunkat a gyerekek örömére. 
Köszönjük Elek Város Önkormányzatának a támogatást, a segítőknek a 
munkát, a gyermekeknek a részvételt, a szülőknek a bizalmat, hogy a 
kis emberpalántákat engedték velünk játszani, és így egy kicsit mi is 
gyermekek lehettünk újra. Jövőre, veletek, ugyanitt! Erzsiké néni
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Kiscsőszi pajtafesztivál

Táborozás Menyházán
Június 22-én indultunk az ingyenes menyházai táborba, ahol négy 
napot és három éjszakát töltöttünk. Az utazáshoz megkaptuk a két 
önkormányzati hivatali buszt, de mellette még két személyautó is 
kellett, hogy valamennyien beférjünk. A létszám: tizenhét gyerek 
(négyen a Dr. Mester György, tizenhármán a román iskola tanulói) 
és öt felnőtt. Az Eleki Cigány Önkormányzat elnöke, Drágoslózsef és 
Kürti Magdolna mint felnőtt kísérők vettek részt az általuk rendezett 
romániai táborban. Kísérő pedagógusok a Román Általános Iskolából: 
Szabó Anett, Mű//er5imona. Az étkeztetés lebonyolításában Keresné 
Papp Mária szülő segédkezett. A négy napot egy kellemes környezetű kempingben, kétszemélyes faházakban, patak mellett, hegyekkel 

körülvéve tölthettük el. A pedagógusok mindennap színes, változatos, 
sportos, figyelemfelkeltő programokat (szalonnasütés, sorverseny, 
vetélkedő, rajzverseny, táncverseny, karaoke) szerveztek a gyerekek
nek, amelyeket jutalmakkal zártak le. Kétszer ellátogattunk a híres 
helyi strandra is, amit a gyerekek nagyon élveztek. Voltunk a meny
házai vásárban, ahol a gyerekek örömmel vásároltak apróbb ajándé
kokat szeretteiknek. Mindennap biztosított volt a háromszori étkezés: 
a reggeli és a vacsora hideg élelem formájában, az ebédet pedig a 
helyi Hotel Santana-NeoKlinik-ből szállították nekünk a kempingbe.
A gyerekek élményekkel gazdagon tértek haza. Köszönet ezért Ptuhár 
László polgármesterek és Drágos Józsefnek, az Eleki Cigány 
Ónkormányzat elnökének.

Július közepén egy háromnapos csodálatos rendezvénysorozat, a XIII. 
Kiscsőszi Pajtafesztivál vendégei lehettünk az egyesület tagjaival. 
Számos jobbnál jobb programot tekintettünk meg napközben és este 
is, amikor épp nem voltunk mi magunk is a színpadon. A péntek esti 
fesztiválmegnyitó után a Dűvő zenekar koncertjén vettünk részt a 
Gyöngyi pajtájában, majd a dunántúli táncgálában gyönyörködtünk, 
ahol több neves együttes is fellépett. A műsor után a kocsma előtti 
táncházban mi is részt vettünk. Másnap, a „Művész, politikus közéleti 
piknik", avagy „Főzzünk közösen" program keretében nagyon sok 
bográcsban finomabbnál finomabb étkek készültek, amelyekből min
denki ehetett kedvére. Délután Kispiriten több együttessel közösen 
adtunk műsort, este pedig kezdődött a mindig fergeteges gála,

amelyen felléptek a 2016-os Fölszállott a páva győztesei is. A műsor 
zárása a mi együttesünk megtisztelő feladata volt, fellépésünk igen 
nagy sikert aratott. A Honvéd együttes régi tagjainak előadásában 
megtekintettük a Helység kalapácsa táncjáték-változatát, melyet 
Novák Ferenc (Tata) koreografált. Vasárnap, amikor mi hazaindultunk, 
éppen a „pajta szólótáncosa" verseny zajlott. A XIII. Kiscsőszi Pajta
fesztivált az „Élő Forrás Egyesület" szervezte. Köszönet jár érte 
Kovács Norberlnek (Cimbinek) és valamennyi segítőnek.
Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani a Békés Megyei Román 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, Karancsi Andrásnénak és a 
képviselőknek, hogy százezer forint támogatással lehetővé tették 
részvételünket ezen a csodálatos fesztiválon. Bágy György elnök
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Gökkrém Víz, víz, víz,
Hozzávalók: • 1 kg zsenge főzőtök • 300 g sárgarépa
• 300 g haggnia • 300 g paradicsom • friss kapor (tetszés 
szerint)* 100 ml olaj • 1 evőkanál paradicsompüré • 2 tk. só
• fél teáskanál őrölt bors
Elkészítése: A meghámozott, kis szeletekre vágott tököt megsóz
zuk, és 15 percig állni haggjuk, a megtisztított haggmát és répát 
lereszeljük, a paradicsom héját lehúzzuk. A levétő) kingomkodott 
tököt kevés olajon megpirítjuk, ahogg egg másik edéngben a 
haggmát és a répát is. Utóbbihoz hozzáadjuk a paradicsomot és pár 
percig eggUtt pároljuk, majd az összes zöldséget eggbeöntjük és 
robotgéppel pépesítjük. Hozzáadjuk a paradicsompürét, majd 
30 percen keresztül, folgamatosan kavargatva főzzük. Mielőtt 
elkészülne, fűszerezzük, hozzáadjuk a felaprított kaprot és még 
S percig főzzük. Csilit is keverhetünk hozzá.

A szilva sajnos már nem tartozik a legmegbecsültebb ggümölcseink 
közé, de talán csak azért, mert tőbbngire olcsón hozzájuthatunk. 
Pedig hosszú ideig ez volt a legnagyobb faállomángú gyümölcsfaj 
Magyarországon, a hegyvidékeken és az alföldeken egyaránt ter
mesztették. Előnye, hogy természetadta biogyümölcs: nem messze 
földön nemesített és nálunk alkalmazkodni kénytelen fajta, hanem 
ez a vidék az otthona. Jól érzi magát a Tisza teremtette mikroklí
mán, a gazdag, agyagos talajon. A termesztésével kapcsolatos fel
adatok lényegében a szüretre korlátozódnak.
Elődeink táplálkozásában sokkal több volt egyszerű gyümölcsnél: 
gazdagok és szegények egyaránt fogyasztották, az aszalt szilva és 
a szilvalekvár fontos élelmezési cikk volt, értékes téli táplálékot 
jelentett, az igazi házi szilvapálinka pedig ma is kuriózumnak szá
mit. A szilvatermő vidékeken szinte minden háznál megtalálhatók 
voltak a lekvárfőzés kellékei, az üst és a hosszú nyelű keverő. Hogy 
mennyire a Kárpát-medencéhez kötődik, jól mutatja, hogy néme
tül Ungarische zwetschge, azaz magyar szilva néven is  ismerik. A 
Balkánon, Boszniában is ültették, ahol madjarska sljiva a neve.

Hazánkban a csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmi
szer, amellyel szemben az alapvető elvárás, hogy mentes legyen 
a kórokozóktól, valamint az egészséget károsító kémiai és fizikai 
anyagoktól. A  minőségi követelményeket európai uniós irányelven 
alapuló kormányrendelet szabályozza. Becslések szerint itthon a 
lakosság 95 százaléka rendelkezik közműves ivóvízellátással, 3 
százalékot látnak el az egyedi rendszerek és 2 százalék használja 
a saját kútjának vizét ivóvízként. A Magyarországon szolgáltatott 
ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Unió előírásainak, minőségét 
tekintve pedig kiemelkedő. Mikrobiológiai szempontból a víz 
minden magyar településen fogyasztható. Kémiai szempontból 
korábban elsősorban a geológiai eredetű arzén okozott az ország 
egyes területein problémát. Ma 29 olyan település vaabazánkban, 
ahol a vízben lévő magas arzéntartalom miatt nem ja v u lj á k  
a víz fogyasztását -  itt a vízszolgáltató biztosítja a V , : 
lakosság megfelelő m inőségű ivóvízzel való ellátáaf^- '  A

mán')";

Klím atizáljunk?
A nyári melegben gombamód szaporodnak a klímaberendezések.
Túl azon, hogy a házak külső homlokzatain elhelyezett dobozok nem 
túl esztétikusak, van itt egy másik probléma is. A nem megfelelően 
karbantartott és beállított klímaberendezés sajnos könnyen okozhat 
különböző betegségeket, a náthától az ízületi problémákon ét az 
atípusos tüdőgyulladásig. Éppen ezért egyre többünkben felmerül a 
kérdés: vajon érdemes-e egyáltalán klímaberendezést használni a 
kánikulában a lakásunk hűtésére?
Ha mégis úgy döntünk, hogy nekünk is kell ilyen, fordítsunk gondot 
a berendezés karbantartására. Egy zárt rendszerű szellőzőberende
zést minimum félévente kell, de negyedévente ajánlott átvizsgáltat
ni szakemberrel, ennek hiányában allergének, gombák is megtele
pedhetnek a rendszerben, amelyek a levegőbe kerülve súlyos be
tegségeket okozhatnak. Szakemberek azt ajánlják, hogy a kinti hő
mérséklethez képest nem több, mint 6 -8  fokkal hűvösebbre legyen 
beállítva a berendezés. Előfordul az is, hogy a légkondicionáló egy 
irányból, közvetlenül a testünkre fújja a levegőt, ez esetben felfá- 
zást, vesegyulladást is okozhat. A zárt helyiségekben alkalmazott 
klíma magas széndioxid-kibocsátása miatt álmosságot is okozhat, 
de olyan helyen, ahol még az ablakok is sötétítettek, akár 
depresszió is  előfordulhat.
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90 éves köszöntése
Sajnálatos módon a nyom 
da ördöge megtréfált m in
ket kora tavasszal, és az 
alábbi cikkünk kimaradt az 
Eleki Aktuálisból. Ezúton 
is elnézést kérünk Anna 
nénitől, amiért csak most 
szerkesztjük be köszönté
sét az újságba.
Alb Syörgyné (leánykori 
neve: Gálfi Anna) Eleken 

született 1927 .02 .02-án. Szülei a mezőgazdaságban dolgoztak, így 
ő is korán, már gyermekként megismerkedett a nehéz fizikai mun
kával. Cselédként kezdett el dolgozni, majd 1946-ban férjhez ment 
Alb Györgyhöz, akitől három gyermeke született. Sajnos egyik gyer
mekét korán elvesztette. A helyi tsz-ben először pártolótagként, 
majd később saját jogán dolgozott, onnan is  ment nyugdíjba.
Négy unokával és két dédunokával büszkélkedhet, akiket nagyon 
szeret. 90. születésnapján Pluhár László polgármester ajándék- 
kosárral és emléklappal köszöntötte.
Drága Anna néni! A lóisten éltesse még nagyon sokáig erőben, 
egészségben, hogy élvezhesse családja szeretetét!

Köszönjük!
A Jobbik eleki szervezete köszönetét szeretné kifejezni m indazok
nak, akik felajánlásaikkal, adományaikkal hozzájárultak a ruha
osztásunk sikeréhez, illetve azoknak a személyeknek, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre: a művelődési ház dolgozóinak és Forgács 
Tibornak. Vágási Pál, a Jobbik eleki elnöke

A DAREH közlem énye
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
(székhelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) 
a továbbiakban 2017. január 1 -tői mint Közszolgáltató -  

FELHÍVJA A TISZTELT ELEKI LAKOSSÁG FIGYELM ÉT, 
hogy az Eleki Hulladékgazdálkodási, Nonprofit Kft. 2017. január 
1-től 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: S742 Elek, Szent István u.l.
Telefon:+36 66 240-460 (ügyfélfogadási időben)
Email: evikft@elekctv.hu 

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

Szállítással kapcsolatos bejelentések: +36-66/240-460

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

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

dr. Hargel Ahmed gyermekháziorvos: 
66/241-137

dr. Zimonyi Edina fogorvos

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.
Cím: 5742 Elek, Harruckern tér 2., Tel.: 66/240-025

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/77-88-99

www.vascularmed.eu • info@vascularmed.eu
Tel.: +36-30/9633-391

Á R V Á C S K A  TEMETKEZÉS

TELJES K Ö RŰ  TEM ETKEZÉS I SZO LG Á LTA TÁS 
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
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