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Tartalmas és sokszínű program az Elekiek XIV. Világtalálkozóján
Gerolzhofen és Laudenbach Elek testvértelepülései

Ünnepélyes bevonulással nyitották mey az Elekiek XIV. Világtalálkozóját 
augusztus 3-án, pénteken. A mazsorettek és a hintók érkezése után harang
szó jelezte a háromnapos esemény kezdetét, majd a laudenbach-téren Pluhár 
László polgármester és Thorsten Wozniak, Gerolzhofen polgármestere együtt 
köszöntötte a városunkba érkezett delegációk polgármestereit, valamint Tol
nai Pétert, a Békés Megyei Közgyűlés Önkormányzatának alelnökét, a delegál
takat és a rendezvény összes résztvevőjét. Mindkét városvezető örömét fejez
te ki, hogy idén ismét együtt ünnepelhetnek. (Folytatás a 2. oldalon)
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Ajándék óra és béka a barátság jelképe

(Folytatás oz 1. oldalról) A szórakoztató műsorok m elle tt fo lyam ato
san zajlottak a hivatalos programok is, hiszen idén két nagyszerű ese
ményre is sor került. Mindezek e lő tt azonban szombat dé le lő tt kezde
tét vette a koszorúzás a Kiűzetési Emlékműnél, ahol Pluhár László po l
gármester beszédében megemlékezett a 2. világháború után kite lepí- 
te ttekrő l, majd az ünnepi eseményen résztvevők koszorúkkal fejezték 
ki az áldozatok irán ti tiszteletüket.
A megemlékezés után mindenki átvonult a templomkert e lő tti térre, 
ahol felavatták a Laudenbach városának adományából készített órát, 
mely a két település szoros kapcsolatát jelképezi. Testvértelepülésünk 
a barátság elmélyítésének emlékéül egy másik ajándékkal is megle
pett valamennyiünket: a rézből készült Béka szobor az avatás napja 
óta hűen ál) őrt az eleki önkormányzat aulájában.

■ —t Ezt követően a delegációk tán
cos és zenés kísérettel vonul
tak át a Reibel Mihály Városi 
Művelődési Központba, ahol 
hivatalossá te tték Laudenbach 
és Elek testvértelepülési kap
csolatát. A két település kö
zötti kötelék a II. világháborút 
követő kitelepítések idején a- 
laku lt ki, ugyanis eleki néme
tek egy csoportja Laudenbach 
településén találta meg a bé
két és o tt le lt  új otthonra.
E je les esemény m elle tt egy 
másik, régóta fennálló barát
ságot is megünnepelhettünk.

elekiA ktuális
Ingyenes havilap. Felelős kiadó: Elek Város Onkorminyrata, Pluhár lis r ló  polgármester.

Felelős sierkesjtó: Gubua Katalin. Nyomdai elókósrités: Tóth Produkció Kft., Medovarsiki Katalin. Nyomtatás: Oélkelet-Prtss Kft., Békéscsaba. 
_______  _______  __________________ Engedélyszám: 163 /2496/3 /2111______________________  ________



elekiA ktuális 3

Megerősítették a partnerségi megállapodást

Gerolzhofennel városunk történelmi kapcsolatot ápol. 1988. június 26- 
án a két település vezetői kölcsönös baráti szerződést írtak alá, melyet 
2008. március 18-án hivatalos testvértelepülési megállapodással pe
csételtek meg. A kapcsolat tízéves jubileumi évfordulója alkalmából sor 
került partnerségi megállapodásunk megerősítésére.
A rendezvény a továbbiakban az önkormányzat házasságkötő termében 
folytatódott. Az eseményen a három érintett település polgármestere -  
Pluhár László, Hermám Lenz (Laudenbach) és Thorsien Wozniak 
(Gerolzhofen) -  mellett tiszteletét tette Guido Wolf, Baden Württem- 
berg tartomány európai jogokért felelős minisztere valamint az Európai 

Ügyek Bizottságának elnöke, Arató 
Gergely országgyűlési képviselő, 
dr. Gulyás Imre, a Gyulai Járási Hi
vatal vezetője, Petru-Claudiu 
Batraunt, Ottlaka polgármestere, 
Avram Marcel, facsád polgármes
tere és Daniel-Sorin Tómula, Új- 
szentanna polgármestere is. 
Vasárnap a hivatalos programok 
Elek város 22. születésnapjának 
megünneplésével zárultak, melyen 
különböző díjak, elismerések áta
dására is sor került. Bloch Márton 
személyében köszöntötték Elek 
legfiatalabb, Ament Antal Gábor és 
Turóczy Gézáné személyében pedig 
Elek legidősebb polgárát. Wittmann 
Antalodnak átadták az Elekért
érdemérmet, Hotya Mihály pedig 
posztumusz érdemérmet kapott, 
melyet fia vett át. A rendezvény a 
Europe fór Citizens program keretén 
belül az EACEA és az Európai Unió 
támogatásával jö tt létre.
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Megnyílt az Európa Ház Különleges színház

Az Elekiek XIV. Világtalálkozója kísérőprogramjaként nyitotta meg 
kapuit a Laudenbach téren az Európa Ház, ahol a településen élő 
nemzetiségek mutatták be hagyományaikat, viseleteiket, m inden
napi életüket. Szintén it t  került sora nemzetiségi gasztronómiai be
mutatóra és ételkóstolóra. Az eleki szlovákok káposztás lángossal, 
a tótkomlósi és mezőberényi szlovákok gőzgombóccal és öregtarho
nyával kedveskedtek a látogatóknak. Az eleki románoknál puliszkát, 
az eleki németeknél diós, mákos, kakaós kelt kalácsot kóstolhattak 
az érdeklődők. A szomszédos romániai település, Graniceri lelkes 
csapata m ic i-e t és sarma-t készített, majd kínált a finomságokra 
vágyó közönségnek. A gyerekek kézműves-foglalkozásokon próbál
hatták ki a gyöngyszövést, ékszerkészitést, agyagozást, nemezelést. 
A vállalkozó szelleműek a középkori játszóház ügyességi feladatai
ban is részt vehettek, még emlékezetesebbé 
téve a háromnapos eseményt. Az s  
ötletgazdag rendezvény a Europe 
forCitizens program keretén belül 
az EACEA és az Európai Unió támo
gatásával jö tt létre.

A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének eleki cso
portja is csatlakozott az elekiek világtalálkozójának rendezvénysoroza
tához, ahol egy színdarabot adtak elő.
A közösségépítő szándékkal bemutatott színvonalas előadás szerep
lői a Gyulai Kistérség Napfény Nappali Központja színjátszó körének 
tagjai voltak. A színdarab Mátyás király életéről, a magyar történelem 
legdicsőségesebb időszakáról szól a nagy király megkoronázásának 
560. évfordulója alkalmából. A szereplők így tisztelegtek Mátyás k i
rály e lőtt, akinek magyarságtudata ma is példaként szolgálhat vala
mennyiünk számára. A produkciót megtekintette Pluhár László, Elek 
polgármestere is, aki elismerését fejezte ki. Az előadás létrejöttéhez 
EFOP pályázati forrást kapott az egyesület. A színdarabot követően a 
Molke Dáriusz Bt. adott tájékoztatást orvosi-ortopédiai segédeszkö
zök használatáról és fa jtá iró l. Márton Gábor
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Gocz Elvira, a titokzatos kovásznai asszony
Az Elekiek XIV. Világtalálkozója első irodalmi rendezvénye volt az a július 
31-én megtartott író-olvasó találkozó, mely a könyvtár hús olvasótermé
ben várta az érdeklődőket. Vendégünk volt Gocz Elvira, akit a „titokzatos" 
kovásznai asszonyként emlegetnek.
Dr. Heirtmé Máté Mária alpolgármester asszony köszöntötte a megjelen
teket, majd elmesélte, hogyan kerültek kapcsolatba egymással. Elvira 
fiatalként menekült rossz családi élete elől hároméves kisfiával Románi
ából, határokon keresztül, napsütésben, hóban-fagyban. Mindenhol 
megtalálta a lehetőséget az „életben maradásra", dolgozott, takarított, 
betegeket ápolt, szolgált másokat, segített a rászorulókon, miközben 
maga is hasonló helyzetben volt. Szorgalma, kitartása olyan helyekre 
is eljuttatta, m int az amerikai fehér Ház. Kalandos, de annál nehezebb 
életútja során azzal is meggyanúsították, hogy szovjet kém volt. 
Franciaországi élete alatt figyeltették, de attól is tartania kellett, hogy 
életére törnek. Világhírű személyiségek (hercegnők, államelnökök, a 
kuvaiti királyi udvar, spanyol hercegnő, híres színészek) választották 
betegápolójuknak, mert tudott valamit, mely testüket-lelküket

gyógyította. Sok-sok év után visszatért oda, ahonnan indult, Kovászná- 
ra, hogy felkarolja az elesetteket. Könyvbemutatóival egy idősek ottho
na létrehozására gyűjt. Elvira történetét elolvashatják, ha ellátogatnak a 
könyvtárba, ahol dedikált példány várja az olvasókat. J. K. H.
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Elekért érdemérmes

Bloch Márton, a legfiatalabb eleki polgár
Elek város legfiatalabb lakója Bloch Mórion, aki Bloch Tamás és Sarkadi 
Tünde gyermekeként látta meg a napvilágot. Ő a Bloch családban a 3. 
gyermek, akit a városi ünnepen a település legfiatalabb lakójaként kö
szönthettünk. Marci Gyulán, a Pándy Kálmán kórházban született 2018. 
jú lius 18-án, déleló'tt 10 óra 55 perckor, 3180 gramm súllyal és 49 cm- 
es hosszúsággal. Nagyon szereti a pociját, kedvenc elfoglaltsága egye
lőre az evés és az alvás. Amikor ébren van, az apukájával és a testvére
ivel szeret játszani. Egyre jobban figyel a hangokra és a mozgásra. 
Bátyjai, Bálint és Tomi nagyon szeretik, amit puszilgatással éssimo- 
gatással fejeznek ki. Marcinak vidám, gondtalan gyermekkort, hosszú, 
boldog életet, családjának jó  egészséget kívánunk!

Wittmann Antalné Brandt Eszter 1942. február 9-én született Eleken. 
Édesapja, Brandt Antal az eleki adóügyi csoport vezetője, édesanyja, 
Hauck Terézia háztartásbeli volt. Munkáscsaládból származik, szülei 
vagyontalanok voltak. Hárman voltak testvérek, közülük Mária elhunyt, 
Antal testvére pedig nyugdíjas. Általános iskolai tanulmányait szülő
falujában, Eleken végezte, majd a nyolcadik osztály elvégzését köve
tően Békéscsabára, a Rózsa Ferenc Gimnáziumba járt, o tt is érettségi
zett. Érettségi után a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző intézetbe je len t
kezett továbbtanulásra, ahová felvételt is nyert. 1962 nyarán állam
vizsgázott, majd 1962. augusztus 3-án kezdte meg munkaviszonyát 
itt, Eleken, a l l .  számú óvodában, ahol ő végezte a német nemzetiségi 
nevelést. 1964. május 23-án kötött házasságot Wittmann Antallal, aki 
1930. jú lius 6-án született és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál 
gépkocsivezetőként dolgozott. Házasságukból két gyermek született: 
Éerenc 1965. április 27-én, Edit 1967. március 20-án.

1997. augusztus 31-én, első munkahelyéről vonult nyugdíjba. 
Gyermekszeretete, a szülőkkel való jó  kapcsolata mindvégig meghatá
rozó vo lt munkássága során. Német nyelvi továbbképzéseken, konfe
renciákon vett részt, amivel óvónői munkájának színvonalát emelte.

Posztumusz elismerést kapott Hotya Mihály
Hotya Mihály, ak it szőkébb és tágabb környezetében is a legtöbben 
Tutusnak ismertek, Eleken született 1957. május 17-én munkáscsa
ládban, Hotya Péter és Herger Zsófia gyermekeként. Szerető szülei 
rajta kívül még hét gyermeket neveltek nehéz körülmények között, 
tisztességben és szeretetben.
Általános iskolás éveit az Eleki Román Iskolá
ban tö ltö tte , majd a Munkácsy Mihály Ipari 
Szakmunkásképző Intézetben bútorasztalos 
mesteri oklevelet szerzett. 1974-ben a Békés 
Megyei Tanács Építőipari Vállalata békéscsa
bai telephelyén kezdett el dolgozni ebben a 
szakmában. 1980-tó l 1982-ig a békéscsabai 
Barnevál asztalosa, majd 1982-tő l 1989-ig a 
Gyulai Kertészeti és Városgazdálkodási Válla
lat asztalosa vo lt. 1988-ban a Szakma Kiváló 
Dolgozója le tt. 1989-tő l egészen haláláig 
asztalos, építőipari egyéni vállalkozóként 
dolgozott precízen, pontosan, üzletfelei, 
megrendelői maximális megelégedésére.

Eleken, de a megye és az ország területén több más település közin
tézményein, magánházain is emlékül hagyta keze munkáját. Eleken 
ilyen a sportcsarnok, a buszváró teljes felújítása, az iskola korszerűsí
tése. Munkája m elle tt 40 éven keresztül vo lt a Békés Megyei Hírlap 

—  külső munkatársa, 2009-ben az év tudósí
tója elismerést vehetett át.
1982. jú liu s 10-én kö tö tt házasságot Ele
ken Balogh Katalinnal, akivel azóta is, 
egészen haláláig szeretetben, megbecsü
lésben éltek. A házasságból két gyermek 
született, azóta pedig leánya egy unokával 
is megörvendeztette őket.
Nevéhez fűződik az éveken keresztül rend
szeresen megrendezett eleki civil családi 
nap, amellyel az volt a szándéka, hogy 
szórakozási lehetőséget biztosítson az itt  
élőknek, különösen a nehéz sorsú csalá
doknak, gyermekeknek. Elek sportéletéről 
rendszeresen tudósított lapunknak is.
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Aktív, tartalmas élet Fontosa hit és a család

Áment Antal Gábor Eleken született 1923. december 11-én. Általános 
és polgári iskoláját Eleken végezte, majd Békéscsabán, a Felső Keres
kedelmi Iskolában érettségizett. 1948. május 29-én házasságot kötött 
Jager Kornéliával, akivel felesége haláláig, 64 évig éltek együtt. Három 
gyermekük született, már hat unokája és három dédunokája szépíti éle
tét. 1947-től 1983 végéig négy munkahelyen dolgozott gabonafelvá
sárló, egyszámlavezető, pénzügyi előadó, revizor, főrevizor munkakö
rökben. 1983-ban ment nyugdíjba, bár évente néhány hónapot még 
ezután is dolgozott a MESZÖV-nél. Aktív dolgozó évei alatt kétszer kap
ta meg a „Kiváló dolgozó" elismerést. Az ÁFÉSZ-nél e ltö ltö tt 27 évi 
munkásságát arany pecsétgyűrűvel ismerték el. A rendszerváltáskor 
vállalta Elek Nagyközség képviselő-testületi tagságát, majd alpolgár
mesterré választották. Az akkori polgármester idő előtti távozása után 
fél évig volt polgármester, a képviselő-testületen belül a pénzügyi b i
zottság elnöke. Az eleki katolikus egyház képviselő-testületének 10 
évig volt tagja. Radványi Györggyel ésJosef Schneiderrel együtt je len
tős munkát végzett az 1939 és 1947 közötti években a második világ
háborúban elesett vagy annak következtében elhunyt eleki lakosok fe l
kutatásában. „Az Elekiek II. Világtalálkozója megrendezésére" Alapít
vány kuratóriumi tagjaként intézte az alapítvány ügyeit 1994. május 
10-től. 2001-ben megkapta az „Elekért Érdemérmet” . Az Eleki Aszta
litenisz Szakosztály 1950-ben történt megalakulásában és 25 éves 
folyamatos működésében fontos szerepet vállalt. A sportegyesületnek 
mai napig aktív tagja, és ma is jó  egészségnek örvend.

Könyvajánló Felnőtt irodalom:
Róbert Jackson B enné t^M

Gyermek- és ifjúsági irodalom: Csodák városa
Disney: Dínó tesó í rancesca Haig:
A foci története A tűz hajója
Jeli Viktória: Időfutár 4. Jodi Picolut: íté le t ^
Nicola Yoon: Dr. Gyarmati Andrea:

Minden, minden Hányattatásaim
Disney: Csingiling és a Szűcs Gabriella:

Soharém Legendája AűtoSfurgb.e.téQséaek‘

Turóczy Gézáné Temei Irén 1923. október 21-én született Szesztán 
(ma Szlovákia). Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában vé
gezte, majd Kassára járt gazdasági iskolába. Testközelből megta
pasztalta a kor történelmi eseményeit -  Horthy Kassára vonulása
kor a fiatalság nevében verssel köszöntötte a kormányzót. Ezt az 
eseményt még pár évvel ezelőtt is büszkén mesélte. 1944-ben meg
ismerkedett a fronton szolgáló katonával, Turóczy Gézával, akivel 
1945. augusztus 28-án házasságot kötöttek. A II. világháború követ
kezményei közelről érintették, magyarsága miatt az egész családot 
kitelepítették. A nyugodt, boldog családi életet 1948 óta Eleken ta 
lálták meg, ahol négy gyermeket neveltek fel. Ma már hét unokával 
és kilenc dédunokával is büszkélkedhet. Amíg erővel bírta, segítő
ként aktívan részt vett a téesz, az Áfész és az iskolai szülői munkakö
zösség munkájában. A református egyház presbitere volt, könnyebb 
napjainak nagy részét ma is a hit foglalja el. Napjainkban már nem 
mozdul ki otthonról segítség nélkül, szerettei körében tö lti az időt.

Nagyszabású kiállítás

Augusztus 2-án, az Elekiek XIV. Világtalálkozója előestéjén nyílt meg 
a Reibel Mihály Városi Művelődési Központban három képzőművész 
kiállítása. A kiállítótermeket, melyek megteltek látogatókkal, Kalcsó 
lózsef festőművész, ifj. Árgyelán György fotográfus és Árgyelán 
Andrea grafikus alkotásai díszítették. A megjelenteket Árgyelánné 
Tóth Erzsébet, a művelődési központ igazgatónője köszöntötte. 
Örömének adott hangot, mert régen nem volt már ehhez hasonló, 
nagyszabású kiállítás Eleken, amelyen Kalcsó József festőművész 
ennyi képe szerepelt. Majd átadta a szót Cs. Tóth János művészettör
ténésznek, aki megnyitotta a kiállítást. Bemutatta az alkotókat, be
szélt Kalcsó József csodálatos olajfestményeiről, tájképeiről és a ké
pein is megmutatkozó fé rfi-nő i szerepekről. A művészt képei a világ 
számos részén ismertté tették. Az egyik fiatal alkotó, ifj. Árgyelán 
György fotós képei között megjelenik az élet egyik legszebb pillana
ta, a házasságkötés, de a természet szépségeit is szívesen megörökí
t i. A fiatal fotográfus egy-egy idézettel segíti látogatóit képei megér
tésében. Árgyelán Andrea textilrajzolást és modelltervezést is tanult, 
a képein, amelyeket fekete keretben helyez el, a fé rfi-nő i szerepek 
köszönnek vissza.
A kiállítás látogatói megtekinthették még Rusz Melinda amatőr fotós 
állandó kiállítását a művelődési központ előterében.

Juhászné Kiss Henrietta
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T á ro ló k , k e n n e le k , c s a rn o k o k megbetegedések

4x6 méteres garázs.

3x5
méteres
garázs
horganyzott

vázszerkezettel!
T  Kutyakennel 3x2 m

◄ 3x5 
méteres 

■ színes garázs 
b illenő 
kapuval*

* 17 színből választhat Araink 2018. augusztus 31-tg érvénynek! 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Megrendelés:
06- 30/ 7 4 8 - 5923, 06 - 30/ 7 4 7 -7 37 6

w w w .b o m s ta l.h u

DISZNÓTOROS
KOLBÁS'ZFESZTIVÁL

Bp. XIV., 
TATAI ÚT 95.

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

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

iraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

3  I 1 I

FESZTIVÁL NYITVATARTÁSA: *
PÉNTEK: 1 3 .0 0 -2 2 .0 0  I

http://www.bomstal.hu
http://www.vascularmed.eu
mailto:info@vascularmed.eu
http://www.arvacskatemetkezes.hu
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90 éves köszöntése

Oeszterédi Miklósné, Horváth Rozália 1 9 2 8 .0 7 .18-án, Orosházán 
született, Horváth György és Zalai Rozália nyolc gyermeke közül e l
sőként. A nyolc testvér közül sajnos már csak hárman élhették meg 
testvérük 9 0 .születésnapját.
Elemi iskoláját Orosházán kezdte, majd a család 1946-os Elekre 
költözése után már városunkban fejezte be. Gyermekként családja 
szegény körülményei m iatt munkát ke lle tt vállalnia, cselédlányként 
dolgozott. Fiatal korában testvéreivel az akkor épülő Sztálinvárosban 
(ma Dunaújváros) próbáltak szerencsét. Itt konyhán és a rendőrsé
gen is dolgozott, utóbbi helyen ismerkedett meg későbbi férjével, 
Geszterédi Miklóssal. Házasságukból öt gyermek született, közülük 
négyen élték meg a fe lnőttkort: Miklós, Éva, Julianna és Mária. 
1963-ban házassága megromlása m iatt visszaköltözött szüleihez 
Elekre, így gyermekei is i t t  cseperedtek fel. 1969-es válása után 
gyermekeit egyedül nevelte, szülei és testvérei segítségével. Elő
ször Békéscsabán kapott munkát, a konzervgyárban, majd az Eleki 
Gyermeknevelő Intézet mosónőjeként dolgozott nyugdíjazásáig.
A sok nehézség ellenére szerényen, szeretetben nevelte gyermekeit. 
Még nyugdíjazása előtt nagy boldogság érhette unokái születésével. 
Összesen tizenegy unokája (Fecó, Pisti, Évi, Szabina, Jancsi, Márkó, 
Andi, Szandra, Zoli, M iki, Ági) és négy dédunokája (Emilie, Noel, 
Koppány, Bulcsú) teszi örömtelivé napjait.
90. születésnapját gyermekei, unokái, dédunokái, testvérei és azok 
gyermekei körében ünnepelte lakhelyén, fiánál és menyénél, ahol 
polgármesterünk, Pluhár László és két alpolgármesterünk, dr. Heimné 
Máté Mária és Turóczy András is köszöntötte.

Sokszínű nyári program

A világtalálkozó kísérő programjaiként a Reibel M ihály Városi Művelő
dési Központ és Könyvtár szervezésében sokféle módon szórakozhat
tak az elekiek. A népi kézműves házban csodálatos tárgyakat készít
hettek, megnézhették a Pyton Magic Show előadását, és középkori 
játszóház is várta a kicsiket és a nagyokat.

Támogatás fűtőanyagra
A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) határozata értelmében a té li rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.
Feltételek: l .  hánanósonként (lakcímenként) egy kérelem adható he (ha egy lakcímen be van kötve a 
vezetékes gáz, nem já r a támogatás)
2. az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófa - 
védelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban té li rezsicsokkentésben nem részesült
3. a természetbeni támogatás fűtőanyagra vonatkozik (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán
bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett)
4. a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
A kérelmet a polgármesteri hivatal portáján lehet beszerezni.
Beadási határidő: 2018. október 15.


