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A tartalomból
Adventi rendezvény (2. oidai)

Ajándék az ovisoknak (3 .oidai)

Lányok, fiúk fociztak a 
Mikulás kupán (4 .oidai)

Szlovák disznótor (5 .oidai)

Interjú az edzővel Farsangi maszkafelvonulás
(8. oldal)

A magyar kultúra napja
A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

a magyar kultúra napja tiszteletére évek óta megrendezi 
azt a megmérettetést, amelyen Elek, Kétegyháza és Lőkösháza 

általános iskolás tanulói mérik össze tudásukat 
vers, próza, ének és hangszeres zene kategóriában.

Az alsósok versenyére január 21-én 14 órától, 
a felsősök versenyére pedig január 22-én 14 órától kerül sor 

a Reibel Mihály művelődési központban, ahová sok szeretettel 
várunk minden jelentkezőt, pedagógust és kedves szülőt.

Aktuáliseleki
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Adventi rendezvénysorozat harmadszor
A hagyományos szlovák disznótorossal kezdődött még tavaly november 
28-án az a rendezvénysorozat, amely immár harmadik alkalommal 
fogta össze az eleki nemzetiségeket.
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ötletéből hagyománnyá 
vált az adventi gyertyagyújtás és ezzel egyidejűleg a várakozás 
időszakának megünneplése. A rendezvényt dr. Kuruczné Czvalinga 
Midit, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd 
átadta a szótJova Zsoltnénak, a cigány nemzetiségi önkormányzat 
képviselőjének, aki köszöntötte a megjelent vendégeket. Azután 
Drágos József szólt néhány szót, ezt pedig a Román Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulóinak műsora követte. A dalok után 
meggyújtották az első gyertyát és a megjelenteket vendégül látták. 
Advent második vasárnapját az Eleki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat rendezésében ünnepeltük. A megjelenteket 
Niedermayer Ernő, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
köszöntötte és felkonferálta a műsort. Először a német egyesület 
gyermekcsoportjának műsorát, majd az egyházi kórust láthatták a 
megjelentek. Ezután következett Máthé János plébános úr kitekintése 
a való világra. Elmondta, hogy az advent már nem arról szól, amiről 
valójában kellene, hanem a hamis fényekről, a csillogásról és az 
emberek közötti fizikai és lelki távolságról. Ezeken kell változtatnunk 
ahhoz, hogy akik mellettünk élnek, ne kerüljenek még távolabb 
tőlünk. Töltsünk több időt szeretteinkkel, nyissuk ki újra a szívünket, 
engedjünk utat Istennek, hogy betöltse lelkünket. János atya Isten 
áldását kérte a megjelentekre, ezzel zárva beszédét, közben pedig 
kigyúlt a második gyertyaláng is. Az egyesület tagjai szives 
invitálására mindenki részesült a szokásos megvendégelésben: 
kaláccsal, teával, forralt borral és szaloncukorral kínálták a 
rendezvényen résztvevőket.

A harmadik vasárnapon az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Bágy György, a román önkormányzat elnöke románul 
köszöntötte az elöljárókat és a megjelent vendégeket, majd a Román 
Nemzetiségi Általános Iskola műsora következett. A gyermekek 
vidám, dalos műsora után Szabó Péter bácsi és Bágy György 
hagyományos kolindákat énekelt. Őket követte Seres Sándor parókus, 
aki kihangsúlyozta: a legnagyobb ajándékot Istentől kaptuk, hiszen 
egyszülött fiát adta nekünk. Jézus megtanít bennünket arra, hogyan

szeressük Istent és embertársainkat. A harmadik gyertyát Bágy 
György gyújtotta meg, és természetesen a megvendégelés sem 
maradt el.
Eljött a várakozás negyedik ünnepélyes vasárnapja, amelyet az Eleki 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Szlovákok Egyesülete 
rendezett. Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgatónő köszöntötte a város 
vezetőit, Pluhár László polgármestert, dr. Heim Lajosné és Turóczy 
András alpolgármestereket, a megjelent nemzetiségi önkormányzati 
képviselőket és Elek város lakosságát. Majd egy rövid vers erejéig 
átadta a szót dr. Kuruczné Czvalinga Juditnak, aki Juhászné Bérezés 
Anikó: Adventi fények cimű versével nyitotta meg a műsort. A Dr. 
Mester György Általános Iskola tanulói adventi dalokkal 
szórakoztatták a nézőket. Ezután következett az új evangélikus 
lelkész, Tóth Károly, aki Pál apostol efézusi levelét idézte: „Ébredjünk 
fe l az álomvilágból és éljünk keresztényként a világban, hiszen 
mindent újra lehet kezdeni. Tekintsünk vissza mindarra, ami volt, és 
lássuk meg a múltban mindazt, ami történt. Hiszen Isten jelen van az 
életünkben, akár akarjuk, akár nem, akár észrevesszük, akár nem". 
Fontos lenne az Isten felé való odafordulás, irányulás. A beszéd végén 
közös imára kérte a lelkész úr a megjelenteket.
A negyedik gyertyát a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke 
gyújtotta meg.
A rendezvénysorozatot hagyományainkhoz híven a polgármester 
zárta. Visszaemlékezett a három évvel ezelőtti indulásra, a közös 
ünnepségekre. Kihangsúlyozta, hogy a negyedik gyertya 
meggyújtásával egyre jobban érezzük a szeretet áradását, ami 
szentestén, a Megváltó megszületésével fog beteljesedni. Végül a 
városi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok nevében is 
békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt 
kívánt a lakosságnak.
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Szlovákok 
Egyesülete nevében Árgyelánné Tóth Erzsébet invitálta meg egy kis 
forralt borra, teára és süteményre a megjelenteket. Ezzel le is zárult a 
harmadik adventi rendezvénysorozat.
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„Mindenik embernek a lelkében dal van..."
Ha ez a dal nem is, de sok más, szép és megható karácsonyi dal 
hangzott el december 17-én a Dr. Mester György Általános Iskola és 
a Román Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak előadásában a 
katolikus templom falai között, s ez minden résztvevő, vendég és 
szülő szívét melegséggel töltötte el.
Árgyelánné Tóth Erzsébet, a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatónője köszöntötte a város lakóit, és megemlítette, 
hogy sorrendben ez a hatodik, de itt, az isten házában ez az ötödik 
közös karácsonyi rendezvény. Majd felkérte Máthé János plébános 
urat, köszöntse a megjelent vendégeket és néhány gondolattal nyissa 
meg az ünnepi műsort. Ezután a Román Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulói nagyon szép -  román nyelvű -  karácsonyi énekeket adtak elő. 
Őket követték a Dr. Mester György Általános Iskola diákjai magyar és 
angol dalokkal, végül az örök sláger, a Wham! Last Christmas című 
dalának közös éneklésével fejeződött be a rendezvény. A műsor 
végeztével dr. Heimné Máté Mária alpolgármester asszony 
megköszönte a gyerekeknek, hogy ilyen jó hangulatot teremtettek és 
a pedagógusoknak a felkészítő munkát. Békés, boldog karácsonyt és 
sikeres új esztendőt kívánt minden jelenlévőnek.
A templomból kilépőket szaloncukorral, kaláccsal és meleg teával 
kínálták a művelődési központ és könyvtár dolgozói.

Juhászné Kiss Henrietta

Ovisok adventje -  ajándékot hozott a Télapó
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Lányok, fiúk fociztak a 21. Mikulás kupán

„Ide egy év múlva is eljövök!" -  mondta, és lelkesen a levegőbe 
öklözött a kevermesi csapat ifjú  titánja. Ez a felkiáltás akár a szlogenje 
is lehetne az 1994 óta tartó fociverseng-sorozatnak, amelgen 
gyermekek százai vettek és vesznek részt. Sokan felnőtté váltak 
már, de vannak olyanok is, akik most ültek be az iskolapadba.
Tavaly, december 7-én négy település játékosaival a Mikulás 
jegyében zajlottak a meccsek az eleki sportcsarnokban. A vendéglátó 
Dr. Mester György Általános Iskola igazgatója, Pelle László nyitotta 
meg a sporteseményt. Köszöntötte Teleki-Szávai Krisztinát, a gyulai 
tankerület igazgatóját, a versenyre kész csapatokat, az őket felkészítő 
tanárokat és minden jelenlévőt. A mérkőzések lebonyolításának 
mikéntjét és szabályait Dávid Rémusz, a Mikulás kupa alapítója és a 
nap játékvezetője ismertette. Ezzel kezdetét vette az egész napi 
megmérettetés.

Eredmények
1-2. osztály: 5-6. osztály: 7-8. osztály (fiúk):

1. Elek 1. Elek 1. Lőkösháza
II. Lőkösháza II. Lőkösháza II. Elek
III. Kevermes III. Kevermes III. Kevermes

3-4. osztály: 7-8. osztály (lányok): IV. Kétegyháza
1. Elek 1. Lőkösháza
II. Kevermes II. Elek
III. Lőkösháza III. Kevermes

Az első helyezettek elnyerték a kupát, a többiek oklevelet kaptak. 
Természetesen mindenkinek ju to tt mikuláscsomag.

Az idén is kiosztották a legjobb kapus címet:
1-2. o.: Lőrincz Roland (Elek)
3-4. o.: Borsos Károly (Lőkösháza)
5-6. o.: Zsámbók Béla (Lőkösháza)
7-8. o. (lángok): Burai Andrea (Elek)
7-8. o. (fiúk): Mezei Márió (Kétegyháza)

A legjobb játékos:
1-2. o.: Jakab László (Lőkösháza)
3-4. o.: Mag Zoltán (Kevermes)
5-6. o.: Szincsák Viktor (Lőkösháza) -  Sós Gergő (Elek)
7-8. o. (lángok): Kotroczó Izabella (Kevermes) -  Lukóczki Nikolett 
(Lőkösháza)
7-8. o. (fiúk): Juhász Mihály (Lőkösháza)

A legjobb védő:
1-2. o.: Barna Gergő (Elek) -  Mag Tamás (Kevermes)
3-4. o.: faragó Sándor (Kevermes) -  Veres Zsombor (Elek)
5-6. o.: Török Bálint (Elek)
7-8. o. (lángok): Kapusi Anna (Kevermes) -  Borsós Zita (Lőkösháza) 
-  Szarvas Nóra (Elek)
7-8. o. (fiúk): Eged Norbert (Kevermes)

A legjobb támadó:
1-2. o.: Horváth Márk Lajos (Kevermes) -  Scaglione Luca (Elek)
3-4. o.: Budai Oominik (Elek)

5-6. o.: Kotroczó Tamás (Kevermes)
7-8. o. (lányok): Miiek Zita (Elek)
7-8. o. (fiúk): Lakatos Sándor (Kevermes)

Gólkirály
1-2. o.: Földi Dávid (Elek)
3-4. o.: Nagy Dávid (Elek)
5-6. o.: Recski Máté (Elek)
7-8. o. (lányok): Kristóffy Klaudia (Lőkösháza) 
7-8. o. (fiúk): Gábor Attila (Lőkösháza)

Gratulálunk az elekieknek a három kupa elnyeréséhez és az elért 
eredményekhez! A mikuláscsomagok és a kupák egyaránt Elek Város 
Önkormányzatának köszönhetők. A kezdetektől lebonyolítója a 
játékoknak Nagyné Nádor Gabriella, aki egyben a felkészítő 
testnevelő tanár is. Izgalmas mérkőzéseket vivtak ezen a napon a fiúk 
és a lányok. Remélhetőleg jövőre még több csapat fog benevezni, 
hogy átélje egy ilyen nap élményeit. Lehet, hogy a mikuláscsomag, 
amit mindenki megkap, azt üzeni: „Örülünk neked, mert eljöttél! Sok 
sikert kívánunk!”  A sportot már az ókorban nagy becsben tartották, 
hiszen formálja a testet és a lelket is. Vesztesek ezért nincsenek, de 
ha nyerünk egy kupát, a győzelem ize (a Mikulás jegyében) a világ 
összes csokoládéjánál finomabb!

Huszár Gabriella

TUTI - JÓ 
AJTÓ - ABLAK

M ŰANYAG ES FA 
AJTÓK, ABLAKOK 

GYÁRTÁSA, 
BONTÁSSAL, 

BEÉPÍTÉSSEL ÉS 
TELJES HELYREÁLLÍTÁSSAL.

AKCIÓ !
J a nuá rban , fe b ru á rb a n  m e g re n d e lt a b la k o k ra  

INGYENES szún yo g h á ló t a dunk  a já n d é kb a . 
TOVÁBBI TERMÉKEINK:

* redőnyök  * szúnyoghá lók  
* sza la g fü g g ö n yö k  * p á rká n y o k  

Ingyenes á ra ján la t kéréssel keressen minket bizalomm al.

Í
H otya  M ih á ly  E.V.

5 7 4 2  E lek , K is fa lu d y  u. 17 .

.: 0 6 -7 0 /3 3 0 -1 4 6 0 , 0 6 -7 0 /3 7 5 -5 9 4 M  
hotya.mihaly@gm ail.com

mailto:hotya.mihaly@gmail.com
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Hagyományos szlovák nap és disznótoros
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti 
a szlovák hagyományok és szokások továbbvitelét, megismertetését az 
ifjúsággal.
2015. november 28-án immár 13. alkalommal rendeztük meg a 
hagyományos szlovák napot és disznótorost, ahol közel 160 főt láttunk 
vendégül. Megtisztelt minket jelenlétével Pluhárlás/ló polgármester, 
a képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, a Mezőberényi Szlovák 
Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovák Szervezet tagjai, és 
ellátogattak hozzánk a Csabacsüdi és a Csabaszabadi önkormányzat 
tagjai is. A békéscsabai Gergő Marcell és Kolysta Hanna, a szlovák 
iskola tanulói citera- és hegedőműsorukkal szórakoztatták a 
közönséget. A Pacsirták gyermektánccsoport is fellépett műsorával.
A békési Belencéres néptáncegyüttes fergeteges tánca nagyon jó 
hangulatot teremtett a vendégek körében. A színvonalas műsor után 
feltálaltuk, amit egész nap sütöttünk-főztünk. Reggel 6 órakor kezdtük 
a munkát a disznóöléssel. Egész nap vidám volt a hangulat, az eleki 
szlovákság segítségével készült a sok finomság: az ízletes orjaleves, a 
szárma (töltött káposzta) hurka, kolbász és a cigánka, amit a kedves 
vendégek jó étvággyal elfogyasztottak. Az este további része jó 
hangulatban és tartalmas beszélgetéssel telt. Rendezvényünk a Békés 
Megyei Szlovák Önkormányzat pénzügyi támogatásával jö tt létre. 
Önkormányzatunk további kulturális és szabadidős programok 
szervezésével a jövőben is erősíteni próbálja az összetartozás érzését.

Dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök

Januári könyvajánló G ue re k- és i f iú s á a i iro d a lo m :

F e ln ő tt  iro d a lo m :
1. In n e s , S .: A b a rá tsá g  o ly a n , m in ta  m é r le g h in ta

2. W a tt, F.: R a jzo lj lé p é s rő l- lé p é s re
1. C ric h to n , M . : Ju rass ic  Park 3 . 5 0  m ó ká s  m ese
2. M á ra i 5 .: A m e rik a i d é lib á b 4 . K ip lin g , R.: A dzsu n g e l k ö n y ve
3. K eegan, J.: Az e ls ő  v ilá g h á b o rú 5. Pacskovszky Zs.: H og ya n  é lh e te d  tú l, ha n in cs  in te rn e t.? .
4 . M é he s  Gy.: M icso d a  tá rsa s á g !

5. Lem an, K.: S zü le té s i s o r (s ) re n d
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Napköziotthonos Óvodák II. Óvoda, 
Maci Pillangó. Cica csoport,
Elek
részén

XI. A L F Ö L D I  
G Y E R M E K E S  IFJÚSÁ G I  
NÉPI  K É Z M Ű V E S  PÁ LYÁ ZA TON

kiemelkedő alkotásaival részt vett.

Munkájáért a szervező bizottság 
elismerését és köszönetét fejezi ki.
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A Magyar Vöröskereszt és a szerveret helyi képviselője, Rocskárjánosné 
szervezte még tavaly december 16-án a könyvtárban azt a bensőséges 
hangulatú ünnepséget, amelyen a véradókat köszöntötték. Az évről-évre 
megrendezett ünnepség tisztelgés azok előtt, akik önkéntes 
cselekedeteikkel hozzájárultak a betegek gyógyulásához, felépüléséhez.
A megjelent véradókat a vöröskereszt képviseletében Rocskár lánosné 
köszöntötte, majd felkérte Pluhár László polgármestert ünnepi beszéde 
megtartására. A polgármester beszélt a segítségnyújtás fontosságáról, az 
önzetlen segíteni akarásról és méltatta az eleki sokszoros véradókat.
Ők többek között a következők: Braun lózsefBO-szeres, Brindáslánosné 
80-szoros, fö ldi László 70-szeres, Balogh István 60-szoros, Salát György, 
Geszterédi Miklós, GOrgényi András, Kimpán György Tibor, Mucsi László 
40-szeres, Kunditzné Komoróczki Katalin és Tóth Róbert 30-szoros véradók, 
hogy csak néhányat említsünk. Az oklevelek és az ajándékok átnyújtása után 
az ünnepség megvendégeléssel és jó hangulatú baráti beszélgetéssel 
folytatódott.
Köszönet a rendezvény támogatásáért Pluhár László polgármesternek, a 
Magyar Vöröskeresztnek és Rocskár Jánosnénak.

J.K.H.

Véradók köszöntése
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Az év közben építettek új csapatot Eleken/
Megyei, osztály: 14. Elek LE 14 2 0 12 18-56 6 pont 
Azeleki labdarúgócsapat jelentős fölénnyel nyerte meg az előző évi 
megye II. osztályú bajnokságot, ami komoly várakozással töltötte el 
népes szurkolótáborát a magasabb osztályú megmérettetéshez. A klub 
vezetősége igyekezett tovább javítani a keret minőségét, ezzel együtt a 
gárdának nem ju to tt meghatározó szerep az őszi idény során. Az okokat 
Kis László edzővel taglaltuk, aki a kulisszatitkokba is beavatott 
bennünket.

N m u  M zzro eX t
-  Feljutó csapatként a tisztes helytállást tűztük ki célul, konkrét 
helyezést nem fogalmaztunk meg, tanulóidőszaknak gondoltuk 
előzetesen ezt az évet, ezzel együtt hasznos tagjai szerettünk volna 
lenni a mezőnynek -  mondta elöljáróban a szakvezető.
-  Ehhez képest nem alakult túlságosan jó l az eddigi magasabb szintű 
karrier!
-  A nyáron nagy volt a játékosmozgás csapatunknál, többen távoztak, 
mint ahányan érkeztek. Az átigazolási időszakban próbáltunk 
erősíteni, de nem sikerült minden kiszemeltet Elekre csábítani, ennek 
ellenére a keretet képesnek tartottam a korábban megfogalmazott 
tisztes helytállás elérésére. A felkészülés folyamán a játékosok nagy 
odaadással végezték feladatukat, úgy nézett ki, hogy amit 
elképzeltem, működni is fog. A sorsolásunk azonban nagyon 
nehéznek mutatkozott, lehetett rá számítani, ha nem jönnek az 
eredmények, az megtörheti a csapatot. Arra viszont képtelenség volt 
felkészülni, hogy a harmadik-negyedik forduló után széthullunk.
-  Tulajdonképpen mi történt?
-  A kezdeti lendületet és odaadást felváltotta a totális 
hitevesztettség. Volt játékos, akit a munkája szólított el, akadtak 
olyanok, akik nem kívántak a továbbiakban a csapat tagjai lenni, 
illetve sérülés miatt is több embert voltunk kénytelenek nélkülözni 
hosszabb-rövidebb időre. Ebben az időszakban sokszor a hétvégi 
mérkőzéseken való kiállás is komoly feladatot jelentett. Arra 
semmiféleképpen nem készültem, hogy a bajnokság közben új 
csapatot kell majd építeni.
-  Kik azok a játékosok, akiknek a teljesítményével elégedett lehetett, 
és kik maradtak el a várakozásoktól?
-  Akik végig kitartottak a csapat mellett, azokkal többségében

elégedett lehetek, akik meg már nincsenek 
közöttünk, azokról nincs értelme véleményt 
formálni. Mivel szereplésünk jócskán elmaradt az 
általunk is elvártaktól, sok pozitívumról nem beszélhetek. Csapatjáték 
lévén egyébként sem szeretnék pozitív, vagy negatív értelemben 
kiemelni bárkit, ez maradjon inkább az eleki öltöző titka.
-  Volt azért pozitiv hozadéka is az idénynek?
-  Ilyen élményekben nem sokszor volt részünk, de mindenféleképp 
ide tartozik a két győztes mérkőzés, amellyel elértük, hogy nem mi 
vagyunk a félidőnél a kieső helyen. Kellemetlen jelenségként nem 
egy adott mérkőzést említenék, hanem azt a csapatszintű szétesést, 
amelyre nem lehet felkészülni. Rossz emberekben bíztunk, többen 
cserbenhagytak engem és a közösséget egyaránt.
-  Miben látja a legfőbb különbséget a két osztály között?
-  Ha egyetlen szóval kellene választ adnom, annyit mondanék: 
mindenben! Tudtam, hogy lényeges eltérés van a két szint között, de 
be kell ismernem, ekkora különbségre nem számítottam. Szakmailag 
rendkívül jó l kialakított csapatok alkotják a mezőnyt, melyeket 
felkészült szakemberek irányítanak. Megítélésem szerint a színvonal 
is folyamatosan nő a megye l-ben, ezáltal az űr is egyre nagyobb 
lesz.
-  Meddig tart a játékosok pihenője? Milyen változásokat terveznek az 
állományban?
-  Január közepén kezdjük meg a téli alapozó munkát, heti három 
edzéssel és szombati edzőmérkőzéssel készülünk a tavaszra. 
Elsősorban szeretném megtartani azokat a játékosokat, akik végig 
kitartottak. Tudok róla, hogy egy-két meghatározó játékosunkat 
megkeresték más klubok, eddig azonban senki nem jelezte távozási 
szándékát. Minden poszton ránk fér a frissítés, éppen ezért négy-öt 
olyan labdarúgót kívánunk igazolni, akikre nyomban a 
kezdőcsapatban számíthatunk, vagyis azonnali erősítést 
jelenthetnek. Nevekről még nem beszélhetek, de megvannak a 
kiszemeltjeink, akikkel folynak az egyeztetések. Bízom benne, hogy 
mindenkivel sikerül megállapodnunk, így sokkal versenyképesebb 
csapattal tudunk nekivágni a második felvonásnak.

Hotya Mihály
Fotó: Nagy Marcell 

(Forrás: Békés Megyei Sport Extra)
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Gyula Autóház Kft. 
5700 Gyula. Csabai út 9. 
66/561-460, 30/562-5286 

www.gyulaautohaz.hu
KOLCSONZO

(gyerekjáték, kerti gép, buli kellék, utazási kiegészítő)

MŰSZAKI ÉS EREDET VIZSGA
(előtte ingyenes átvizsgálás, b iztosításkötés)

AUTÓSZERVIZ
(dízel és benzines autók javítása, klím aszerviz)

JÁRMŰ BÉRBEADÁS
(m ikrobusz, autóm entő, lakókocsi, kisteherautó, stb.)

D  TŐ LÜNK KOMPLETT SZOLGÁLTATÁST KAP! "

http://www.gyulaautohaz.hu
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