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10. V katonaság esküdjék meg az alkotm ányra magyar kaio-

náinkal ne vigyék külföldre, a ' külföldieket vigyék el 
tőlünk.

11. A ' politikai slatusfoglyok szaluidon bocsáttassanak.
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F n l H í n / O K Q C Q l /  A Nemzeti Földalapkezelő a „fö ld e t a gazdáknak!”  program keretében nyilvános árverés útján újra- 
r U I U d [ u C l t . j C r \  értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti földalap vagyoni körébe tartozó, a gyulai járás 
területén lévő földrészleteket, amelyre várjuk az érdeklődő helyben lakó gazdákat. Az árverés helye: Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, a Járványvédelmi Központ konferenciaterme, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. A regisztráció 
időpontja: 2016. március 11.7.30-9.00 Az árverés időpontja: 2016. március 11. (a regisztrációt követően). Az átveréssel kapcsolatosan bővebb 
tájékoztató a bekesijarasok.hu internetes oldalon található. Az árverésre kerülő földrészleteket az alábbi táblázat tartalmazza:
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Verseltek, énekeltek a magyar kultúra napján
Hagyományaink, kultúránk, értékeink továbbviteléhez fontos, hogy 
figyelmet szenteljünk a jeles napoknak, mint például január 22-ének, 
a magyar kultúra napjának. Immár 17. éve tettük ezt a Reibel Mihály 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében január 21-én 
és 22-én a kistérségi vers- és prózamondó versenyen.
Három település 90 nevező diákja öltözött ünneplőbe és tisztelte meg 
a rendezvényt. Az intézmény igazgatónője, Árgyelánné Tóth Erzsébet 
köszöntötte a megjelent versenyzőket, pedagógusokat és a 
közönséget, majd Pelle László, a Dr. Mester Györgg Általános Iskola 
igazgatója, önkormányzati képviselő mondott néhány gondolatot az 
ünnep eredetéről. Kölcsey Ferenc művére emlékezve, a Himnusz 
elhangzása után a művelődési központ igazgatónője bemutatta a 
zsűrit. Alsóban: Fekete Gabriella zsűrielnök (megyei szaktanácsadó), 
Ferencziné Baranyi Ibolya tanító (Román Nemzetiségi Általános 
Iskola, Elek), Balogh Istvánná igazgató (Lőkösházi Általános Iskola), 
Árgyelán Erzsébet igazgató (Táncsics Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár, Kétegyháza). Felsőben: fe/ek Arff/zó/z/né zsűrielnök 
(Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza, nyugalmazott címzetes 
igazgató), Kovács lózsefné (Román Általános Iskola, Kétegyháza, 
nyugalmazott igazgató), Csonkáné Potocska Judit (kétegyházi 
nyugalmazott könyvtáros), Fenyvesi Tivadarné (Lőkösházi Általános 
Iskola, magyar szakos tanár).
Elek, Lőkösháza és Kétegyháza 90 versenyző diákja 4 kategóriában 
(vers, próza, ének, hangszeres zene) mérethette meg magát, s a 
színpadra kiállva mindenki igyekezett a legjobb tudása szerint előadni 
a művet. Persze valamennyien izgultak, volt olyan gyerek, akit ez 
visszafogott, de volt olyan is, aki ettől szárnyra kapott.
Az idén többen részesitették előnyben a vers kategóriát. Hallhattunk 
Jsémbes Zsófi ébredésért", ,M  egérvásárról" és arról is, hogy 
„M o rossz leszek!" A prózai művekből megtudhattuk, milyen a „Nyúl, 
m in t tolmács", vagy m it történt a „Fájós fogú oroszlánnal". Ének és 
hangszeres zene kategóriában nem akadt túl sok jelentkező, igy a zsűri 
nem tudott helyezést kiadni. (Emléklapban és édességben részesültek 
a jelentkezők.)
A két nap eredményei:
1. évfolyam
VERS: Papp Fanni (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza), Gálea Gábor 
(Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza), Csuvarszki Boglárka (Dr. Mester Gy. 
Ált. Isk., Elek)
PRÓZA: Sípos Lia (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Kovács Nóra (Dr. 
Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Nagy Nóra (Román Nemz. Ált. Isk., Kétegyháza)

2. évfolyam
VERS: Panda Kamilla (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Jakab József 
Sándor (Lőkösházi Ált. Isk.), Nagy Viola (Román Nemz. Ált. Isk., 
Kétegyháza)
PRÓZA: nem volt kellő számú jelentkező, így a zsűri emléklapot adott
3. évfolyam
VERS: Rádai Zsombor (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Szalai Nóra 
(Lőkösházi Ált. Isk.), Papp Vivien (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
PRÓZA: Borsi Jázmin Bettina (Lőkösházi Ált. Isk.), Kása Renáta 
(Lőkösházi Ált. Isk.), Mucsi Beatrix (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
4. évfolyam
VERS: Csete Benjámin (Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza), Jakab Hermina 
Natália (Lőkösházi Ált. Isk.), Török Marcell (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., 
Elek)
PRÓZA: Pap Zsófia (Román Nemz. Ált. Isk., Kétegyháza), Zsóri Zsófia 
(Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Baráth Liza (Román Nemz. Ált. Isk., 
Kétegyháza)
5. évfolyam
VERS: Andrási Dorina (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Tóth Nándor 
(Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza), Bénes Gyöngyvér (Dr. Mester Gy. Ált. 
Isk., Elek)
PRÓZA: Árvái Fruzsina (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Klemm Vanessza 
(Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza), Borsos Károly (Lőkösházi Ált. Isk.)
6. évfolyam
VERS: Csak 3. helyezést adott ki a zsűri: Fábián Fruzsina 
(Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek)
7. évfolyam
VERS: Kugler Lili (Dr. Mester Gy. Ált. Isk., Elek), Koma Laura 
(Dr. Mester Gy. Ált. Isk.,Elek)
8. évfolyam
VERS: Csak 3. helyezést adott ki a zsűri: Nagy Napsugár 
(Márki S. Ált. Isk., Kétegyháza)
PRÓZA: Borsos Zita (Lőkösházi Ált. Isk.) -  kiemelkedő teljesítményéért. 
Köszönet ille ti azokat a pedagógusokat, akik felkészítették a 
gyerekeket erre a versenyre. Várjuk a jövő tehetségeit, hogy újra 
találkozzunk velük a művelődési központban.
Minden résztvevő szaloncukrot, édességet, valamint könyvjelzőt 
kapott, amelyet a Lőkösházi Önkormányzat, Elek Város Önkormányzata 
és a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár ajánlott fel. 
A jutalomkönyveket Elek Város Önkormányzata biztosította.

Juhászné Kiss Henrietta



Eleki tél űző maszkafelvonulás
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AKCIÓ!
A márciusban megrendelt ablakokra 

INGYEN adjuk a szúnyoghálót.
TOVÁBBI TERMÉKEINK:

* redőnyök * szúnyoghálók 

* szalagfüggönyök * párkányok 
Ingyenes árajánlat kéréssel keressen minket bizalommal.

Hotya M ihály  E.V.
5742  Elek, Kisfaludy u. 17.
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A húshagyó keddet régiesen húshagyatnak is nevezték, hiszen húsvét 
e lő tt ezen a napon lehetett utoljára húst enni. A farsangi időszak végét 
és a bö jti időszak kezdetét je lentette . Húshagyó kedd mozgóünnep, 
ebben az évben február 9-ére esett. Pontos idejét a március 21-ét 
követő első holdtölte napjától lehet kiszámolni. Az ettő l számított első 
vasárnap húsvét első napja, és ha innen visszaszámolunk 41 napot, 
megkapjuk húshagyó kedd időpontját. De ez nem csak a farsang 
utolsó napja, hanem télűző nap is. Sok helyen ezen a 
napon maskarába öltöztek és úgy járták végig a falut.
Na de hagyjuk a történeti áttekintést, és nézzük, hogy 
zajlott idén az eleki maszkák felvonulása. Hosszú évek 
hagyományát elevenítette fel a Reibel Mihály 
Művelődési Központ és Könyvtár, amikor átvette az 
eleki télűző maszkafelvonulás megszervezését. Ezt az 
eredetileg német hagyományt még sok évvel ezelőtt 
az eleki román közösség vitte  tovább Gál Gyuri bácsi 
vezetésével, majd 2000-tő l a művelődési központhoz 
került, és it t  (a szervezést folyamatosan kézben 
tartva) a Harruckern iskola diákjaival közösen 
ápolják, továbbörökítik ezt a szép hagyományt.
Most is előkerültek a raktárból Hansl és Krédl, a 
vőlegény és a menyasszony, akik egy lovas kocsi 
után kö tö tt keréken forogva táncolták végig a várost.
A maskarások között megtalálhattuk az apácákat, 
a szörnyeket, a táncoló medvét, a kalapos lányt, 
a bohócot és még sorolhatnám. Vidám zeneszó kíséretében vonultak a 
maszkák, közben fánkot osztogattak az utcán várakozóknak. Kicsitől a 
nagyig mindenkinek ju to tt a napközi konyha által sü tö tt finomságból. 
Köszönjük a rendőrségnek az útvonal biztosítását, Barna Gergelynek a

bábok vontatását, a napközinek és Elek Város Önkormányzatának, 
hogy biztosították számunkra a több száz fánkot, a maszkáknak a 
részvételt, a lakosságnak a fogadtatást. Köszönjük Turóayné Tóth 
Tündének és Csobánné Stelkovics Edinának, a Harruckern iskola 
pedagógusainak a szervezésben való részvételt.
Reméljük, jó  munkát végeztünk, és a tél az idei évben már 
decemberig nem té r vissza. (ÁTE)

mailto:hotya.mihaly@gmail.com
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Bohó(c)kás délután
A Dr. Mester György Általános Iskola alsó tagozatán február 
12-én farsangi jelmezes összejövetel volt. A tanító nénik és 
a gyermekek ünnepi díszbe öltöztették a tantermeket, 
folyosókat.
A vidám hangulatú rendezvényt az 1. és 2. évfolyamosok 
jelmezes felvonulása ny ito tta  meg.
Színpompás, ötletes jelmezekben vonultak fe l a diákok. A zsűri 
szerepét a 3. és 4. évfolyamos, szintén jelmezekbe öltözött 
tanulók tö ltö tték  be. Szavazataik alapján a következő eredmény 
született:
Első évfolyam: I. O ltlakán M ariin  (1. a), II. Csuvarszki Boglárka

(1. b), III. Balogh Sándor Lorenzó (1. b), különdíjas, 
a legötletesebb jelmezért: Árvái László ( l .  a).
Második évfolyam: I. Dobi Dominika (2. a), II .Szatmári 
Réka (2. a), III. Kráder Ferenc (2. a).
Az értékelés szünetében Rádai Zsombor 3. b osztályos 
tanuló bűvészmutatványaival szórakoztatta a 
jelenlevőket. Ezt követően osztálybulikra került sor.
A szülői közösségek rengeteg enni- és innivalóval látták 
el gyermekeiket, amit ezúton is köszönünk.
A rendezvény szervezője Szabó Ágnes tanító néni volt. 

minden kolléga lelkesen segítette.
Lénáit Istvánná

munkaközösség-vezető

Ötletes jelmezek
Február 12-én a Dr. Mester György Általános 
Iskola felső tagozatán is megrendeztük a farsangi 
mulatságot. A diákok már napokkal előtte csak 
arról beszéltek, hogy ki minek öltözik majd be.
A tanulók igen nagy számban öltöttek magukra 
jelmezt, köszönet ezért a szülőknek is! Nagyon 
ötletes jelmezeket is láthattunk. A jutalmazásban 
a két hetedik osztály vállalt jelentős szerepet. 
Külön köszönet Földi mamának, aki elvállalta a 
torták megsütését, mivel mindkét osztályban van 
egy-egy unokája. Tortát nyert az az osztály, 
ahonnan a legtöbben öltöztek be, illetve a 
legötletesebb jelmezesek. Az egyik tortát a 7. b

nyerte, a másikat szétosztottuk az egyéni 
legjobbak között. Ezenkívül más hasznos 
ajándékot is kaptak jelmezes tanulóink. Értékelés 
után jó  hangulatban te lt a közös farsangi 
mulatozás.
A különdíjasok: Sértés Gyöngyvér, Árvái Fruzsina 
(vőlegény, menyasszony), Popucza György 
(Lúdas Matyi), ThuróczyÁron ( kosaras 
öregasszony), Horváth M ihály (vénlány), Gulyás 
Dávid ( bohóc), Kászián Olivér (vörös hajú lány), 
Gyuris Erik, Kovács Ferenc, Veder Richárd (pesti 
lányok), Kimpán N ikolett (varázsló), Hoffmann 
László (rab), Ramasz Lujza (feste tt lány).
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A GYULAI  JÁRÁSI  HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK RENDJE
2 0 1 6 .  FEBRUÁR 1-JETOL

OSZTÁLY MEDRE VEZESE HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉHTEK

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 7.30-16.00 7.30-12.00 7.30-16.00 7.30-12.00

Építésügyi Osztály 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-16.00 8.00-12.00

Földhivatali Osztály 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-17.00 8.00-12.00
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Jelentős változások az Elek LE labdarúgócsapatnál
A megyei I. osztály őszi fordulóját utolsó előtti helyen záró Elek LE 
labdarúgócsapatának fontos, hogy minél erősebb játékosokkal 
szilárdítsa meg a csapatot, hiszen a tavaszi fordulóban a kieső szférától 
minél távolabb kellene hogy kerüljön. Eddig azonban úgg néz ki, nem 
igazán sikerült ez az erősítés: egyelőre több a távozó meghatározó 
játékos, m int az érkező. Nehéz dolga lesz Kis László edzőnek, hogg a 
teljesen átalakult kezdőcsapatot összekovácsolja egy masszív 
középcsapattá.
Meghatározó játékosok, akik távoznak a hazai együttestől:
Gál A ttila, a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa eggelőre 
szünetelteti a labdarúgást. A hazai nevelkedésű játékosok közül Kacsala 
Norbert és Kopács Zsolti is a szomszédvárra, Lőkösházára igazolt, amely 
csapatnak elég nagy esélye van, hogy jövőre ők is a megyei I. 
osztályban rúghassák a bőrt. Az eleki csapat cserekapusa, Takács László 
is elhagyja a hazai csapatot. Szombati Roland is a távozók közé tartozik. 
Rádai Antal visszavonul a labdarúgástól. Kardos Imre és Hoksza Dániel 
is távoznak a csapatból, mindkét játékos nagy eséllyel visszatér a hazai 
csapatához, Kardos Imre Békésre, Hoksza Dániel Dombegyházára. A 
csapat egyetlen idegenlégiósa a román származású Boceanu, Andrei- 
Georghe Romániában folytatja a pályafutását.
A távozók mellett szerencsére érkező játékosok is vannak. Erősítésnek 
Fodor Máté Sándort sikerült leigazolni, hogy megszilárdítsa a hátsó sort 
az eleki csapatban. Körösladánybó! két huszonéves játékos tette át 
székhelyét Elekre, a védekező Telek Balázs és a támadó csatár, Laczó 
Szabolcs. Gyuláról két fiatal játékos érkezik az eleki csapatba, a 19 éves 
Reszelő Rómeó és Gyevi-Nagy Balázs. Szabó Richárd, a kiváló hálóvédő 
külföldi munkavállalásból érkezik vissza a hazai csapatba.
Az első hazai mérkőzésünket március 19-én, szombaton, a dobogó 
második fokán álló Kondorosi TE-vel játsszuk. A következő fordulóban a 
megyei I. osztályból kiemelkedő, az őszi fordulót magabiztosan nyerő 
Méhkeréki SE csapatával kell megküzdenünk. Az átigazolások és a 
kedvezőtlen sorsolás m iatt elmondhatjuk, hogy nehéz tavaszi 
szezonkezdetre számíthat a hazai csapat, igy nagy szüksége lesz rá, 
hogy a lelátókon szép számú eleki futballszerető szurkoló tapsoljon és 
buzdítsa a játékosokat.

Nehéz helyzetben az utánpótlás
Panaszkodnak a szülők, hogy nagyon nehéz helyzetbe 
kerültek az eleki utánpótláscsapatok. Többek közt cipő- és 
mezhiánnyal küszködnek, de az is gondot okoz, hogy a serdülőcsapat 
szállítását a szülők sokszor a saját költségükön oldják meg. Tudvalévő, 
hogy jó  csapatot csak jó  utánpótlással lehet építeni. Ha nincs 
utánpótlás, akkor nehéz elképzelnünk a jövőt, hiszen ezekből a 
labdarúgást kedvelő focistapalántákból tudnánk meríteni a következő 
években.
Tudjuk, az anyagi lehetőségek szűkösek, de azért felhívnánk a 
vezetőség figyelmét, hogy nagyobb hangsúlyt kéne fektetni az 
utánpótlás-nevelésre, hiszen kitűnő edzőink (Bálint György, Szentgáli 
Zoltán) a szülőkkel együtt mindent megtesznek azért, hogy ezek az 
ügyes focisták hozzák az eredményeket, de ha az anyagi háttér nem 
biztositott, akkor nagyon nehéz dolguk van.

AzUlO-tl eleki utánpótláscsapat és edzőik
Hotya Mihály 

(Fotó: Nagy Marcell)

Új pingpongasztalok az iskolában
Az elm últ év végén a Dr. Mester György Általános Iskolások 
öt pingpongasztalt, egy adogatógépet, harminc ütőt és 
ezerötszáz labdát kaptak egy pályázat jóvoltából. Ezek az 
eszközök alkalmasak arra, hogy a tanulóink testnevelés 
órákon és egyéb szabadidős programok keretében meg
ismerhessék ezt a népszerű sportágat. Az asztalitenisz- 
eszközcsomagot térítésmentesen kapta az iskola, a Magyar 
Diáksport Szövetség által támogatott, „A  sport legyen a 
tie d !"  program jóvoltából. Tanulóink örömmel vették 
kezükbe a pingpongütőket és kezdték el a játékot az új, 
igazán jó  minőségű asztalok körül. Ezzel a segítséggel a helyi 
pingpongosok száma egyre gyarapodhat, így biztosítva az 
eleki csapat utánpótlását. Köszönjük a támogatást!

Pelle László igazgató
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Szép születésnap

Idős házaspárhoz kopogtatott be egy szép ajándékkosárral február 
2-án Pluhár László polgármester és Turáczy András alpolgármester. 
A Szalontai házaspár férfitagja, Szalontai Ferenc ugyanis ezen a 
napon tö ltö tte  be 90. életévét. Feri bácsi 1926. február 2-án 
született Temerinben. Szüleivel került Magyarországra, és Eleken 
telepedtek le. Sokáig az Arany János utcában laktak.
1952. április 14-én feleségül vette Oláh Erzsébetet, házasságukból 
egy leánygyermek született és egy unokával is büszkélkedhetnek, 
aki je lenleg Svédországban él. Feri bácsi asztalosként dolgozott az 
eleki Lenin Tsz-ben egészen nyugdíjazásáig. Feleségével együtt ma 
is aktív tagja a Napsugár Nyugdíjas Egyesületnek. Jókedvével és 
szellemességével mindig fe lvidítja a társaságot. Kedves Feri bácsi! 
Kívánjuk, hogy nagyon sokáig éltesse még a jó  isten erőben, 
egészségben, és még nagyon sokáig élvezhessük a társaságát az 
egyesületben! Árgyelánné Tóth Erzsébet
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A mesék birodalmában
Tűz van!

Minden iskolában, 
így a Dr. Mester 
György Általános 
Iskolában is 
rendszeresen kell 
gyakoroltatni a 
tanulókkal és a 
felnőtt dolgozókkal 
is azt az esetet,
amikor az épületben tűz keletkezik. Ilyenkor a csengő hosszú hangjával 
kell jelezni az épületekben tartózkodóknak a veszélyt. A kivonulási 
tervben rögzített útvonalon mindenkinek el kell hagynia az épületet a 
lehető leggyorsabban, a legrövidebb idő alatt. A gyakorlat akkor 
sikeres, ha a kivonulás a szintidőn belül megtörténik. Ebben az évben 
jó l sikerült a feladat: az iskola mindkét telephelyén mindenki tudta a 
dolgát, így még az ilyen riadón először résztvevő elsősök is 
„megmenekültek". Pelle László

Könyvtárunkba látogatott február 5-én a III. számú óvoda egy csoportja 
Márti óvó néni és Vera dadus néni kíséretében. A gyerekek 
megismerkedtek a mesék birodalmával, a sok-sok betű országával, 
körbejárták a könyvtárat, megnézték a gyermekkönyveket, színezőket, 
és elcsodálkoztak az olvasóterem felnőtt könyveinek rengetegében.
Ezután letelepedtek a gyermeksarokban, s Márti óvó néni verseket 
olvasott nekik. Sok kedves, ismerős könyvet találtak a polcokon, a Bogyó 
és Babócát, a Csingilinget, az Agymanókat. Farsang lévén, verseltek egy 
kicsit, román és magyar nyelven lepték meg a könyvtárosokat, akik 
cserébe könyvjelzővel jutalmazták őket. Várunk továbbra is minden 
kicsit és nagyot sok szeretettel és sok-sok érdekes olvasnivalóval!

Juhászné Kiss Henrietta
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