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INGYENES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI LAP MEGJELENIK HAVONTA 2016. július IV. évfolyam S. szám L

„ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."

Elekiek XIII. Világtalálkozója, 2 0 1 6 .0 8 .4 -7 .

A tartalomból:
Franziska elment... a  oidai)

+

Bendegúz, Kenguruk és más
versenyek <5. oidai)

♦
Kirándulás Menyházára
(6. oldal)

*

Távozik az eleki fociedző
(7. oldal)

♦
Nimród mesét mond (8. oldal)

Az idén is megrendezik Eleken az itthon és a határokon túl ugyancsak 
ismert programsorozatot, az Elekiek Világtalálkozóját. Az idei esemény
sor különösen gazdagnak ígérkezik, hiszen a németek kiűzetésének 
70. évfordulójára emlékezünk, s egyúttal a település várossá válásának 
20. évfordulóját is ez évben ünnepli a lakosság. A találkozóra hazaláto
gatnak az elszármazott családtagok, rég nem látott ismerősök borulnak 
egymás nyakába, különös élettörténetek látnak napvilágot, számba 
veszik az újonnan születetteket és az eltávozottakat.
Lesz emléktábla-avató, lovaskocsis bevonulás,

s a hagyományok szerint számtalan kulturális- és sportprogram várja 
a találkozó résztvevőit. Az eseménysor bizonyára sokakban hagy majd 
maradandó emléket, a régi barátságok megerősödnek, az újak pedig 
valószínűleg hosszan tartanak majd, hisz a közös gyökerek összekötnek. 
Mint Tamási Áron írta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne." Tartalmas megemlékezést, vidám szórakozást kívánunk 
a világtalálkozó vendégeinek és minden résztvevőjének!

(A találkozó részletes programja a 2. oldalon.)
Fotó: archív
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;4fe ^ A t|ekiek X|H Világtalálkozója, 2016.08.4-7.
Augusztus 4. (c sü tö rtö k )
18 órakor: Szép Zoltán festőm űvész

k iá llításának m egn y itó ja  a Reibel 
M ih á ly  M űve lődési Központban

Augusztus 5. (péntek)
15.3 0 - tó l:  az érkező vendégek fogadása Elek város

határában, a Harruckern János Szakközépiskola

A nap fo lyam án : gyerm ekprogram ok, arcfestés, 
lu fiha jtoga tás , ugrálóvár, Pasenkó bohóc és 

Python M agicshow
Közben: a sportpá lyán nemzetek közö tti k ispályás 
labdarúgó-ba jnokság , íjászbem utató az Üvegház 
e lő tt parko lóban, e rőem e lő -, testép ítőve rseny a 
Posta m ögö tti parkolóban

1 8 -tó l 21 órá ig : he ly i tehetségek, együttesek zenés bem utató ja
v o lt tangazdaságának be járatánál 21 ó rá tó l: Szekeres Adrienn koncertje

1 5 .4 5 -tő l: ünnepé lyes bevonulás h in tókka l és zenei kísé 21.4 0 - tő l: utcabál a Retrock együttesse l
re tte l,  a S zín fo lt m azsorettcsoport fe lveze té sé - 1 19 órá tó l: hagyom ányos bá tyus svábbál

16 ó rá tó l:

1 6 .1 5 -1 8 : 
19 ó rá tó l:

vei a po lgárm este ri h iva ta l m ö g ö tti Laudenbach 
té rre , ahol harangszó várja az érkezőket 
a S zín fo lt m azsorettcsoport bem uta tó ja_______
Ünnepi beszédet m ond: P luhár László, Elek 
po lgárm este re  és Hermann Lenz po lgárm este r 
a m egh ívo tt de legációk nevében
h e ly i tehe tségek műsora 
fe llé p  Sztojka T ibor és zenekara

21 ó rá tó l: Kis G ro fó -ko nce rt
S core-koncert22 ó rá tó l: 

Közben
19 ó rá tó l: utcabál
A Román N em zetiségi Ö nkorm ányzat szervezésében a Reibel 
M ihá ly  M űvelődési Központban (E lek, Kossuth u .13 .) 
rom án bá tyus táncház: e lek i „ jo c "  Gál László vezetésével 
A zenét a Békés Banda szo lgá lta tja

Augusztus 6 .  (szom bat)
8 ó rá tó l: E lek-O ttlaka  ünnepé lyes ha tá rny itás

A ha tá r ny itva  augusztus 6 -7 -é n  8 - tó l 20 óráig 
9 .30 : ném et nye lvű  szentm ise a róm ai ka to likus

tem plom ban
8 .0 0 -1 3 .0 0 : hagyom ányos főzőverseny a R eibel M ihá ly  

M űve lődési Központ szervezésében a 
József A ttila  utcában 

Kísérőprogram ok:
10 órakor
11 órakor
12 órakor 
14 órakor

Python M agicShow  
Pasenko bohóc műsora 
a K o lib ri együ ttes  műsora 
a M eqaton együ ttes  műsora

1 0 .4 5 -tő l: ünnepi m űsor és koszorúzá

a sportcsarnokban
(a zenét az ÜnterRock zenekar szo lgá lta tja ). 
Be lépődíj: 1000 Ft.

Augusztus 7 . (vasárnap)
10 órakor: ünnepi szentm ise a róm ai ka to likus  tem plom ban
Közben: 
10 órá tó l:

az Országos K ifize
tés i Em lékm űnél m agyar és ném et nye lven a 
Or. M ester György Á lta lános Iskola tanu ló ina k  
részvéte léve l. Fakulta tív program : a Hősök k e rt
jében és koszorúzás a római ka to likus temetőben

Utána: em léktáb la -avatás a Leimen-ház fa lán  a
németek kiűzetésének 70. évfordu ló ja  
em lékére, majd vendég lá tása helyszínen

fa ku lta tív  program  a Hősök ke rtjében : nem zet
közi p ingpongverseny a sportcsarnokban, 
d é le lő tt a Laudenbach té re n  Bodrogközy Rita 
gyerm ekm űsora, európai un iós ve té lkedő, 
gyerm ekprogram ok, lu fih a jtog a tás , arcfestés, 
ug rá lóvár

14 ó rá tó l: Elek város 20. születésnapja
Elek leg idősebb  és le g fia ta la b b  polgárának 
köszöntése, E lekért érdem érem  átadása, m ajd a 
születésnapi to rta  szelete lése, ünnepi m űsor az 
e lek i óvodások és a Dr. M ester G yörgy Á lta lános 
Iskola ta n u ló i előadásában 
fe rge teges fo lk ló rd é lu tá n  
RM S-koncert 
a D irty  S lippers koncertje  
határzárás

22 .2 0 -tó l:  tűz ijá ték
Kísérőprogram ok: 
f t  európai un iós v ita fó ru m
»  k iá llítá s o k a  Reibel M ihá ly  M űve lődési Központban
*  A nem zetiségi önkorm ányzatok székházai a v ilá g ta lá l

kozó ide je  a la tt 1 0 -1 7  órá ig  m eg tek in th e tő k .
*  A róm ai ka to liku s  tem p lom  a v ilág ta lá lkozó  ide je  a la tt 

1 0 -1 8  óráig m eg tek in th e tő .
*  A R ákellenes Liga a rendezvénytéren fe lá l lí to tt  

szűrősátorban várja a lá toga tóka t!
É te lt és i ta lt  a rendezvény ide je  a la tt a városháza m ögö tti 
té ren , a vendég lá tósátorban lehe t vásáro ln i.

15 órá tó l: 
18 órá tó l: 
19 .3 0 -tó l:  
20 órakor:

Keresse fe l facebook-o lda lunka t: E lekiek V ilágta lá lkozója
Pluhár László polgármester 

A szervezők a m űso rvá ltoz ta tá s  jo g á t  fe n n ta r t já k !
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Újabb eleki szív szűnt meg dobogni
risz té it e leki po lgárok!
Szomorúan tudatjuk m indenkivel, hogy 
Franziska Niedermager, szül. Leist 
(Niedermager Manci laudenbachból)
2016. jú lius 21-én elhunyt.
Franziska Niedermager „Franziska Leist" 
néven („W illam s M anci") született Eleken,
1929. augusztus 3-án. Személyében a 
Németországban élő elekiek egy nagy alakja 
hunyt el, pár nappal a 87. születésnapja e lőtt.
Franziska Niedermayer sok éven keresztül aktivan dolgozott a 
Németországban élő elekiek közösségéért. Az Eleker 
Heimatkomitee tagja volt, ezen fe lü l pedig 2007-2013 között a 
Kulturkreis Elek elnökségi tagja. Mindezek során Franziska 
Niedermayer soha nem az első sorban á llt. Sokkal inkább 
visszahúzódva szervezett, és szerényen meghúzódott a 
háttérben. Ezek sorában meg kell em líteni a világtalálkozós eleki 
utazások szervezését, amelyeket 1994 és 2010 között kétévente 
nagy odaadással te tt meg, és ő maga is részt ve tt ezeken. így 
személye az egyik nagy hidépitőnek tekinthető. Nélküle talán 
megszűntek volna a kapcsolatok az új haza, Laudenbach és a régi 
haza, Elek között.

Eleken különösen is a szívén viselte a 
katolikus templom sorsát. Több gyűjtési 
akciót szervezett, melyek eredményeként 
több, nagyobb összegű pénzadomány 
átadása vá lt lehetővé a templom részére.
Az eleki közösségért végzett fáradhatatlan 
munkájáért magas kitüntetésekben része
sült: 2009-ben megkapta az Eleker 
Heimatkomitee legmagasabb kitüntetését, 
2012-ben a Magyarországról származó 

németek szövetségének elnöke, Rudolf Fath tüntette  ki a 
szövetség arany fokozatú elismerésével. Az Elekért Érdemérmet 
(hasonló, m int egy díszpolgári cím) szintén 2012-ben íté lte oda 
neki Elek Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete. Az 
elismerést Pluhár László polgármester adta át Laudenbachban 
ünnepélyes keretek között, s ez minden bizonnyal gyűjteménye 
egyik kiemelkedő kitüntetése volt.
Annak ellenére, hogy egészségi állapota m iatt az utóbbi években 
már nem tudott aktív tevékenységet fo ly ta tn i, szivében mindig 
o tt vo lt rendezvényeinken. Ez a szív azonban már nem ver. 
Köszönettel hajolunk meg előtte.
A Kulturkreis Elek és az Eleker Heimatkomitee elnöksége és tagjai

AZ ELEKIEK XIII. V IL Á G TA LÁ LK O ZÓ JA  K ER ETÉ B EN  M EG VÁLASZTJUK

ELEK PALACSINTÁS KIRÁLYÁT
Ha szeretsz és tudsz is palacsintát sütni akkor no habozz! Nevezz!

Nevezési határidő: 2016.július 25.
Verseny ideje és helye: 2016.augusztus 6. 8.00 óra, 

a Polgármesteri Hivatal mög<

A z alapanyagot és a sütési eszközöket a 
versenyzőknek kell magukkal hozni.

Tűzhelyet a szervezők biztosítanak.

Novozni olözotoson a Művelődési 
Központban lehet.

El fűzűverseny
a Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében.

„ELEKIEK XIII. VILÁGTALÁLKOZÓJA,.™,
2 0 1 8 .  a u g u s z t u s  B - á n

Nevezni előzetesen a Művelődési Központban lehet 
bármilyen szabadtűzőn főtt étellel.

Nevezési határidő: 2016. július 25.

ASZFALTRAJZVERSENY
az ELEKIEly X

alkalmából óvodás

LAGTALALKOZOJA
általafio5\skolás diákok számára

A  raj/ok témája:
L E K  N E V E Z E T E S S É G E I  
Verseny Ideje és helye:

20 Í6. augusztus 6. 8.00 13.00 óra,
*olgármcsteri Hivatal mögötti tér.

I>rdm én<lilnltthrr 14.00 órakor krrfll tor.

FELHÍVÁS
A/ I.WkJck XIII. '  Uáxtalálkorója Lnrlihto ■/ alábbi m tn tu lo M k  U fllM k  nMihlrdrifuc

ELEK LEGÍZESEBB PÁLINKÁJA
Vcr»cn>cznt kizárólag vjjúi fózevú nedűkkel lehel!

£  Nevezési ha tá rid ő : 2 0 l6.jú lius.25.
■l ■ l.cadás helye és határideje: 20l6.augus/tus 6

9.00 óra. a Polgármesteri Hivatal mögötti tér

SllTI SliTO VERSENY
Kévzitve cl rtthon Ictfinonuhb .illememet ét nevezze be a térvényre'

Leadás hehe és határideje: 20l6.augusztus 6 
9.00 óra. a Polgármesteri Hivatal mögötti tér
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Ballagás a Dr. Mester György Általános Iskolában

Az ünnepség végén elhangzott a várva-várt mondat a 
tanév bezárásáról, amit fergeteges ováció fogadott. 
Köszönöm az iskola munkáját segítő szervezetek és 
személyek egész éves támogatását, akik hozzájárultak 
tanulóink, dolgozóink sikereihez! Pelle László

Iskolánkban ebben a tanévben is az utolsó tanítási hét péntek délután
ján rendeztük meg a ballagási és a tanévzáró Ünnepségünket. A tanulók 
műsorral, versekkel, az osztályok feldíszítésével készültek erre a jeles 
napra. A nyolcadikos tanulók szokásos fényképezkedése már délután 
elkezdődött. A tényleges ballagás az osztálytermekből indult és Elek 
főterét érintve az alsós épületben folytatódott, majd visszatértünk a 
központi iskolába. A búcsúzók virágot helyeztek el a Szent István 
szobornál, a Kiűzetési Emlékműnél és iskolánk névadója, Dr. Mester 
György emlékoszlopánál. Az ünnepség 17 órakor kezdődött az iskola 
hátsó udvarán. Igen sok szülő, hozzátartozó tisztelte meg tanulóinkat, 
tanárainkat érdeklődésével. A Himnusz elhangzása után K u g le rlíli és 
Budai Cintia köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Pluhár László 
polgármestert, Nagy László SZMK-elnököt és Szelezsán Péter igazgatót. 
A versek, a német táncbemutató és a zászlóátadás után Pelle László 
igazgató búcsúzása következett a ballagóktól. Hagyományos módon 
nem maradt el a kézfogás a tanulókkal, a dísztáviratok ismertetése, a 
szülői munkaközösség munkájának megköszönése és a Kiváló Tanuló díj 
átadása sem. Ebben a tanévben két olyan tanuló volt a nyolcadikosok 
között, akik nyolc éven át mindig kitűnő bizonyítvánnyal végeztek: 
Suhajda Erika és Lakatos Bálint. A tantestület szavazása alapján 
Lakatos Bálint kapta a kitüntető oklevelet és mindketten 
könyvjutalomban részesültek.

Az ünnepség második része a tornateremben zajlott a zivatar miatt, 
sajnos hangositás és műsor nélkül. Itt a tanévzáró legfontosabb része 
hangzott el: a kitűnő tanulók neveinek felsorolása, akikből hatvanegy 
volt, és azon tanulók jutalmazása, akik ebben a tanévben megyei 
versenyeken dobogón, vagy országos versenyen képviselték a Dr. 
Mester György Általános Iskolát. Bajaczán Marcell, szövegértés -  
országos verseny (felkészítő: Bellon Tiborné) Szabó Hanna, országos 
tanulmányi verseny (felk.: Lénán Istvánná) Csete Réka, megyei angol 
verseny (felk.: Pelle Ágnes) Árvái Fruzsina, Bénes Gyöngyvér, Ramasz 
Lujza, területi német verseny (felk.: Lukácsné Kohut Anna, Klemm 
Tamás) Fazekas Roland, országos történelemverseny (felk.: Szegedi 
Károlyné) Bogár Szabó Ádám, országos történelemverseny 
(felk.: Szegedi Károlyné) luhos István, ökölvívó országos verseny 
(Schumann Box Club) Simonka Rajmund, ökölvívó országos verseny 
(Schumann Box Club)

Bábszínház, kirándulás
Az Eleki Román Általános Iskola a 2015/2016-os tanévben is igyekezett 
programjain keresztül rávenni a diákokat a hasznos időtöltésre. 2015 
szeptemberében megvásárolták az összes alsó tagozatos gyermeknek a 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház három előadásának bérletét. A Berzsián 
és Dideki, a Rongy Elek, a példakép és a Gulyás Terka című előadásokat 
nézhették meg a gyerekek, amit nagyon élveztek. A következő tanévben 
is szeretnék megvásárolni a bérleteket. Május 14-én az Eleki Románokért 
Egyesület felajánlásából hajdúszoboszlói jutalomkiránduláson vehettek 
részt azok a gyerekek, akiknek a tanulmányi eredménye kiváló és az 
iskolát képviselik különböző versenyeken. Külön köszönet ille ti Gulyás 
Istvánt, aki tízezer forinttal támogatta a gyerekek ebédjét, illetve 
Ottlakán Györgyöt, aki egy-egy süteményt vásárolt nekik. A szülők és a 
gyerekek részéről is pozitív visszajelzés érkezett, a gyerekek nagyon jól

érezték magukat. Május 17-én ellátogattak a Bréda kastélyba, amihez 
Elek Város Önkormányzata autóbuszt ajánlott fel. Az igényesen felújított 
lökösházi Vásárhelyi-Bréda kastély és a csodálatos mediterrán hangulatú 
kastélypark egyedi és különleges programokkal várja a látogatókat, a 
gyerekek megnézhették a nevezetességeket és egy kellemes délelőttöt 
tölthettek itt  el pedagógusaikkal.
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Bendegúz, Kenguru és más versenyek
A tudás a különböző tantárgyakból éppúgy versenyeztethető, mint az atlé
tikában a gátfutás vagy a gerelyhajítás. A tanulók bizonyítványába beirt 
jegyek csupán előrejelzések lehetnek az eredményt illetően, de nem bizto
sak, hiszen még a szerencse is beleszólhat a maga szertelen módján. A 
starthoz állás annyit je len t „vállalom a kihívást, bármeddig jutok el". Ez 
eleve elismerést érdemel.
Mivel minden szülő' büszke csemetéjére és a városunk is az ifjúságára, 
nézzük meg a Dr. Mester György Általános Iskola a megmérettetéseken 
elért eredményeit. Az alsó tagozatos „k icsik" (bár aktivitásukat és 
helyezésüket nézve „NAGYOK") versenyeredményeiket a munkaközös
ség-vezető Lénárt Istvánná foglalta össze. A sarkadi meseíróversenyen 
Mucsi Beatrix külóndíjat kapott. Ha Kenguru, akkor matek: a megyei 
listán Kozák Csanád (2 /a) 11. lett. A tudás-bajnokság (Bendegúz) 
eredményei a megyei versenyen: Árvái László (1. o.) anyanyelv: IV. 
helyezés, Csuvarszki Boglárka (1. o.) matematika: VI., Bajaczán Szonja 
(2. o.) matematika: XX., Kozák Csanád (2. o.) anyanyelv: XI., Kozák 
Csanád (2. o.) matematika: XXII, Panda Kamilla (2. o.) szövegértés: VII., 
Szávó Diána (2. o.) szövegértés: IV., Kósa-Schmidt Ervin (3. o.) 
szövegértés: VIII., Resetár Hanna (3. o.) szövegértés: VI., Antonio 
Stefano Scaglione (4. o.) környezetismeret: XXVIII., Surányi Botond 
(4. o.) angol kezdő: VI., Surányi Botond (4. o.) matematika: XXX., Török 
Marcell Rudolf (4. o.) szövegértés: XIV., Török Marcell Rudolf (4. o.) 
matematika: XXL, Zsóri Zsófia (4. o.) szövegértés: IX., Zsóri Zsófia (4. o.) 
matematika: XX. Két tanuló ju to tt be az országos döntőbe, ami megyei 
első helyezést, azaz aranyérmet jelent. Az egyiket Szabó Hanna Blanka 
2. osztályos tanuló kapta szövegértés kategóriában, ő az országos 
versenyen XV. lett. Bajaczán Marcell 3. o. szintén megyei első 
szövegértésből, országosan XIX. Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő 
tanároknak. A matematika alapja a világnak, életünk minden percében 
(60 másodperc) használjuk és mégis (százszor) nehezebben érezhető. 
Ennek ellenére sokan jelentkeztek az iskola háziversenyére, amelyet 
Jámbomé Simó Mária és Brindás Györgyné szerveztek, ők voltak a 
felkészítő tanárok is. Iskolai matematikaverseny, 5. oszt.: I. Niedermayer 
György, II. Árvái Fruzsina, III. Bénes Gyöngyvér és Márk Viktória. 6. oszt.:
I. Tóth Gergő, II. Kászián Olivér, III. Tóth Attila. 7. oszt.: I. Juhos István,
II. Szarvas Nóra, III. Árgyelán György 8. oszt.: I. Suhajda Erika, II. Lakatos 
Bálint. Az ötödik évfolyamon az első két helyezést elért tanuló áprilisban 
részt vett a Gyulán megrendezésre kerülő kistérségi matematikaver
senyen. Részt vettek a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen is. 
Erre a versenyre is igen sokan jelentkeztek. A felső tagozatosok közül a 
megyei fordulóban a legjobb eredményt elért tanulók: Árgyelán György 
7/a, Niedermayer György 5/a, Juhos István 7 / b, Árvái Fruzsina 5/a,
Papp Lóránd 6 / b. A Tudásbajnokság megyei döntőjében Zsóri Tamás XII. 
helyezett lett. A magyar „matekja" a nyelvtan, hiszen ugyanúgy tartanak 
tőle a tanulók, mert nehéz, és némi érzék is kell hozzá. Az irodalom 
lágyabb, szívhez szólóbb, de azért az sem sétagalopp. Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny, 5. oszt.: I. Árvái Fruzsina 5/a, II. Ramasz Lujza 5/a,
III. Popucza György 5/a. 6. oszt.: I. Bakos Alex 6/b, II. Szabó Szebasztián 
6/b, III. Török Bálint 6/a. 7. oszt.: I. Málik Szimonetta 7/a, II. Szarvas 
Nóra 7/b, III. Ferenczi Sára 7/a. 8. oszt.: I. Lakatos Bálint 8/b, II. Miszlai 
Zsolt 8/a, III. Kókai-Szabó Nóra 8/a. A Nyelv-ész megyei döntőn (60 
résztvevővel) Csete Réka 5/a XIV. hely, Popucza György 5/a XXVII. hely.
A magyar kultúra napján tartott versenyeken Lőkösháza, Kétegyháza és

W m e fé lkedő  7-8. osztályosoknak

Elek tanulói indultak. I. Andrási Dorina 5/a vers, III. Bénes Gyöngyvér 
5/a vers, I. Árvái Fruzsina 5/a próza. 6. oszt: II. Fábián Fuzsina 6/b vers. 
7. oszt.: I. Kugler Lili 7 /b  vers, II. Koma Laura 7 /b  vers. A Tudásbajnokság 
megyei döntőjében Andrási Dorina 5/a II. helyezést (ezüstérem) ért el 
irodalomból. Az 5/a-ból Árvái Fruzsina IV. helyezett le tt anyanyelvből.
A felkészítő tanárok, Dézsiné Németh Ilona és Tóth Gábomé a tanulók 
sikereinek részesei. A múlt történetét tanulni kell, a jövő történelmének 
a jelen eseményeivel a „tananyaga" vagyunk. Ebben a tantárgyban 
megtalálható bőven a felemelő és a nemes, de a sötét és a horrorisztikus 
is, mindez megtűzdelve sok-sok évszámmal. A felkészítő tanárra,
Szegedi Károlynéra lehet, hogy „neheztelnének" az Erkel Ferenc 
Gimnáziumban, ha nem küldene rendszeresen egy eleki diákot a kie
melt történelemre. Az esélyesek már megvannak és lépegetnek előre. 
Ferenczi Sára 7. osztályos a Tudásbajnokság megyei IV. helyezettje. A 
szintén hetedikes Fazekas Roland a megyei verseny második helyezettje 
(ezüstérmes) indulhatott az országos versenyen, ahol a XI. lett. Bogár- 
Szabó Ádám 6. osztályos megyei első helyezett (aranyérmes) lett és 
országos VI., ami az olimpiákon még pontszerző helyezés. A mai világ 
minimuma lett a nyelvtudás (nyelvérzék ide vagy oda). Határon belül és 
kívül egyaránt szükség van rá. A német nyelv tanítása Eleken evidens. A 
település születése és a jelenlegi németországi kapcsolatok egyaránt 
fontosak. Ezért minden tőle telhetőt megtesz Lukácsné Kohut Anna, 
hogy tanítványai ne csak tudják, szeressék is ezt a nyelvet. A Grimm 
kiadó által szervezett „Tied a szótár" országos versenyen Ramasz Lujza, 
Bénes Gyöngyvér, Árvái Fruzsina bejutottak a szegedi területi döntőbe és 
ott is jól megállták a helyüket. A gyulai Göndöcs Benedek Szakközép- 
iskola által szervezett német csoportversenyben három hetedikes tanuló 
vett részt, Ferenczi Sára, Horváth Luca és Málik Szimonetta. A „Fedezd fel 
Eleket!" német nyelvű népismereti versenyen három csapat vett részt.
21 csapat mérte össze tudását és leleményességét a környező 
településekről. Első a hetedik osztályos csapat: Ferenczi Sára, Horváth 
Luca és Málik Szimonetta, harmadik helyezettek lettek az ötödikesek: 
Ramasz Lujza, Árvái Fruzsina és Bénes Gyöngyvér. A hatodikosok pedig 
a VII. helyezettek lettek: Tóth Gergő, Tóth Attila és Török Bálint. 
Gratulálunk a versenyeken elért eredményekhez! Ne feledjük, a követ
kező tanévben is lesz Bendegúz és Kenguru, és még jó  néhány 
megmérettetés. A nyár „feladata", hogy eltörölje a fáradtságot és 
újratöltse a lemerülőfélben lévő „elemeket” , és akkor szeptembertől 
még többen engedhetnek a kihívások csábításának. Huszár Gabriella
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Minden évben szervez nyári gyerektábort a Reibel Mihály Művelődési 
Központ mentőövet nyújtva a dolgozó szülőknek és sok-sok élő játékot 
biztosítva a gyermekeknek. A tábort Árgyelármé Tóth Erzsébet, a 
művelődési központ igazgatónője nyitotta meg június 20-án, szélesre 
tárva a játékórádat kapuját a mintegy 47 fő 6-12 éves gyermek előtt.
Az első napon négy csapat alakult. A „Királynők" nevet választotta egy 
csoport lány, mentoruk Illés Renáta volt, a „Focizó Angry Birds-ek" 
csapatát luhászné Kiss Henrietta vezette, a „Minyonok" mentora 
Jámbor Melinda, a „Győztes Falkát” pedig Árgyelán Erzsébet irányította. 
Megfestették a csapatok a zászlójukat, ezzel kezdetét vette a verseny!
A nagy játékok napjain 7-9  állomás volt, ahol próbatételeknek kellett 
megfelelni, amit pontoztak. Kedden indián nap volt, szerdán Angry Birds 
nap, csütörtökön kinyitott az „Öko-Casino". Lehetett pókerezni, biliárdozni, 
amőbázni, dartsozni és az x-boxal virtuálisan, de a valóságban ugrálva 
bovrlingozni, táncolni. Egy pénteki nap csakis a gonosz Grué lehet, hétfőn 
már ott magasodott a színpadon a „hétmérföldes mesevár". Ezen a napon 
vendégek érkeztek Romániából, Faget-ről és Igazfalváról. A művház 
igazgatónője mutatta be a nyolc vendéget, s egyben csapattagokká is 
avatta őket, hiszen a magyar nyelv tanulása volt a céljuk. Papp Sándor 
nyugalmazott magyartanár kísérte őket. Ha kedd, akkor kirándulás 
Debrecenbe, a Kerekerdő élményparkba busszal, amelyet Elek Város 
Önkormányzata biztosított. Szerdán lovas kocsival és két kisebb, szamarak 
húzta kordéval trappotok át Kétegyházára. Ezt az utat minden évben 
megteszik a segítőkész Barna Gergelynek, Barna Jánosnak, Simonka 
Istvánnak és Dihel Györgynek köszönhetően. Árgyelán Erzsébet házigazda
ként irányította a figyelmet a szakiskola gépmúzeumára, a gyűjtemények 
házára és a művelődési házra. Csütörtök a szuperhősök napja volt. Délután 
szellemkastéllyá vált a művház. Az íjászatból is ízelítőt kaphattak a gyere
kek Kohut István és Szélpál M á n  segítségével. Pénteken csirkepaprikást 
főztek bográcsban a csapatok, Turóczy András alpolgármester zsűrizte a 
finom ételeket. A csapatok pontversenyeinek végeredménye egyforma 
lett, gratulálunk! Véget ért a tíznapos „nyaralás". Csak a színes tenyér
lenyomatok maradtak a nagy zászlón, a „Gyermektábor 2016" felirattal. 
Mindenki a legtöbbet tette, igy a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium önkén
tesei is, hogy jól érezzék magukat a táborozok. Huszár Gabriella

A Dr. Mester György Általános Iskola és az Eleki Román 
Általános Iskola tanulói gyermektáborban vettek részt 
június 23 -26 -ig  Romániában, Menyházán.

A kirándulást Elek Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata szervezte. Negyvenen négy napot és 
három éjszakát tö lthettek el. Hátrányos helyzetű gyerekeknek és olyanoknak szólt a tábor, akiknek a 
tanulmányi eredménye megfelelő volt. Sajnos, több család nem merte elengedni a gyerekét, pedig a 
táborozok nagyon jó l érezték magukat, rengeteg színes programban lehetett részük. A programokért 
köszönet a pedagógusoknak, Csuvarszkiné Sarkadi Ibolyának, Varga Renátának, Szabó Anettnek, 
Kürti Magdi néninek és Drágos Józsi bácsinak. A háromszori étkezést a Hotel Santana Neoklinik-ben 
biztosították, étkezési pótlásról és üdítőről gondoskodtunk a táborban, ezért köszönet Hotya 
Mihálynak, Barna Gergelynének és if j.  Drágos József vállalkozóknak. Köszönet az elsősegélycsomag 
összeállításáért Mezei Évának, a Kagyló Patika dolgozójának. Köszönet a gyermekek szállításáért 
Bajaczán Csabának és Balogh Istvánnak. Külön köszönet Elek város polgármesterének, Pluhár 
Lászlónak, aki segített az utaztatásban és abban, hogy ez a csodálatos nyaralás létrejöhetett. A 
szülők és gyerekek elégedettek voltak az ellátással, pozitív visszajelzések érkeztek az utazásról. 
Köszönik az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, hogy ez a tábor létrejöhetett. 
Reméljük, a következő évben is lehetőség lesz hasonló nyaralást szervezni a gyermekeknek.

Drágos József, az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Tábor Menyházán
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A m e g y e i  másodosz tá l yban  folytat ja az Elek LE /
Távozik az eleki edző Nem vállalják az első osztályt
Június első hetében bejelentette lemondását Kis László, az Eleki LE 
megye I. osztályú labdarúgócsapatának edzője.
Kis László szakvezető azok után hozta meg döntését, hogy az általa 
irányíto tt alakulat rendkívül balszerencsés módon elvesztette a 
hétvégi utolsó bajnoki forduló kiesési rangadóját, ezzel egyévnyi 
szereplést követően papíron visszacsúszott a második vonalba.
-  Az idény e lő tt azt vállaltam, hogy bent tartom a csapatot, mivel 
ez nem teljesült, az a tiszta dolog, hogy felvállalom a magam 
felelősségét és átadom a helyemet. Természetesen köszönettel 
tartozom mindazoknak, akik segítették a munkámat és megbíztak 
bennem. Nagyon szép három évet tö ltö ttem  a csapatnál, a jövőben 
is szurkolni fogok az eleki csapatnak -  indokolta meg bejelentését 
a szakvezető, hozzátéve, hogy döntésén akkor sem változtatna, ha 
az együttes végül megtarthatja I. osztályú tagságát.
-  Természetesen nem szeretnék a focitó l elszakadni, ha lesz olyan 
hely és lehetőség, ahol van szakmai kihívás és bennem 
gondolkodnak, abban az esetben nem zárkózom el a tárgyalástól. A 
legutóbbi eleki év tapasztalatszerzésre kiváló vo lt -  te tte  hozzá Kis 
László. Arra a felvetésre, hogy összességében miben látja csapata 
kudarcát, a következő válasszal szolgált a szakember: -  Az őszi 
keretünk nem vo lt alkalmas a megye l.-re , a tavaszi már igen, de 
mire e lindu lt a szezon, sajnos csak tizennégy játékosunk maradt. 
Kezdetben jó l alakultak a dolgaink, de amikor a kezdőből kiesett 
három-négy ember, azt nem tudtuk áthidalni. Egy ilyen helyzetet 
bármelyik csapat megsínylett volna, mi ráadásul kevesen voltunk. 
Még így is vo lt sanszunk bent maradni az utolsó pillanatokig, de 
sajnos a sors máshogyan alakította -  mondta keserűséggel a 
hangjában az edző. Hogy miként fogadta a bejelentést a vezetés, 
arról Házse M ihály  klubelnöknél érdeklődtünk.
-  Tudomásul vettük Laci döntését, tisztában vagyunk vele, hogy 
nem fe lté tlenü l az ő hibája a csapat kiesése, de a játékosoknak és a 
vezetésnek is megvan a maga szerepe benne. A jövőnket alapjaiban 
befolyásolja, hogy melgik osztályban kezdhetjük az új évet, a 
lehetőségeinkhez mérten mindenesetre szeretnénk egyben tartani 
a gárdát, Kis László utódját pedig mielőbb igyekszünk megtalálni, 
hogy összerakhassuk a gárda programját -  te tte  hozzá az egyesület 
első embere.

Mindenképpen a második vonalban indulunk, mert nem 
látjuk értelmét még egy olyan szezonnak, m int a legutóbbi vo lt -  
mondta Házse Mihály, az I. vonalban 15., utolsó helyen záró Elek LE 
elnöke arra a kérdésre, hogy melyik osztályban indítják fe lnő tt 
együttesüket.
Bár a határvárosi alakulat hivatalosan kiesőnek számit a megyei I. 
osztályban, ám annak érdekében, hogy a megyei e lit becsületét 
megmentsék és ne mindössze 13 csapat részvételével kezdődjön meg 
a következő bajnoki év, nagy valószínűséggel megkapná az MLSZ 
Békés Megyei Igazgatósága aktuális bizottságától az induláshoz 
szükséges engedélyt.
Az elekiek döntése azt je len ti, hogy a l l .  vonalból újabb csapat eshet 
ki, vagyis a hátulról harmadik, azaz 14. Csanádapáca is a III. vonalban 
folyta thatja . A dominóelv a megyei futball legalsó szin tjét is érin ti, 
hiszen a két csoportban az újakkal és a régiekkel együtt 29 együttes 
lesz. A 15 tagú csoport küzdelmei viszont 15 hétvégét érintenek, 
szemben a 14-essel, amely 13 fordulós.
A népesebb mezőnyt ezáltal már augusztusban el kellene ra jto ltatni, 
ami nem biztos, hogy kivitelezhető.

Egy csapat játékos távozott
A mérleg az érkező és a távozó játékosok arányát illetően rossz irányba 
sü llyedt és nagy különbséget mutat.
Az érkező játékosok terén, az ifjúsági csapatból tudnak felem elni pár 
játékost a fe lnő tt csapatba, érkező igazolásokról egyelőre nincsen hfr.
A távozó játékosok mérlegén eléggé nagy névsor szerepel. A 
legnagyobb kiesést a csapatkapitány, Rostás Benjámin Vésztőre való 
igazolása je len ti. Hrabovszki Ákos (aki az előző tárgyalások során 
játékos-edzőként irányíto tta volna az eleki csapatot) Békésre igazolt. 
Békésre igazoltak el még a Reszelő testvérek (.ReszelőJózsef, Reszelő 
Márk, Reszelő Rómeó) és a hálóőrünk, Dobozi Béla is. A megyei I. 
osztályból fe lju tó  Méhkerék csapatában fo ly ta tja  pályafutását Gyevi- 
Nagy Balázs. Dávid Tamás a Békéscsabai MÁV SE-ben, míg Kurta László 
a Sarkadi KLE csapatában rúgja majd a 2016/2017-es szezonban a bőrt.

A MEGYEI I. OSZTÁLY VÉGEREDMÉNYE
hely  csapat M G Y  D V LG  K G  G K  l>
1. M F.HKF.RF.K I SF 28 26 2 0 80 23 57 80
2. S Z A R V A S I I C 28 15 10 3 83 40 43 55
3. s z a b a d k í g y ó s i  s z s c 28 16 5 7 69 34 35 53
4. F Ü Z E S G Y A R M A T I SK 28 15 7 6 61 35 26 52
5. K Ö R Ö S L A D Á N Y I M S K 28 14 9 5 67 41 26 51
6. O H . R Á K Ó C Z I V A S A S  SF 28 14 6 8 63 47 16 48
7. S Z E G H A L M I FC 28 13 4 I I 56 61 -5 43
8. K O N D O R O S I T E 28 I I 4 13 55 52 3 37
9. J A M IN A  SE 28 I I 4 13 47 46 1 37
10. M F Z Ö H F G Y F S I SF. 28 10 4 14 56 59 -3 34
I I . V É S Z T Ő I SF 28 8 7 13 42 50 -8 31
12. T Ó T K O M I.Ó S I T C 28 6 2 20 38 76 -38 20
13. D F V A V Á N Y A I SF 28 4 7 17 35 64 -29 19
14. M F Z Ő K O V Á C S H Á Z I TE 28 5 2 21 36 98 -62 17

15. E L E K  LE 28 5 1 22 39 101 -62 16

Hotya Mihály tudósító
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Adám eljutott a sikerig
Bogár Szabó Áriám iskolánk olyan tanulója, aki alsó tagozatban 
nemigen büszkélkedhetett kiemelkedő eredményeivel. A 
pedagógusainak sok esetben feladta a leckét. Félénkség és 
passzivitás jellemezte. Sokféle módon kellett Ádámot motiválni 
ahhoz, hogy a tanulásnak eleget tegyen. Már alsó tagozatban a 
történelmi témájú olvasmányok keltették fel az érdeklődését. A sok 
kitartó munka a pedagógusok és szülő részéről egyszer csak beért, 
meghozta gyümölcsét. Természetesen a nagymama támogatása is 
kellett hozzá. Ádám ebben a tanévben 6/a osztályos. Legjobban 
ismét a történelmi dolgok keltették fel figyelmét. Ica néni erre 
felfigyelve mindig bővitette tudását, külön feladatokat adott 
Ádámnak, aki örömmel járt a könyvtárba kutatni, olvasni. A hosszú, 
kitartó munka meghozta a sikert. Előszóra Bendegúz tudásbajnokság 
tehetséggondozó feladatait készítette el. Mivel ezeket a feladatokat 
hibátlanul oldotta meg, arany fokozatot kapott félévkor. Ezután vette 
a bátorságot, hogy Ica néni jelentkeztesse a megyei történelmi 
versenyre. Ezen a versenyen első helyezést ért el, amire mindenki 
odafigyel, így automatikusan az országos döntőbe került. Az 
országos versenyen 6. helyezett lett, egy ponttal maradva le a 3. 
helyezéstől. Szegedi Károlyné, Ica néni idei kis versenyese ismét 
kiemelkedő eredményt ért el. Gratulálunk Ádámnak, további jó 
tanulást kívánunk neki. Brandt Antalné igazgatóhelyettes

Az Eleki Román HagyományőrzőTáncegyesület négy táncház meg
rendezésére és a nyári román joc-ra pályázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által k iírt pályázaton, és nyert. Az első táncházat 
május 21-én, a másodikat június 18-án rendeztük meg az Eleki 
Reibel M ihály Művelődési Központban. A néptáncot szerető és 
kedvelő gyerekek, fia ta lok és fe lnőttek tö ltö tték meg a művelődési 
ház színháztermét. A mintegy 40 -50 érdeklődő moldvai és szatmári 
táncokkal ismerkedhetett meg. A táncházban neves szakemberek -  
többek között f i éra Krisztina néptáncpedagógus, Gál László Örökös 
Aranysarkantyús táncos, a Népművészet Ifjú mestere és Hajdú 
Gergely táncpedagógus -  tanították meg ezeknek a táncoknak a lé 
péseit, figurá it. Várjuk az érdeklődőket az őszi két táncházunkba is 
október 1-jén és november 19-én. Bágy György

az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület elnöke

90 évest köszöntöttünk
Harangozó Jánosáé, 
Ági néni 1926. május 
22-én Dezsőházán 
született. 16 évesen
már cselédként 
dolgozott, majd a 
későbbiekben a 
termelőszövetkezet 
és a saját földjük 
művelését végezte. 
Kemény fizikai 
munkával tö ltö tte 
élete nagy részét. 

Házasságában hét gyermeke született, de a fe lnőtt kort csak öt élte 
meg közülük. Hamar megözvegyült, de minden erejét összeszedve 
támogatta tovább lányait. Nagyon örült unokái születésének, és minden 
hétvégén finomabbnál finomabb ebéddel és süteménnyel várta őket. 
Gyermekei és unokái nagyon büszkék rá, és soha nem tudják eléggé 
meghálálni azt a sok jó t, amit kaptak tőle. 90. születésnapján Elek Város 
Önkormányzata nevében Pluhár László polgármester és Turóczy András 
alpolgármester köszöntötték. Gyermekein kívül 17 unokája, 27 
dédunokája és 8 ükunokája is részt vett a köszöntésben.

Június 11-én ismét megmérettettük magunkat Orosházán, a 
Gyopárka tündér mesemondóversenyen. Egy okos kislegény, 
Duró-Gergely Nimród -  így fejezte ki magát a zsűri -  csudálatos 
tehetségével mindenkit lenyűgözött és elhozta az első helyezést. A 
verseny 11 éve létezik, és immár megyei versennyé nőtte ki magát. 
Három korcsoportban 37 versenyző izgulhatott, éppen ezért nagy 
dolog ez egy ilyen kislegénynek! Gratulálunk Nimródnak, a 2. sz. 
óvoda Pillangó csoportos óvodásánaklA kis versenyző Hoffmann 
Györgyné Erzsiké dadus néni által varrt ruhában lépett a zsűri elé, 
amely nagyban hozzájárult a sikerhez. Nagyon köszönjük, drága 
Erzsiké néni! Árvainé

Nimród mesét  mondott
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