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Sikeres volt a tizenharmadik világtalálkozó
Nagy várakozás előzte meg a három napig tartó ünnepségsorozatot,
hiszen ilyenkor mindenki keresi a neki tetsző szórakozási lehetőséget.
A kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezhette magát, aki kilátogatott a
laudenbach térre. Pénteken fogadtuk a vendégeket mazsorettcsoporttal,
harangzúgással, mézeskaláccsal és könnyűzenei programokkal. Aki a
népzenére vágyott, részt vehetett a nagy sikerű „joc’’-on a művelődési
központban. Szombaton megnyitottuk a határi, ko
szorúztunk a Kiűzetési Emlékműnél, táblát avattunk a
Leimen ház falán, főztünk és kóstoltattunk, gyereke
ket szórakoztattunk, vetélkedtünk, kiállítást nyitot
tunk, fociztunk a német barátainkkal, tudományos
előadást hallgattunk, este hálóztunk, vagy aki
szerette volna, koncertezhetett is. Vasárnap délelőtt
az asztaliteniszezőké, délután pedig a születésnapé
volt a főszerep, hisz városunk 20 éves lett. Ekkor
köszöntöttük a legfiatalabbat és a legidősebbet,
majd Elek város legnagyobb kitüntetése, az „Elekért"
Érdemérem átadására került sor. Ezután bemutat
kozhattak óvodásaink, iskolásaink és a szomszédos
Romániából érkezett táncosok, de vendégeink voltak
a kiskőrösi és a tardosi szlovákok is.
Ezután újra a könnyűzene kapott színpadot és a
tűzijátékig abba sem hagyták a szórakoztatást.
Ebben az időpontban már egy gombostűt sem

lehetett volna leejteni, annyian voltak a téren. Talán kicsit zsúfoltnak
tűntek a napok, de a szervezők megpróbálták az igyényeket kielégíteni,
ha ez nem is mindig sikerült maradéktalanul. Reméljük, hogy
mindenkinek csak jó emlékei maradtak az Elekiek XIII. Világtalálkozójáról,
melyről részletesen tudósítunk lapunk hasábjain.
Árgyelánné Tóth Erzsébet

elekiA ktuális
/

Laudenbach is „Elekért" Érdemérmet kapott
„A világtalálkozók célja korábban is az volt és most is az, hogy az elűzött és
az egész világon szétszórtan élő egykori elekieknek szervezett lehetőséget
kínáljon a találkozásra és korábbi hazájuk meglátogatására. A kiűzetést
kővetően a szervezők a gyermekeket, unokákat, barátokat is arra szeretnék
ösztönözni, hogy ápolják az őseik hazájához fűződő kapcsolataikat1'
- Írja Hermám Lem, laudenbach polgármestere a Mindannyian elekiek
vagyunk című kiadványban.
Tizenhat éve papírra vetett szavait a világtalálkozók mottójaként is
értelmezhetjük.Városunk augusztus 7-én, a XXIII. Elekiek Világtalálkozója
eseményei közepette ünnepelte 20. születésnapját. Ez alkalommal adták
át a város által alapított jeles díjat, az „Elekért" Érdemérmet Topa
Sándornénak és - rendhagyó módon - Elek német testvérvárosának,
— Laudenbachnak.
Itt mutatták be Elek
legfiatalabb lakóját, a
július 10-én született
Nagy Lilient és a
legidősebbet is, Pálfi
Zsigmondol, aki feb
ruárban volt 96 éves.
Az alpolgármester
asszony, dr. Heim
Lajosné köszöntötte
a külföldi delegációk képviselőit, valamint Tolnai Pétert, a megyei köz
gyűlés alelnökét, Pluhár László polgármestert és a város lakosait, akik
eljöttek az ünnepségre. A díjak átadása után az óvodások műsora
következett, ami üde színfoltja volt az ünnepségnek. A III. sz. óvoda
gyermekei román dalokkal léptek színre, apró hangszerekkel kísérve
magukat. A II. sz. óvoda csemetéi német dalokkal és tánccal
szórakoztattak, az I. sz. óvoda ovisai pedig seprűnyeles boszorkányokká
változtak. Rendkívüli sikert arattak az apróságok, amiben nem kis része
volt a felkészítő óvópedagógusoknak is. A születésnapok fénypontja a
torta. Itt is az volt, ezúttal Pluhár László polgármester szeletelte fel
Hermám Lem polgármesterrel közösen. Természetesen az első szelet
a legidősebb lakost illette. Elek városa immár két évtizedes lett!
Az „Elekért" Érdemérem egyik jelöltje idén Topa Sándomé lett, aki
tevékenységével a nap mindkét eseményéhez szorosan kötődik.
A világtalálkozók úttörőjének mondható, ugyanakkor Elek várossá
nyilvánításának pályázatát is ő készítette el. Fél év híján egész
életében Eleken lakott. Orosházán született
1946. december 3-án

Ramasz
Katalin néven,
a család
tizenegyedik
gyermekeként.
Hat hónapos
volt, amikor
Elekre, a Tél
utcába
költöztek.
Szülei minden
munkát megragadtak, hogy a nagy családot fenntartsák. Eleken járt
általános iskolába, de otthon korán munkára fogták. Iskola után nyaranta
a téglagyárban dolgozott, majd gyors- és gépíróiskolát végzett Gyulán,
közben az akkor induló eleki gimnázium esti tagozatos tanulója lett. Első
munkahelye az OTP volt, ahol gépíróként dolgozott, majd a Gyulai
Húskombinátnál alkalmazták. 1963-ban és 1964-ben indult az országos
gépíróversenyen, ahol kiváló eredményt ért el. Szerették az emberek,
szervezőkészsége korán kibontakozott. Csapatával megnyerték a „Ki mit
tud a Szovjetunióról?" versenyt, amiért jutalomként országos körútra
mehetett a Szovjetunióba. Számos oklevelet kapott országos szintű
szervezéseiért. 1971-ben és 1977-ben Kiváló Dolgozó szakmai
kitüntetést kapott. 1967-ben ment férjhez Topa Sándorhoz, akivel
negyven évet élt együtt. A '80-as évek elején Eleken kezdett dolgozni
munkás-művelődési előadóként. Ekkor fejezte be tanulmányait az egri
Ho Si Min tanárképző főiskola Budapestre kihelyezett tagozatán,
népművelés-pedagógia szakon, levelezőként. Később megbízott igazgató
lett. 14 évig vezette a művelődési házat. Nemzetiségi és nyugdíjasklubtalálkozókat szervezett többek között a megyében is. 1981-ben és 1984ben is kapott Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetést. Nagy álma volt egy
Eleken megrendezett nemzetközi találkozó. Ez vált valóra az 1984-es
gerolzhofeni úttal. Vízum a belügyminisztériumból, öt-hat márka napi
költőpénz - így indult el a kis csapat. Határtalan szeretettel fogadták a
szülőföldről érkezőket. A találkozást a bajor tévé is közvetítette. Ezt az
első lépést követte a második, amikor Áment Feri bácsi 300 levélcímet
adott át neki a világban szétszóródott elekiekröl. A leveleket megírták,
elküldték, így jött létre az első találkozó Eleken. Topa Sándornénak fontos
szerepe volt jó néhány találkozó megszervezésében.
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Huszadik születésnapját ünnepelte Elek
asszony elmondta: szokatlan módon most egy település kapja a díjat,
s hogy a díjazott megérdemli, ahhoz kétség sem fér. 1946 márciusában
280 magyar kiűzöttet, főleg elekieket fogadott be a vendégszerető
Laudenbach, új hazát biztosítva nekik. Itt található a Kulturkreis Elek
központja. Céljuk a leszármazottak bevonása az Elekkel meglévő
kapcsolatok ápolásába. Laudenbachban utcát neveztek el Elekről
az összetartozás jegyében, városunkban pedig két éve avatták fel a
Laudenbach teret, ahol a mostani ünnepség is zajlott. A Pluhár Lászlótól
átvett kitüntetés után Hermann Lenz, Laudenbach polgármestere
megköszönte az elismerést és azt kívánta, hogy ez az érdemérem járuljon
hozzá a baráti kapcsolatok további erősödéséhez.
Huszár Gabriella
Elek várossá nyilvánításának pályamunkáját is ő készítette el. 2006-ban
Pluhár László polgármester a képviselő-testület nevében emléklappal és
emlékplakettel fejezte ki köszönetét a várossá nyilvánítás 20. évfordulója,
a németek kiűzetésének 70. évi megemlékezés alkalmából, az Elekiek
Világtalálkozójának szervezéséért.
1997-ben a Parlamentben vett át kitüntetést a román tánccsoport,
amely 46 napon át járta sikeres műsorával a környező országokat. Topa
Sándomé életútjához tartoznak a helytörténeti könyvekben szereplő
szerzői, illetve társszerzői írásai. 2000-től 2004-ig főszerkesztője volt
az Eleki Krónikának. Azt vallja, hogy minden méltatásnál, kitüntetésnél
többet ér számára a város lakosainak elismerése. Az „Elekért"
Érdemérmet a polgármester adta át neki virágcsokor kíséretében.
Az érdemérem második kitüntetettjének méltatásakor az alpolgármester

A legfiatalabb és a legidősebb eleki polgár
családjának jó egészséget kívánunk!
Elek legidősebb lakosa (idén is) Pálfi Isigm oni, aki február 10-én
töltötte be 96. életévét. Vésztőn született, ötgyermekes családban.
Szakmáját cipészinasként kezdte, majd a mesteri oklevelet is
megszerezte. 1947-ben házasságot kötött Komlóra Irmával. 1948-ban
költöztek Elekre. Cipészműhelyt nyitott, szakmai elismertsége mellett
kivívta az emberek tiszteletét, szeretetét. Öt leánygyermekük született,
akiket istenhitre neveltek. Pálfi Zsigmond munkájáért minisztériumi
elismerést is kapott. Nagy becsben tartja az „Elekért" Érdemérmet.
Most tizenegy unokája és hét dédunokája van.
Még sok városi születésnapot kívánunk Zsiga bácsinak!

Elek város legfiatalabb lakója Nagy Lilién, aki Nagy Noémi Ivett és
Nagy Ferenc gyermekeként látta meg a napvilágot. A családban a
második gyermek, akit a városi ünnepen a település legfiatalabb
lakójaként köszönthettünk.
Lilién Gyulán, a Pándy Kálmán Kórházban született 2016. július 10-én
reggel 5 óra 5 perckor, 2840 grammal és 47 cm-rel. „Anyatejes” baba,
kedvenc elfoglaltsága most még az alvás és az evés. Nagyon jó alvó,
az apukája mellkasán szeret legjobban elaludni és pihenni egy
textilpelenka társaságában. Külsőre is az édesapjára hasonlít, ilyen
rövid közösen eltöltött idő után is már imádják egymást.
Liliennek vidám, gondtalan gyermekkort, hosszú, boldog életet,
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Főzőverseny: ami szem-szájnak ingere...
A hagyományos fözöverseny, amelyet a Reibel Mihály Várost Művelődési
Központ és Könyvtár megszervez, a világtalálkozók alkalmával még vál
tozatosabb gasztronómiai eseménnyé válik: süteményekkel, italokkal és
új versenyszámokkal is benevezhetnek, mint például a palacsintasütés.
Miközben a készülő ételek lassú fortyogással biztatták magukat a
győzelemre, a felnőttek, de leginkább a gyerekek szórakoztatásáról is
gondoskodott a színpadon Pasenkó bohóc, a Pgthon Magic Show-ban
pedig Purecse István óriáskígyókkal, krokodillal
és meghökkentő bűvésztrükkökkel ejtette
ámulatba nézőit, fo ly t az aszfaltrajzverseny, ami
mindig slágernek számit, és az ugrálóvár is tűrte
az ostromlók tombolását. Az eredményhirdetésig
a gyulai Kolibri együttes műsora zajlott. A
versenyek helyezéseit délután két órakor
hirdették ki, miután kóstolt és döntött a „szigorú'
zsűri, melynek tagjai: ár. Papp István, a Szent
Vince Borlovagrend lovagja, a Békés Megyei
Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója,
főiskolai tanár {zsűrielnök), Árgyelán György,
a Reibel Mihály Művelődési Központ nyugalma
zott igazgatója, a Békés Megyei Önkormányzat
képviselője, Turóczy András alpolgármester,
Rusz Miklós, az Eleki Román Nemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettese és
ár. Heim Lajos hatósági állatorvos voltak.
Főzőverseny: I. helyezett a Közösségi Misszió
(sertéspörkölt), II. helyezett a Vadásztársaság - Eleki Önkormányzat
(őzpörkölt), III. helyezett a Nádor Dent - Brandt Ákos (sertés-csülöklapocka). Különdíj: Sülé József (birkapörkölt és halászlé). A helyezettek
Elek Város Önkormányzata által felajánlott oklevelet és ajándékot
kaptak, melyet Pluhár László polgármester adott át. Az első helyezett a
Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár által felajánlott serleget

vehette át. Árgyelán György különdljat ajánlott fel és adott át.
A sütisütőverseny eredményei: I. Kolompár Zsuzsanna (Feketeerdő
szelet), II. Ónodi Márta (almáslepény), III. a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat káposztás lángosa lett (loksa). Ebből hagyományosan
mindenkit megkínáltak, aki csak arra járt.
A palacsintasütő-versenyen megosztott első helyezést kapott Árgyelán
Erzsébet és Sülé Karolina, oklevél és ajándék járt a résztvevőknek. A két
versenyző egész délelőtt sütötte a palacsintát a
jelenlévők nagy örömére, hiszen azt nem csak a
zsűri kóstolhatta meg, hanem mindenki, aki a
téren tartózkodott. Különdíjban részesült Sülé
Józsefné savanyúság kategóriában (vegyes
vágott és ecetes paprika). A pálinkaversenyen
I.
Sülé József (birspálinka), II.
(faeperpálinka). Ok oklevélben és ajándéktárgyban részesültek. Ne feledkezzünk meg
az aszfaltrajzversenyről sem, ahol „Elek neve
zetessége" volt a téma. Első Bakos Aléna (a
kiűzetési emlékmű ábrázolása), második Ficzere
Fruzsina (az ő témája is az emlékmű volt),
harmadik Mészár Sándor György (a ligetben
látható világháborús emlékművet ábrázolta). A
nyertesek szintén, m int a felnőttek, oklevelet és
ajándéktárgyat kaptak. Minden résztvevő kapott
jutalmat, hiszen Elekről (templom vagy tér)
igencsak szép rajzokat készítettek: Reszelő
Vanessza, Barna János Ábel, Botás Patrik, Barna Botond Áron, Serényi
Brigitta, Reszelő Boglárka Ildikó, Kotroczó Ferenc, Tereszán Vanda.
Elismerést érdemel minden versenyző, aki benevezett, amiért főzésével,
sütésével hozzájárult ehhez az eleki gasztro-hagyományhoz, egyben
egyik meghatározó színfoltjává vált a XIII. Világtalálkozónak ezen az
augusztus 6-ai szombati napon.
Huszár Gabriella

Hagyományos eleki mulatság

„A román fiatalság vasárnapi, ünnepnapi
táncmulatságát joc-nak, azaz magyarul
táncnak nevezték. A jo c -o t lányos
házaknál szervezték, délután kettőtől este
hatig tartott, tovább nem lehetett húzni,
mert az állatokat meg kellett etetni, és
egy tisztességes lány sem sétálhatott
késő este az utcán.”
Ezt a régi hagyományt elevenítették fel
az Elekiek Világtalálkozója keretein belül
az Eleki Hagyományőrző Táncegyesület
tagjai. Gál László, a program ötletgazdája
a szép számban összegyűlt érdeklődőnek
bemutatta az eleki román táncok alapjait,
am it a Békés Banda muzsikájára bárki
elsajátíthatott. A hajnalig tartó
mulatságban m indenki jó l érezte magát,
várva a következő alkalomra. A
hagyományőrzők táncháza legközelebb
október 1-jén várja az érdeklődőket.
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Fergeteges folklór
Városunk lakosainak nagy örömére a méltán híres eleki táncosok nyom
dokain jár egy újabb táncos-nenuedék, akik a közelmúltban léptek színre,
hogy bemutatkozhassanak az igényes eleki közönségnek.
A művészeti iskola keretein belül a kisebbek Botorka tánccsoport
gyűjtőnéven, a nagyobbak pedig az Eleki Pacsirták néven táncolnak.
Táncpedagógusaik Gera Krisztina és Gát László. A Botorka eleki
„szürbával" és mezőföldi táncokkal készült, a Pacsirták eleki táncokkal
léptek fel. Határontúli szomszédunk, Ottlaka tánccsoportja rendszeres
fellépő rendezvényeinken, most is hozták jellegzetes táncaikat,
Újszentanna tánccsoportja pedig a bánáti táncokat és dalokat mutatta
be. Őket követte a Tardosi Szlovák Népdalkor, akik többször is bronz,
ezüst és arany fokozatot értek el országos minősítésben. A békési
Belencéres Néptánceggüttes tagjai tízéves fennállásuk során meg
fordultak Csehországban, Olaszországban, Portugáliában, Törökországban
és még sok más vidéken. Az együttes három csoportból áll - gyermek,
ifjúsági és felnőtt tagokkal, leginkább a Kárpát-medence magyar és
nemzetiségi néptánc- és népzene-hagyományainak megőrzésére
törekszenek. Ezen a délutánon szászcsávási cigánytáncokkal és a
„Szervusztok, magyarok!" című gyöngyfalvi legényessel léptek fel.
A Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkor és Citerazenekar 1976-ban
jö tt létre. Egyedülálló, hogy az asszonyok mind a mai napig maguk
varrják a fellépőruhájukat. Az együttes tagjai eredeti kiskőrösi népda
lokat énekeltek, de a későbbiekben repertoárjuk kibővült a szlovákok
által is énekelt magyar népdalokkal. A Tardosi Szlovák Vörösmárvány
Táncegyüttes 1972-ben alakult a tardosi általános iskola diákjaiból.
Céljuk a szlovák nemzetiségi és a magyar népi kultúra értékinek őrzése
és továbbörökítése. Bejárták az egész országot, fellépéseikkel ismertté
tették községük, Tardos nevét. A Szivárvány Néptáncegyüttes Kiskőrösről
jött. 1978-ban alakultak, szándékaik szerint a szlovákság hagyományait,
táncait, dalait dolgozzák fel, hogy megmentsék az utókornak. Magyarország más tájegységeinek táncai is gazdagítják repertoárjukat. Szereplői
az országos rangú és határainkon kívüli fesztiváloknak is. Eredeti
népviseletben lépnek fel. Mezőkovácsházáról érkezett egy gyerekekből
álló tánccsoport, amely öt éve működik a Magyarországi Cigányok
Fóruma támogatásával. Eredeti roma táncokat mutatnak be, és nem csak
hazai színpadokon szerepeltek, hanem a szomszédos Romániában is.
E délután megszervezését a Reibel Mihály Művelődési Központnak
köszönhetjük. A folklór színes tárházából mindenki találhatott kedvére
valót. A színvonalas és látványos műsorszámok nem csak szórakoztattak,
de egyben tanítottak is a hagyományok őrzésének fontosságára, a
világtalálkozó légköréhez méltó módon.
Huszár Gabriella
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Egy erdélyi mívészházaspár Eleken
Augusztus 4-én, csütörtökön két művészt köszönthettünk abból a jeles
alkalomból, hogg az Elekiek XIII. Világtalálkozójának alkalmából
bemutathatták alkotásaikat szőkébb pátriájuk, Elek lakói előtt.
Szép Zoltán festőművész és Szép Mária Terézia 2015-ben költöztek
Elekre, és éppen a Kossuth utcában vettek házat, nem messze a
művelődési központtól. Gyakori látogatói könyvtárunknak, és a
beszélgetések során kiderült, hogy nem amatőr szinten folytatják
tevékenységüket.

Szép Zoltán 1938. július 7-én született Aradon. Korai iskolaévei alatt
Pataki Sándor híres aradi festőművész tanítványa volt, ő szerettette
meg vele a természet hű ábrázolásának szépségét. 12 éves korától
Hajós László és Soós István ismert festőművészek tanították. Érettségi

után Kolozsvárott, a Képzőművészeti Főiskolán Aurél Ciupe festőmű
vész tanítványa volt. Marosvásárhelyen Műépítészeti Egyetemet
végzett, majd belsőépítészként kezdett el dolgozni. Később
Csíkszeredára került, ahol megismerkedett Zsögöd nagy mesterével,
Nagy Imre festőművésszel, akinek művészete komoly hatással volt rá.
Amikor visszakerült Aradra, háttérbe szorult a festészet, 1992 óta
azonban ismét fest. Több közös kiállításon, így Aradon, de
Stockholmban, Kölnben, Münchenben, Budapesten, Tatán és Gyulán
is megcsodálhatták képeit. Szép Mária Terézia 1947. február 3-án
született Pankotán. 1957-ben Aradra költözött a családja, így ő ott
érettségizett, majd kétéves belsőépítészet-rajz továbbképzésben
részesült. Belsőépítészeti és városrendészeti rajzolóként dolgozott.
A festészet iránti szeretete hamar kibontakozott, habár festeni sosem
tanult. Férjével 51 év óta él boldog házasságban, hiszen közös
érdeklődésük a művészetek iránt hatalmas összetartó erő. 2002. óta
portrékat fest, és folyamatosan részt vesz közös kiállításokon. De
Mária nem csak fest, hanem verseket is ír, nemrég jelent meg „Ha
megszületik a szó" című verseskötete. Versei folyamatosan jelennek
meg az Aradi Irodalmi Jelenben, különböző antológiákban.
A költőnő a következőket vallja:
„H a megszületik a szó,
a szóval terem tetik a v ilá g ,
csiszolja, form á lja a létünk nyom atát
minden szóval felcsillan a lelkűnkből a jelzés,
ham isítatlan portrét fe s t rólunk a teremtés."
ÁrgyelánnéTóth Erzsébet

Temes megyébe kirám
A Dr. Mester György Általános Iskola tiz tanulója és két pedagógusa
(Jámbomé Simó Mária és Bellon Tibomé) ötnapos kiránduláson vett részt
Romániában augusztus 17-től 21-ig, viszonozva a romániai gyerekek
júniusi eleki kirándulását. Az utat a város finanszírozta.
A kirándulás három helyszíne Facsád, Monostor és Igazfalva volt.
A három település egymás mellett helyezkedik el a romániai Temes
megyében. MarcelAvram polgármester fogadott bennünket Facsádon.
A városnézést követően a város kisbuszával utaztunk tovább egy monos
tori száltodába. A gyerekek megmártózhattak a szálloda medencéjében,
játszhattak a játszóterén, teniszezhettek a hotel teniszpályáján. Az idő
járás is a kegyeibe fogadott bennünket.
Második nap kirándulást szerveztek a hegyekbe. A táj csodálatos volt.
Az 1200 méter magas hegyek míndannyiunkat lenyűgöztek. A kirándu
lás zárásaként megnéztünk egy ortodox apácarendet is.
Harmadik nap meghívtak bennünket Igazfalvára, ahol a helyi sport
teremben kerámiafestésen vehettünk részt, vázákat, bögréket, képeket
és mesefigurákat festettünk. Mindenki kedvére alkothatott, a szebbnél
szebb színes kerámiákat pedig hazavihettük emlékbe. A sportterem
gyermektánccsoportjával közösen modern és hagyományőrző táncokat
is tanulhattak az eleki gyerekek Bors Szilvia irányításával. Negyedik
nap megmutatták a faluban található Traian Vuia Repülő és Helikopter
Múzeumot. A feltaláló a falu szülötte, akit a repülés úttörőjeként
tartanak számon Romániában.

Utolsó nap délelőtt a gyönyörű szurdoki tavat és környékét néztük meg,
majd élményekkel gazdagon indultunk haza Elekre.
A színes programokért, a figyelmes ellátásért, a frissen sütött házi
lángosért, a sok fagyizásért, a pazar szállásért, a sok fürdőzésért Marcel
Avram facsádi és Ihász János igazfalvi polgármester uraknak, valamint
Bors Évának, az igazfaivi sportterem igazgatójának tartozunk
köszönettel. Eleki sofőrjeink Csáki Attila, Barthalos József és Szentgáli
Zoltán voltak. Köszönet nekik is a biztonságos közlekedésért. A
kirándulás nem jöhetett volna létre Pluhár László polgármester úr
személyes támogatása nélkül. Köszönet neki és Pelle Lászlónak, iskolánk
igazgatójának is.
Bellon Tibomé
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A felnőtt csapat megszűnt, az utánpótlás megmaradt
Július végén visszaléptette felnottcsapatát a másodosztálytól az Eleki
labdarúgó Egyesület. A határvárosiak az elmúlt bajnokságban nem tudtak
bent maradni az I. osztályban.
A feltöltés révén lett volna lehetőségük ott folytatni, de mire ez
letisztult, addigra a csapatuk egy részét elveszítették, így eleve a
második vonatba neveztek. A labdarúgók elvándorlási folyamatát
azonban nem sikerült megállítaniuk, így végül a Medgyesegyháza
sorsára jutottak.
- Alig maradt felnőtt játékosunk, a keretünk jelentős része eligazolt, a
pótlást nem sikerült megoldanunk, annak pedig nem láttuk értelmét,
hogy az ifjúsági együttest küldjük csatába, mert egy esetleges rossz
sorozat következtében a kiállás is veszélybe kerülhetett volna ismertette a hátteret Hcuse Mihály elnök, aki szerint az utánpót
láscsapatok működése zavartalan marad. Az ifjúsági, serdülő
együttesek, valamint a Bozsik-programban szereplő gyermekek
versenyeztetése nem csak megoldott, de a jövőben még nagyobb
hangsúlyt kívánnak fektetni a klubon belüli nevelőmunkára.
- A semmiből nőtt ki a csapatunk az utóbbi években. Volt részünk
szép sikerekben és kudarcokban egyaránt. Utólag kellett rájönnünk,
hogy egy jó csapatnál sokkal fontosabb a megfelelő közösségi szellem,
ezt a jövőben mindenképpen szem előtt tartjuk majd. Tisztán látszik,
hogy felnőtt szinten teljesen új alapokra kell helyezni a focit Eleken.
Sajnálom, hogy így alakult a sorsunk, hiszen rengeteg munkánk veszett

kárba egycsapásra. A dolog haszonélvezői a helyi gyerekek
lesznek, egy esetleges felnőttcsapathoz pedig új generációra
és új szemléletre lesz szükség - tette hozzá Házse Mihály.
Az elekiek helyét a feltöltés szempontjából az elsődleges kedvezmé
nyezett, a fel nem jutó sportszervezetek közül a jobbik, vagyis az Atletico
Békéscsaba foglalhatja el.
Notya Mihály tudósitó

II. Nemzetközi Asztalitenisz Kupa
Augusztus 7-én immár második alkalommal rendezte meg az Eleki
Asztalitenisz Sport Egyesület a meghívásos, barátságos Nemzetközi
Asztalitenisz Kupát. A versenyt az eleki sportcsarnokban, az Elekiek XIII.
Világtalálkozója programsorozatának részeként hirdették meg.
Elsőként kezdő kategóriában, egyéniben mérték össze tudásukat azok
a fiatalok, akik egy évnél rövidebb ideje művelik ezt a sportot. Ezzel
párhuzamosan elindultak a csapatversenyek is: tizenkét háromfős csa
pat két körben mérkőzött meg egymással, így alakult ki a végeredmény.
Végül páros mérkőzésekkel tizennyolc pár mérte össze tudását.
Eredmények
Kezdő kategória: 1. helyezett Bakos Alex (Elek), 2. helyezett Kasza Anett
(Árpádhalom), 3. helyezett Bálint Gergő (Elek) és Papp Lóránd (Elek).
Csapatverseny: 1. helyezett Gulykás János (Békéscsaba), Kovács Zsolt
(Sarkad), Katona Mátyásné (Árpádhalom). 2. helyezett Kovács Ferenc
(Elek), Sovány Gábor (Tótkomlós), Oláh Zoltán (Sarkad) 3. helyezett
Sarkadi Árpád (Gyula), Bognár István (Végegyháza), csere: Szkaliczki János
(Elek), Mátyási Henrietta (Gyula) és Bohács Béla (Tótkomlós), Fodor Attila

/

(Sarkad), Hudák Donna (Tótkomlós)
Páros: 1. helyezett Kecskés Róbert (Elek) - Balog Sándor (Gyula),
2. helyezett Bohács Béla (Tótkomlós) - Ribovicsné Rózsika (Végegyháza),
3. helyezett Sarkad! Árpád (Gyula) - Kiss Zoltán (Árpádhalom) és Szkaliczky
János (Elek) - Balog László (Románia).
A jó hangulatú versenyt ár. Heimné Máté Mária, Elek város alpolgármestere
nyitotta meg, majd Turóczy András alpolgármester zárta, aki átadta az
okleveleket is a legjobbaknak. A rendezéshez Elek Város Önkormányzata
biztosította az anyagi forrásokat. Külön köszönet érte Pluhár László
polgármesternek, dr. Heimné Máté Mária és Turóczy András alpolgármestereknek, Pétté Lászlónak, a Mester György Általános Iskola igazgatójának, a
Joola Hungáriának, illetve a sok szorgos kéznek, hiszen lehetővé tették, hogy
a hajnalig tartó sváb bál után a sportcsarnokban méltó körülmények várják
az asztalitenisz szerelmeseit.
A verseny résztvevői egy mézeskalácsból készült pingpongütőt is átvehettek,
mely ajándékért köszönet Elek Város Önkormányzatának.
Leiszt Erika Eleki Asztalitenisz SE
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Az új kenyér és államalapításunk ünnepe
Veröfényes reggelre virradtunk augusztus 20-án, az új kengér és
államalapításunk ünnepén. A Szent István szobor m ellett 9 óra után
már ggülekezni kezdtek a megemlékezök.
Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött, majd Bódás János: Az
új kengér című verse hangzott el. Ezt követően Pluhár László, Elek
polgármestere ta rto tt rövid visszaemlékezést Szent István
útmutatásából, hiszen már ő is Európát je lölte ki közös hazánknak.
A megemlékezés koszorúinak elhelyezése után három egyházi
felekezet képviselője - Seres Sándor parókus a görögkeleti, Virágh
György lelkész a református és M áthélános plébános a katolikus
egyház képviseletében - megszentelte az új kenyeret.
Az ünnepség hagyományosan a Szózat hangjaival ért véget, majd
Pluhár László polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és
további em elkedett ünneplést kívánt.
(ÁTE)

ffCa szep tem b er, a k k o r *Givil C s a lá d i & fap k l e k e n !
Szeptember 10-én (szombaton) hívunk, várunk és szívesen látunk mindenkit a
3. INGYENES Civil Családi Napon Eleken (Újtelepen, a Rákóczi utcai játszótéren)
Programok
9.00 Megnyitó (köszöntőt mond
Pluhár László, Elek város polgármestere)
9.10 A családi nap programjainak ismertetése
9.20 A meghivott vendégek üdvözlése
9.30 A szeretet, békesség jeléül
héliumos léggömbök felengedése
9.35 Gyulai néptáncosok bemutatója
10.15 Az Energy Dance Cool - Hip Hop
táncszínház előadása
10.45 Az eleki szlovák ifjúsági
néptáncegyüttes előadása
11.30 Gyermekszépségverseny
(jelentkezni a helyszínen lehet 11 óráig)
12.10 Ebéd (babgulyás * sütemény, 500 Ft/fő)
Ebéd közben a Pünkösdi Gyülekezet
ifjúsági zenekarának fellépése
13.00 Pithon Magic büvészshow
14.00 Duró Gergely Nimród
(a nagy mesemondó) előadása

14.20
15.00
16.00
16.30
17.00

Kecskeméti Attila és Tóth Zsuzsa előadása
Régi Csibészek (retro slágerek)
Szucsik János könnyűzenei műsora
Elismerések átadása
Megaton együttes,
sztárvendég: Benkö László,
az Omega együttes billentyűse
18.00 A The Batteries koncertje
19.00 Tombolasorsolás
19.20 A Dirty Slippers zenekar koncertje
20.30-21.45 A Dupla KáVé 6 Köteles Cindy fellépése

Rockerek éjszakája
22.00 5core együttes
23.30 Vida Rock Bánd Roll zenekar
01.00 After Dark zenekar

ffn g yen es

kísérő p ro g ra m o k
Rendőrségi bemutató
(gyerekeknek vetélkedő)
Tűzoltósági bemutató
Csikósbemutató
Hintózás, sétakocsikázás
Négyszemélyes buli bringózás
Arcfestés
Aikido (Dobos Attila és csapata
bemutatója)
Veterán motorosok
Motorosok találkozója
9 .3 0 12.00 Főzőverseny
(jelentkezni szeptember 9-éig
Erdős Zoltánnénál, a
06-20/543-3253-as számon)
10.3012.00 Családi vetélkedő
(jelentkezni Kalló Pálnál a
helyszínen)
9 .3 0 - 16.00 íjászbemutató
16.00 Velek Vezér Hagyományőrző
íjász Egyesület fergeteges
bemutatója
9 .3 0 16.00 Légvár
9 .3 0 16.00 Rodeóbika
10.00-16.00 Minden órában
cukorágyúlovés
9 .3 0 10.30 Ingyen palacsinta
13.301S.00 Ingyen palacsinta
9 .3 0 - 10.30 Ingyen lángos

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! A helyszínen büfé üzemel (hűtött üdítők, röviditalok, csapolt sor, kávé, jégkrém, édesség barátságos áron kapható).
Egész nap tombola vásárolható 100 Ft/db áron (főnyeremény: nagy értékű ajándékcsomag, további 80 értékes tombolatárgyat sorsolnak ki).
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