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Családdal táboroztak és 
kézműveskedtek (e.oidai)

Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban
„Az idei év időjárása sajnos nem kedvezett a szabadföldi termelésnek" 
-  adott hírt a jelenlegi helyzetről Bányai Sándor felelős. „A tangazda
ság területét négyszer árasztotta el a belvíz, kimosva mindent, amit 
elvetettek, borsót, babot. A másodvetés sem sikerült, hiszen újabb 
esők jöttek és teljesen eláztatták a területet. Fontos viszont, hogy a 
fóliás termesztés, a paradicsom és a paprika szépen hoz, folyamato
san feltöltjük a napközi konyhát friss alapanyaggal. Beindult a para
dicsom befőzése és a lecsókészítés. Szépen hozott a magról vetett 
vöröshagyma is. A Kétegyházi úton szabadföldön uborkát termesz
tünk, amit naponta szedünk és dolgozunk fel savanyúságnak.

A kisebbeket üvegbe rakjuk, a nagyobbak a vegyes vágott alapját 
képezik. Sajnos a káposzta első palántázását, amit 2500 négyzetmé
teren szerettünk volna megvalósítani, elvitte a víz. Jelenleg a terület 
második bepalántázásán vagyunk túl, és reméljük, semmilyen ka
tasztrófa nem éri a veteményesünket." A közfoglalkoztatottak so k 
szor emberfeletti munkát végeznek, ezért szeretnénk megköszönni 
tevékenységüket, amit a katasztrofális időjárási viszonyok (égsza
kadás, jégeső, kánikula) ellenére tisztességgel elvégeznek. (ÁTE)

Kedves Elekiek! Tudatom Önökkel, hogy augusztus 20-án 8-21 óráig nyitva lesz az Elek-Ottlaka határ.
Pluhár László polgármester
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Sok szép élmény a napközis gyerektáborban
Szinte hihetetlen volt számunkra is, hogy Eleken, a Reibel Mihály Vá
rosi Művelődési Központban az idei nyáron már a huszadik napközis 
tábor zajlott. A  tábor megálmodója és elindítója Áryyelán György volt, 
aki sok-sok évig vezette a művelődési központot, s elültette a gyere
kekben az együtt játszás igényét, hiszen együtt játszani sokkal jobb, 
mint egyedül. Az együttlét olyan hasznos kompetenciákat is  kialakit a 
gyerekekben, mintáz empátia, mások elfogadása, segitése, megértése. 
Idén is  közei ötven gyermekkel indult a tábor, s  mint mindig, az első 
nap az ismerkedéssel, barátkozással telt. Elkészültek a csapatzászlók, 
amelyeket minden csapat vidáman lobogtatott végig a város utcáin, 
hiszen egy kedvenc feladat következett: zászlóstul, csapatostul fo- 
tózkodni kellett minél több járókelővel a város nevezetességei előtt, 
mert ezzel már bizony kezdetét vette a versengés a begyűjthető pon
tokért. Sok vidám közösségi játék töltötte még ki az első napot, dur
rantak a lufik, gurult a papirguriga...
Egymás után következtek a vidám játékok, vetélkedők: volt kalando
zás Geronimo Stiltonnal, a Rágcsáló Hírek főszerkesztőjével, nyom o
zás az eltűnt kincs rejtélye után vagy időutazás a könyvtárban, de a 
„sajtképűeknek" háromszög sajtot is kellett kicsomagolni késsel, v il
lával. Majd a harmadik napon „ellepték" a vikingek a művelődési köz
pontot, és a nyári nagy melegben majdnem kikeltek a sárkánytojások
ból a kissárkányok. Az első heti kiránduláson a táborosok visszarepül
tek az időben, mert egy vadnyugati városba csöppentek, ahol patkót 
kellett célba dobni, westerncsizmát becélozni a hordóba vagy éppen 
aranyat mosni. (De jó lett volna igazit!)
Táborunk első hete táncbajnoksággal zárult, de a sok kis táncos lábú 
gyerek mellett szorgos kezű gyerekekkel kenyérlángost sütöttünk, 
melyet mindenki nagyon jóízűen fogyasztott el.
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Már huszadik alkalommal rendezték meg

Második héten a nagy kedvenc játékkal indítottunk: minden helyszí
nen „tétje" volt a feladatoknak, az összegyűjtött üveggolyókat édes
ségre lehetett beváltani. Délutánonként pedig kézműveskedtek, mo
ziztak a gyerekek, mindezt gofrizás, palacsintázás kíséretében. S  újra 
eljött egy rejtélyes nap: a városban kihelyezett tárgyakat (indián esz
közöket, békepipát, csatabárdot, bőrszütyó't...) kellett begyűjteni, 
majd vetélkedni a pontokért. Ismét egy kiruccanás következett, lovas
kocsikázás Kétegyházára, egész napos vidám szabadtéri játék és utá
na a finom pizza! Másnap a Kacagó Bábszínház egy „újragondolt" „A 
három kism alac" című mesét adott elő úgy, hogy a kacagástól szem 
nem maradt szárazon. Majd ismét ügyeskedtek, kreatívkodtak dél
utánonként a gyerekek, születtek a szalvétatechnikás képek, gipsz
formák, nemezlabdák, zseníliadrót-figurák, hűtőmágnesek. Nagyon 
gyorsan elrepült a két hét, és elérkezett az utolsó nap, mikor is a csa
patok „azt ették meg, amit főztek." Bográcsban rotyogott a csirkepap
rikás, s a tábor végén a közös tortázás előtt meglepetés érkezett. 
Pluhár László polgármester és Turóczy András alpolgármester ajándé
kot hoztak: minden gyerek egyenpólót és csokoládét kapott. A gyere
kek sok-sok  élménnyel gazdagodva, örömmel köszöntek el egym ás
tól. Köszönjük a segítséget Barna Gergelynek, DihelJánosnak, Botás 
Pálnak, a napközi konyha dolgozóinak, Mikló Csabának, Elek Város 
Önkormányzatának, az önkéntes 
segítőinknek a munkát, mellyel 
hozzájárultak a gyerekek 
kellemes időtöltéséhez.
Táborunk az 
E F Ö P -3 .3 .M 6 -0 0 1 8 4  
projekt keretében 
valósult meg.

i. K. H.

SZÉCH ÉNYI
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Gazdag program a szlovák fesztiválon

Az idei évben is sokan jelentek meg a már hagyom ányossá vált ren
dezvényünkön, a III. Szlovák Fesztiválon. Dr. Kuruczné Czvalinga Judit 
elnök asszony köszöntője után Pluhár László polgármester nyitotta 
meg a rendezvényt. Jelenlétével megtisztelte az eleki polgárokat Emil 
Kuhar főkonzul úr is, aki szlovák nyelven köszönte meg a meghívást. 
Kesjár Mátyás, az Országos Szlovák Önkormányzat tagja is szót kért, 
hogy köszönthesse a résztvevőket. Már reggel 8  órától folyamatosan 
készültek a finomabbnál finomabb ételek, amelyeket bárki m egkós
tolhatott, ahányszor csak akart. Ehettek csőrögét, loksát, öreglaskát, 
tarkedlit, birkás káposztát, és közben nézhette a közönség a színvo
nalas nemzetiségi produkciókat. Fellépett az Elek Táncegyüttes, a 
Komlós Táncegyüttes, a Csaba Gyöngyei Tánccsoport, a Termoló man
dolinzenekar, Debrecenből a Bóbita Tánccsoport és a Hajkefe Tánc
csoport, Ficzere Fruzsina Elekről, a Kisze citeraegyüttes Csorvásról, a 
Párta Banda Újkígyósról, a Csabacsűdí Hagyományőrző Népdalkor, a 
Mezőberényi Szlovák Pávakor. A napot a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert 
Fúvószenekar zárta. A rekkenő hőség ellenére megtelt a sátor gyere
kekkel, fiatalokkal, idősekkel, érdeklődőkkel. Sikeres napot zártunk 
késő délután, hiszen mind a népi kultúrától, mind a gasztronómiától 
jóllakottan mehetett haza a nézősereg. Az eleki szlovákság ismét ösz- 
szefogásáról tett tanúbizonyságot. Köszönjük.
Támogatóink voltak: Elek Város Önkormányzata, az Emberi Erőfor
rások Minisztériuma, az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormány
zat, a Békés Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, az Eleki 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, az Eleki Szlovákok Egyesülete, 
a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár. (E. 5Z. E.) E lism erték  m unkájukat

Ebben az évben a Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az 
Eleki Szlovákok Egyesülete oklevéllel és tárgyjutalommal fejezte ki 
köszönetét három tagjának az eddig végzett közösségi munkáért. 
Leköszönő elnök asszonyunk, dr. Kuruczné Czvalinga Judit időt és 
fáradságot nem kímélve a kezdetektől végzi a közösségi munkát. 
Szervezője és összefogója az eleki szlovák rendezvényeknek. Az 
országos és megyei, valamint a határon átnyúló kapcsolatok fenn
tartója, találkozók résztvevője. Kiemelkedő közösségi tevékenysé
géért a két vezetőség egyhangú döntése értelmében dicsérő ok
levélben részesült. Köszönjük munkáját. A díjat és oklevelet Döme 
Tibor, a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese adta át.
Tóth Lászlóné Éva a méltán hires eleki loksa (lángos) elkészítésé
ben jeleskedik, történjen annak elkészítése itt, Eleken, vagy akár 
más települések rendezvényein. A közösségi munkából ő is  folya
matosan kiveszi a részét. Kiemelkedő közösségi tevékenységéért 
dicsérő oklevélben részesült. Köszönjük munkáját. A dijat dr. 
Kuruczné Czvalinga Judit elnök asszony adta át.
Mucsi Lászlóné Eta néni nélkül a hagyom ányos disznóvágás nem 
képzelhető el. Ő az, aki szívvel-lélekkel készíti a cigánykát és fo
lyamatosan jó kedvre deríti a jelen lévőket. De adakozásáról is h í
res, hiszen nincs olyan rendezvény, amihez ő valamivel - egy kis 
édességgel vagy süteménnyel, üdítővel -  nejárulna hozzá. Alapító 
tagunk, aki sokszor kritikus véleményét sem rejti véka alá. De ez 
Így jó, hiszen az okos emberek a kritikából építkeznek. Köszönjük 
neki a sok munkát. Kiemelkedő közösségi tevékenységéért dicsérő 
oklevélben részesült. A  dijat az elnök asszony és az alelnök adta át.
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A román nemzetiségi hagyományokat őrzik

Igen mozgalmas fél évet tudhatnak maguk mögött az eleki hagyo
mányőrzők. Február 16-án a román nemzetiségi önkormányzattal kö
zösen nagysikerű hagyom ányos román bált rendeztek. Február 24-én 
Békéscsabán, a Jókai Színházban részt vettek az Ifjúsági Néptánc-an
tológia gálaműsorában. Március 9-én Pocsajon a XII. Magyar-román 
Lakodalmas- és Vőfélytalálkozón aktív résztvevőként töltöttek el egy 
nagyszerű napot. Március 21-én Békéscsabán négy párral vettek részt 
egy nemzetiségi konferencián, ahol a megye többi nemzetiségi cso
portjával együtt mutatták be a románok szokásait, kultúráját, gasztro
nómiáját. Március 24-én Békéscsabán a VII. Viharsarki Vigadalom gá
láján adtak nagysikerű műsort. Április 7-én Budapesten a méhkeréki 
hagyományőrzőkkel közösen vettek részt a XXXVIII. Országos Táncház
találkozón és Kirakodóvásáron, az erre az alkalomra készült nagysza
bású produkcióban felidézve a hajdani falusi bálok hangulatát.
Május 11.: Makón, a György napi román bál gálaműsorában szerepeltek. 
Május 18-20.: Marosvásárhelyen, a várban megrendezett Interetnikus 
Fesztiválon vettek részt. Május 25-én Budapesten, a Hagyományok 
Házában a Májusi Tánc produkcióban szerepelt a tánccsoport.
Június 1-jén a kétegyházi II. Román Nemzetiségi Napon képviselték 
az eleki románokat, 29-én a gyulai Körösvölgyi Sokadalom gálamű
sorában, a tószínpadon adtak nagysikerű műsort.
Július 7-én Romániában, Mácsán, a Paradicsomfesztivál délutáni 
folklórműsorában mutatták be az eleki román táncokat, énekeket. 
12 -14-én  a XV. Kiscsőszi Pajtafesztivál állandó meghívottjaként 
több alkalommal nagy sikert arattak fellépéseikkel.
Azonkívül, hogy vidékre is elviszik hagyományaikat, a helyi adatköz
lőket folyamatosan keresik bel- és külföldről. Tímár Sándor Kossuth- 
díjas táncpedagógus, koreográfus gyermekei jöttek helybe az eleki 
táncokat gyűjteni az archívum számára a még élő táncosoktól, Szabó 
Péter bácsitól és Bágy Györgytől.
Nem régen kereste fel a Népművészet Mestereit Aradról egy ott élő 
japán gyűjtő, aki hazájában is szeretné a román néptáncokat tanítani, 
és megőrizni az egyetemes kultúra számára. Az aradi archívum részére 
videofelvétel készült a Turkáról, és begyűjtötték az eleki énekeket is a 
Népművészet Mestereinek előadásában.
Meghívásaik vannak még az elkövetkező hónapokra is: augusztusban 
a gyulai Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiváljára, a romá
niai Nadlac-ra utaznak. Szeptemberben Békéscsabára, a Megyenapra, 
a Sárvári Szüreti Napokra hívták meg őket, és van már egy októberi 
felkérés is Aradra, egy fesztiválra. Tehát elmondhatjuk, hogy hagyo
mányápolásból nincs hiány a román nemzetiség részéről Eleken. Elek 
hírét nem csak a megyében, az országhatárokon belül, hanem határon 
kívül is  népszerűsítik. (Rusz Miklósné)
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Kézműveskedtek
Hagyományos és modern technikákat felvonultató kézműves tábor 
vette kezdetét július 22-én a műveló'dési központban. A tábor vezető
je, Árgyelán Erzsébet először a varrás fortélyaival ismertette meg a 
gyerekeket, akik fiatal koruk ellenére nagyon szorgalmasan öltöget- 
tek. Majd az apró ujjak pihentetéseképpen „levendulaszüretre" in 
dultak (köszönet érte SzélpálZoltánnak és Lakos Erzsikének). Az illa
tos csokrok begyűjtése után ismét a varrásé volt a főszerep, elkészül
tek az egyedi baglyocskák. Majd következett egy modernebb techni
ka, ami igazán aprólékos munka volt: pixel kulcstartók születtek. Ez 
a technika ötvözi a mozaik technikát, a keresztszemes hímzést, a ma
kettezést és nem utolsósorban remekül fejleszti a finommotorikát. 
Ezenkívül készültek illatos fürdőbombák és ismerkedtek a batikolás
sal is. Ez egy réges-régi technika, a lényege, hogy azt az anyagot, 
amit bekötözünk, nem fogja meg a festék. Az anyag egy darabját ösz- 
szefogták a gyerekek madzaggal, szorosan áttekerve megkötözték, 
majd forró vízben feloldott ruhafestékbe kellett több percig áztatni. 
Több színnel is lehetett dolgozni, igazán látványos hatást értek el, 
s szép zöldes-sárgás pólók születtek újjá a körkörös minták által.
A következő technika egy népi mesterség, a szövés bemutatása volt 
asztali szövőkereten. Nagyon nagy érdeklődéssel láttak neki a g ye 
rekek, tetszett nekik ez a technika, s nagyon ügyesen tanulták a szá
mukra új módszert. Volt, aki már mintázással is megpróbálkozott, s 
csak úgy járt ide-oda a vetélő! J. K. H.

Családi tábor Menyházán
Az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú döntéssel támogatta, hogy hal
mozottan hátrányos helyzetű családoknak adjon lehetőséget közös erdélyi nyaralás
ra. Ezek a családok önerőből ezt a pár együtt töltött, felhőtlen napot nem tudták vo l
na finanszírozni. A szervezők a szeszélyes időjárás ellenére is változatos programokat 
szerveztek a résztvevőknek. Szerepelt benne bográcsozás, szalonnasütés, palacsinta
sütés, tollaslabdaverseny, pataktúra, hegymászás is. Rendkívül finom ételeket bizto
sított az étterem, és a szálláshely is  csodálatos volt.
A tábort meglátogatta Pluhár László polgármester és Földes település cigány önkor
mányzatának elnöke is.
Csodálatos négy napot töltöttünk el a romániai Menyházán. Köszönjük a lehetőséget 
a nemzetiségi önkormányzatnak.



elekiA ktuális 7

AU G USZTUS 19.
8:00 Főzőverseny 
9:00 Prince Bánd együttes 
11:00 Bibuczi gyermekműsor

Pelle László és Szucsik János énekel 
13:00 Főzőverseny eredményhirdet 
14:00 Elek Táncegyüttes

515:00 KÖRÖS TÁNCEGYÜTTE

16:30 POWER BEÁT ütős együtte

18:00 LACKÁS ÉS A BÁND

19:00 Pelle László ének
19:30 ALACARTE SHOW BÁN

2:00 LÉZER SHO

22:30 UTCABÁL BERKE SANYIVÁ

AU G USZTUS 20.
Koszorúzás a Szent István 

10:30 Játszóterek hivatalos átadása
14:00 ELEK V ÁR O S  23.
- óvodák és Iskolák műsora
- Elek Város legidősebb és legfiatalabb polgárának

köszöntése. Elekért érdemérem átadása 
• Város tortája mindenkinek

15:30 Nyereménysorsolás

17:00 POLE DREAM FITTNES
söpört rúdtá

Wt18:00 ÉLŐ RETRO SHO

Hevesi Imrével és barátjával

10:00 RÓZSÁS VIKI nosztalgia

122:00 UTCABÁL SZUCSIK JANIVAI

REG ISZTRÁC IÓ

f  A LAUDENBACH TÉREN

I. ELEKI VAROSNAPOKA rendezvény 
INGYENES

Augusztus 19-én 10:00-20:00 óráig • augusztus 20-án 10:00-14:00 óráig! 
Regisztrációkor nyereménysorsjegyet adunk, augusztus 20-án 15:30 
órakor értékes ajándékokat sorsolunk ki a regisztráltak között.

Ingyenes k ísérd program ok m inden nap 10:00 Arától

AUGUSZTUS 19-ÉN DÉLBEN ÉS AUGUSZTUS 20-ÁN 
AZ ESTI ÓRÁKBAN mindenkit ,
szeretettel várunk egy tál 
BABG U LYÁSRA  és PAPR IKÁSRA ! *

ij.iszko d .is  az Eieki só lym o k  H ag yo m á nyő rző  íjász Szakkörrel Mindenkit szeretettel vár Elek Város Önkormányzata
Ugrálóvár -  játszóház -  óriás csúszda -  csillámtctkó -  fa játékok -  trambulln é s  a Rejbel M j h á |v  Művelődési KÖZDOnt és K Ö n w tá r

' í  FELLÉPŐ K ^  v . ‘  -
Balogh Vanda • Dandé Gyöngyi • Erdódiné Újlaki Anikó • Ferenczi Réka. 

Hcrédi Lászlóné • Herédi Tünde • Horváthné Brandt Szilvia 
Jámbor Melinda • Kaposi Zsuzsanna • Krisánné Petrovszki Edina 

Mázán Erika • Nagy Noémi • Nisteriuc Zsófi • Ónodi János 
Sárosi-ónodi Tímea • Sccbcrgcr Helga • Simon Márti • Szabó Márti 

Szarvas Nóra • Tóth György • Tóthné Kinga • Trepák Mónika 
Turóczy Judit • Turóczy Tünde 

LÁTVÁNYFELELŐS: Ónodi János 
RENDEZŐ : Tóth György

2019. SZEPTEMBER 28.119:30

A BELÉPÉS INGYENES!
TÁMOGATÓJEGY 
a helyszínen kapható.

Reibel Mihály 
Városi Művelődési Központ

Elek. Kossuth utca 13.
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K itűnők  ve n d é g sé g b e n
Városunk általános iskoláinak kitűnő tanulóit és óvodáink kiválóan 
szereplő gyermekeit köszöntötte Pluhár László polgármester a jeles 
bizonyítványok kézhezvétele után. A köszöntés során hangsúlyozta, 
hogy a pedagógusok áldozatos munkája mellett fontos ezeknek az 
eredményeknek az eléréséhez a szülők tevékenysége, hiszen ők is 
sokat tesznek azért, hogy a gyerekeik tanulásának ilyen hatása le
gyen. A köszöntés után megvendégelés következett, a gyerekek ked
vence, csokoládé és ajándék is került a kezekbe jutalmul. J. K. H.

Könyvajánló
Felnőtt irodalom:
1. Sarah Pinborough: 13 perc
2 .  V. Kulcsár Ildikó:
Anyák, nagyik és más szent őrültek

3. Wilbur Smith: Courtney háború
4. Bárdos András: ítélet
5. Hercsel Adél:
Láthatatlan pokol

Kö nyv tá r  az em berért. Idén is lesz országos könyvtári napok 
szeptember 30-a és október 6-a között, melyhez minden évben 
csatlakozik az eleki könyvtár is. Az idei év tematikája: „Könyvtárak 
az emberért -  felelősség a Földért." A témák kapcsán minden korosz
tálynak igyekszünk programot szervezni, részletekkel a pályázat el
bírálását követően jelentkezünk. J. K. H.

Gyermek- és ifjúsági 
irodalom:
1. Marén von Klitzing:
3-5 -8  perces mesék viccelődéshez
2. Peppa varázslatos unikornisa
3. Disney Junior: 5 perces mesék
4 .  Janikovszky Éva:
Kire ütött ez a gyerek?
5. Bálint Ágnes: Szeleburdi család

90 évesek köszöntése

Szabó Pálné (Zielbauer Franciska) 1929. július 30-án született 
Eleken. Elemi és polgári iskoláit Eleken végezte, majd 1943-ban 
Kiskunfélegyházára került mezőgazdasági középiskolába. A háború 
miatt tanulmányait abbahagyta, majd őt is utolérte a kiűzetés ször
nyűsége, a németek üldözése. 1951-ben a MÁV-nál kezdett el dol
gozni, ahol megismerte férjét, Szabó Pált, akivel 1953-ban házas
ságot kötött. 1954-ben megszületett a fiuk, így főállású anya lett. 
1960-ban a Kétegyházi Szakmunkásképző Intézetben kezdett el 
dolgozni könyvelési csoportvezetőként. 1984-ben ment nyugdíj
ba. Alapító tagja az 1992-ben megalakult Eleki Németek Egyesüle
tének. A Leimen ház berendezéséhez 35 -40  régiséggel járult hoz
zá. Személye összekötő kapocs az eleki és a Németországba szám
űzött családok között. 90. születésnapja alkalmából Pluhár László 
polgármester köszöntötte. (A képen látható még dr. Szabó Péter 
főorvos az Elekért Érdemérem kitüntetettje.)

Nikula Demeterné (Hack Franciska, Manci néni) 1929 .0 7 .29-én 
született Szentmártonban (Románia), földműves családban, Ruck 
Miksa és Hack Erzsébet gyermekeként. Öten voltak testvérek. Egy
éves volt, amikor Magyarországra költöztek. Kétegyházán járta ki 
a négy elemit, s már fiatalon dolgoznia kellett a családi gazdaság
ban. 16 éves korában elvégezte a szakácsiskolát. 1948-ban házas
ságot kötött Engelhardt Jánossal, egy fiuk született.
A házassága nem jól alakult, ezért Elekre költözött. Itt ismerkedett 
meg későbbi férjével, Nikula Demeterrel. Ebben az időszakban a 
„Zöldfában" dolgozott szakácsként. Itt öt évig vállalt munkát, majd 
a Szociális Otthonban volt szakács, és innen vonult nyugdíjba. Egy 
lány unoka boldog nagymamája. 2018-ban költözött be az idősek 
otthonába. Itt köszöntötte Pluhár László polgármester.


