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Szlovákok Fesztiválja -
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(3. oldal)

♦

Makói gyerekek Eleken
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Megkezdődött a
megyei I. osztályú bajnokság
(7. oldal)

Ha szeptember, akkor Civil Családi Nap
Szeptember 5-én (szombaton) rendezzük meg a második INGYENES Civil Családi Napot Eleken, Újtelepen, a Rákóczi utcai játszótéren.

Programok
9.30: Megnyitó beszédet mond Pluhár László polgármester
9.40: A családi nap programjainak ismertetése
9.50: A meghívott vendégek üdvözlése
10.00: A szeretet, békesség jeléül héliumos léggömbök felengedése
10.10: Márk Cintia előadása
10.40: Ggermekszépségverseng
11.20: A Hagyomángőrző Néptáncegyüttes előadása
12.00: Ebéd (babgulyás ♦ sütemény),
tombola (200 Ft-os támogatói jeggyel)
12.40: Bodrogközy Rita zenés műsora kicsiknek és nagyoknak
13.30: Cigány gyermekek hagyományőrző táncbemutatója
14.00: Pithon Magic bűvészshow
15.00: Jámborné Gulyás Erika folklór-előadása
15.30: Nagy Nikolett énekesnő előadása
16.00: A Kolibri zenekar műsora
17.00: Szucsik János könnyűzenei műsora
17.25: Díjak, elismerések átadása
17.30: A Vida Rock Bánd Roll zenekar
18.30: A Dirty Slippers zenekar koncertje
20.00: A Weekend együttes koncertje
21.30: Tombolasorsolás
22.00: Fergeteges tűzijáték

INGYENES kísérőprogramok
10 .00- 11.00: Rendőrségi bemutató (gyerekeknek vetélkedő)
11 .00- 12.00: Tűzoltósági bemutató
10 .00- 12.00: Főzőverseny (jelentkezni: 70 /37-55-941)
10 .00- 13.00: Lángos
10 .00- 16.00: Palacsintasütés
10 .00- 16.00: Légvár (óriás légvár és gyereklégvár)
10 .00- 16.00: Családi vetélkedő (jelentkezni a helyszínen lehet)
10 .00- 16.00: Keressük Elek legerősebb emberét (jelentkezni a 
70 /37-55-941-es számon lehet)
10 .00- 16.00: Hintózás, sétakocsikázás
10 .00- 16.00: Arcfestés
10 .00- 16.00: íjászbemutató
10 .00- 16.00: Motoros találkozó 
13.45: Motoros felvonulás
10 .00- 16.00: Minden órában cukorágyúlövés

elekig A ktuális
INGYENES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI LAP MEGJELENIK HAVONTA 2015. augusztus III. évfolyam 8. szám C S ' .
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Szlovákok Fesztiválja - először
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Szlovákok 
Egyesülete az idén első alkalommal, augusztus lS -én rendezte meg a 
Szlovákok Fesztiválját.
2002. november 7-e i megalakulásunk után, 2003. óta rendezzük 
meg a hagyományos szlovák disznótorost. 2013-ban az Eleki Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte azt az adventi 
gyertyagyújtást, mely immár hagyomány le tt. A 2015. évi Szlovákok 
Fesztiválját is ilyen céllal rendezte meg önkormányzatunk.
A délelőtti megnyitón ár. Heimné Máté Mária alpolgármester mondott 
beszédet a városi önkormányzat nevében. Ezt követően az Eleki Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
röviden ismertette az eleki szlovákság országos és határon túli 
tevékenységségét, kapcsolatait, majd megnyitotta a rendezvényt. 
Délelőtt gasztronómiai bemutatóval, loksasütéssel kedveskedtünk a 
vendégeknek és látogatóinknak. A gyermekeknek játszóházat -  
ugrálóvár, arcfestés, kézművesség -  biztosítottunk. Délután kettőkor 
kezdődött a folklórdélután, melyet a Mezőberényi Majorett Művészeti 
Csoport ny ito tt meg fergeteges műsorral. Meghívott vendégeink voltak 
az Eleki Pacsirta Gyermek Táncegyüttes, a Kétsopronyi Szlovák Énekkar 
citerakísérettel, a Tótkomlósi Kolovrat Zenekar, a Békéscsabai Szlovák 
Kórus, valamint a Szlovákiai Csicser településről a Napraforgó Néptánc 
Művészeti Csoport. A folklórműsort az eleki Szucsik János népszerű 
dalokkal zárta. Az eseményen megjelent Hollemé Racskó Erzsébet, az 
Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Zelman Ferenc alelnök. 
Rendezvényünk támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Elek 
Város Önkormányzata, Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár. Dr. Kuruczné Czvalinga Judit

az Eleki Szlovák
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Július 24-én Elekre látogatott a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett gyermektábor 37 résztvevője. Az önkormányzat július 21- 
től 28-áig ingyenes anyanyelvi és hagyományőrző táborra nyert 
pályázatot, amelynek keretében különböző programok résztvevői lehettek 
a tábor lakói. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat -  elnöke, Bírta 
Júlia és alelnöke, SimonfiJolanta vezetésével -  egynapos kirándulást tett 
Elek városában, s ismerkedett a település történetével, 
nevezetességeivel, román hagyományaival. Első útjuk a Hősök kertjébe 
vezetett, ahol meglátogatták a II. világháborúban elesett katonák 
emlékművét. A következő helyszín az eleki román ortodox kápolna volt, 
ahol Seres Sándor parókus úr bemutatta az épületet és beszélt az egyház 
történetéről. Ezután a Kiűzetési Emlékmű következett, ahol e sorok írója, 
az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást 
Elek történetéről, újratelepítéséről és az emlékmű jelentőségéről. A 
gyereksereg és a hét szülő nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást. 
Megnézték a '48-as és az '56-os emlékművet, a Rézi Kútját, majd 
következett az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat székháza, ahol 
a Hagyományőrző Táncegyesület néhány tagja vendégül látta a tábor 
résztvevőit. Szabó Péter, a Népművészet Mestere beszélt az eleki 
hagyományokról, az együttes történetéről, a „turkajárásról", Busz Miklós 
pedig meg is táncoltatta a turkát a gyerekek nagy örömére. A tábor lakói 
számos élménnyel gazdagodva tértek haza. Bágy György

„Aszfaltbetyár" eleki gólyák
Megszaporodott a járókelők száma Eleken, amikor az emberekhez o 
gályák egy része is csatlakozott. A valószínűleg idei költésű gólyák 
félelem nélküli kíváncsisággal szemlélték az embereket, akiket idáig 
csak föntről, a magasból láttak.
Nos, komótosan rótták az aszfaltot -  vizes helyekhez szokott 
gázlómadarakhoz teljesen méltatlanul. Elek nádasaiba csak akkor 
kerülhet némi víz ezen a nyáron, ha a tűzoltók hadakoznak a 
lángtengerrel, de ettől Isten óvjon minket. A hőség makacsul lebzsel 
az országban, és vele együtt it t  az aszály. Tavaly a trópusi esőerdő 
éghajlatát próbáltuk ki. A sok víztől elrohadt szinte minden, virágzott 
a penész és az ember mellkasán nagy súlyként ü lt a párás levegő, de 
a gólyáknak bőven volt ennivalójuk, hiszen békák ezrei kuruttyolták 
agyon a naplementéket.

Amikor a hazánkról beszélünk, rendszerint megjelenik szemünk előtt 
a kép: muskátlis ablakú fehér ház, csaholó puli az udvaron és 
kelepelő gólya a kéményen. Köztudott, hogy a mára hungaríkummá 
vált, bár európai költőmadárnak nevezett fuvarosra a régebbi időkben 
az újszülöttek „térítésmentes" házhozszállítását is ráfogták.
Ez a madár jelkép értékű. A Budapesten, az utcán szaladgáló 
vaddisznók a híradók és az internet slágerévé váltak. Miért is ne 
lehetne hír értékük az eleki járdákon, utakon, még a zebrákon is 
sétálgató gólyáknak? Remélhetőleg messze van még az az idő, 
amikor drónok kelep élnék majd a kéményeken (már ha lesznek 
kémények). Mert az bizony nagyon nagy baj lenne...
Nem kizárt, hogy mire ez a cikk megjelenik, már elrepülnek 
hosszúlábú barátaink messzire, a Szaharán túlra. De addig is békén 
kell hagyni őket, mondta dr. Heim Lajos állatorvos és még hozzátette: 
a gólyák szeretik a csirkenyakat. Egy gólya eszmei értéke százezer 
forint. Huszár Cabriella

G yu la  A u tó h á z  K ft. 
5 7 0 0  G yu la , C sa b a i ú t 9. 
6 6 /5 6 1 -4 6 0 , 3 0 /5 6 2 -5 2 8 6  

w w w .g yu la a u to h a z .h u

K Ö L C S Ö N Z Ő
(g y e re k já té k ,  k e r t i  g é p , b u l i  k e llé k ,  u ta z á s i k ie g é s z í tő )

M Ű S Z A K I ÉS E R E D E T  V IZ S G A
(e lő t te  in g y e n e s  á tv iz s g á lá s ,  b iz to s itá s k ö té s )

A U TÓ S Z E R V IZ
(d íz e l é s  b e n z in e s  a u tó k  ja v í tá s a ,  k lím a s z e rv iz )

JÁ R M Ű  B É R B EA D Á S
(m ik ro b u s z ,  a u tó m e n tő ,  la k ó k o c s i,  k is te h e ra u tó ,  s tb . )

| ]  T Ö L Ü N K  K O M P L E T T  S Z O L G Á L T A T Á S T  K A P ! \fS)

Q ffjila . tA u ic rh á z.
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Egyre népszerűbb az íjászat Eleken
Körülbelül 25-30 éve kezdett újra ébredezni hazánkban az íjászat, 
aminek népszerűsége a mai napig fe lfe lé  ivei. Tavalg áprilisban 
vetődött fe l annak a lehetősége, hogy ez a szabadidő hasznos 
eltöltésére irányuló sport teret hódítson Eleken, mert úgy tűnt, 
kisvárosunkban akad iránta szép számú érdeklődő. Nyárra a kezdeti 
, jó  időtöltésből" heti két edzéssel rendszeresen működő szakkör 
alakult Duró Lajos vezetésével, őszre pedig az újdonsült „harcosok" 
száma a felnőttek körében elérte a tíz fő t, igy fe lmerült az egyesületté 
alakulás ötlete is.
A hosszas procedúrát követően, 2015 májusában hivatalosan is 
bejegyezték az íjászcsapatot Vetek Vezér Hagyományőrző íjász 
[gyesulet Flek néven. A névadás nem a véletlen műve, hiszen Velek 
vezér egykor a térség je lentős harcosa vo lt. Az elnök a korábbi 
szakkörvezető, Duró Lajos le tt, aki elsődleges célként a fiatalokat 
szeretné beavatni az ősi magyar hagyományokba.
A tréningek m elle tt a rutinszerzés szempontjából rendkívül fontos 
szerepe van a versenyeken való részvételnek. Az edzéseken az 
alapokat meg lehet tanulni, a későbbi fejlődéshez azonban 
elengedhetetlen az erőpróbákon való részvétel. Ennek megfelelően 
már télen elkezdődtek a megmérettetések, Békéscsabán a Csabai 
Lovasíjász Egylet, Gyulán a Kerecsényi László íjász Egyesület 
szervezte teremversenyekkel. A nyár még javában tart, jó  néhány 
felmérő hátra van, melyeken az eddig még helyezetten harcosok is 
érhetnek el szép eredményeket.

Persze akadnak olyanok is, akik hamar „k in ő tté k" magukat. A 
rutinosabb (jászok közé tartozik Szentiványi Izabella, aki fiúkat 
megszégyenítő módon hozza az eredményeket, de Juhos István sem 
panaszkodhat a medálok terén, aki egyébként más sportágban is ér 
el sikereket. Szabó Márton és Zalai Kristóf is a rendszeres éreme
sélyesek közé tartozik. A tagok többsége a tradicionális nomád íjak 
szerelmese, de Rotyis Zsoltról sem szabad megfeledkezni, aki a 
modernebbet szereti, ille tve  azzal ér el jobbnál-jobb eredményeket. 
A környékbeli egyesületeket gyakorlatilag egy nagy családnak 
tekin tik, fontosnak tartják velük a jó  viszony ápolását. Különösen 
kiváló a kapcsolata az egyesületnek a gyulai Kerecsényi László íjász 
Egyesülettel, a kétegyházi Turul íjász Egyesülettel, a kábái, ille tve  a 
zsákai egyesülettel. (Folytatás az 5. oldalon)
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Jó időtöltésből heti kát edzés
(Folytatás a 4. oldalról)
-  Következő célkitűzésünk egy saját verseny őszi megszervezése. 
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a fia ta lok íjászatra nevelését. 
Nagy köszönettel tartozunk az eleki önkormányzatnak, az Elek 
Labdarúgó Egyesületnek, az Eleki Román Általános Iskolának az 
eddigi segítségért. A továbbiakban is nagy örömmel fogadunk 
bármilyen támogatást! Ha Elekről vagy környékéről bárki kedvet 
kapna a sportághoz, kortól és nemtől függetlenül szívesen várjuk 
péntekenként és vasárnaponként 16 órától az eleki sportpályán -  
mondta Duró Lajos elnök. Az augusztus 1-je i kétegyházi Turul 
Vándorkupán igen sikeresen szerepelt kisvárosunk íjászcsapata. A

Velek Vezér Hagyományőrző íjász Egyesület hozhatta el a legtöbb 
pontot szerzett csapat vándorkupáját, ille tve egyéniben is szép 
eredmények születtek, juhos István 1. hely (gyerek/tradic ionális 
ká t.), Szentiványi Izabella 2. hely ( lán y /if i/tra d ic ioná lis  kát.),
Rotyis Zsolt 2. hely (fe lnőtt/vadászreflex kát.), Szabó Márton 2. hely 
(ifi/tra d ic io ná lis ), Gyebnár Ferenc 3. hely (fia ta l 
fe lnő tt/trad ic ioná lis). A versenyen közel 130 íjász ve tt részt. Szépen 
teljesítettek az ezen a versenyen dobogós helyezést el nem ért íjászok 
is: Balász Ferenc, Gyepes Ferenc, Popucza A ttila, Popucza Gergő, 
Lakatos Bálint, Taután Dominik. Fotó: Nagy Marcell
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A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar...az éghajlatváltozás 
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és 
amennyire lehet -  kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének 
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak 
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új. a környezeti változásokhoz 
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és 
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata 
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási fenek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és 
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.

Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a 
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók 
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok 
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon 
találhatóak.

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos 
és előrelátó vízgazdálkodási lenézéssel megvédhetjük természeti kincsünket 
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A 
természeti erőforrások, különösen... a vízkészlet... a nemzet közös 
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 
[Magy arország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő- 
gazdálkodási Tenekkel és véleményezzék azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság

http://www.vizeink.hu
http://www.vizeink.hu
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Megkezdődött a megyei I. osztályú bajnokság /  
Elek LE-SzarvasiFC 2-4 (1 -1 )

Elek, 170 néző. V.: György S. Elek: Dobozi -  Dávid, Szombati, Szentgáli, 
Hrabovszki, Gál, Rostás, Reszelő J., Reszelő M., Kardos, Kopács 
(Bányai). Edző: Kis László. Szarvas: Kirí -  Benczúr, Kukovecz, Szikora, 
Darida N., Gulyás (Nagy D.), Zima, Bakró, Moldván, Klimaj (Stanley), 
Furár. Edző: Rétes Pál. G.: Reszelő M. a 27., Rostás az 56., iil.  Klimaj a 
20., 11-esből a 79., a 87., Furár az 58. percben. Jó: Reszelő M., 
Hrabovszki, Rostás, Gál, ill., Bakró, Klimaj, Kirí, Nagy D.
Egyperces gyászszünettel kezdődött a mérkőzés a közelmúltban 
elhunyt Mikulás Mihály sikeredző emlékére. Jól kezdtek a hazaiak, 
de a helyzetek rendre kimaradtak. Egy váratlan ellentámadásból a 
vendégek szerezték meg a vezetést, ezután az Elek még jobban 
összpontosított és az első félidőben sikerült kiegyenlítenie. A második

félidőt jó l kezdte az Elek, és Rostás góljával előnyhöz ju to tt 
a hazai csapat. Egy védelmi hibából a vendég együttes kiegyenlített.
A hajrát a rutinosabb vendég együttes bírta, így hiába adódtak 
lehetőségeink, a Szarvas 10 perc alatt két gólt szerzett, és eldöntötte 
a mérkőzést. Összességében egy jó l játszó hazai együttest sikerült 
legyőznie a nagyobb rutinnal rendelkező vendég együttesnek Klimaj 
vezérletével, és így bezsebelték a 3 pontot.
Kis László: -  Nincs szégyenkeznivalónk. A helyzeteink alapján ford ított 
is lehetett volna az eredmény. Minden mérkőzésből tanulunk.
Rétes Pál: -  A hazaiak játékban igazolták jó  hírüket. Mindkét csapat 
előtt adottak a lehetőségek, amelyeket nagyobb rutinunknak 
köszönhetően nekünk sikerült nagyobb arányban kihasználnunk.

Hotya Mihály sporttudósító 
Fotó: Nagy Marcell
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Az iskolakezdés előtt sok szülő a szükséges felszerelések, ruhák-cipők 
beszerzésén fáradozik elsősorban, ám ahhoz, hogy a gyermek fizikailag 
felkészülten, a kihívásokra felvértezve kezdje az évet, egyéb dolgokra 
is szükség van. Az alábbiakban összegyűjtöttük a hét legfontosabbat, 
legyen meg a 10-11 óra alvás!
Ahhoz, hogy a gyerek időben ágyba kerüljön, és reggel kipihenten 
ébredjen az iskolakezdés napjaiban, fontos, hogy a család már időben 
megkezdje az átállást. Érdemes 5-10 perccel korábban ágyba küldeni a 
gyermeket. Az első hetekben a gyermek gyakran ér majd fáradtan, 
kimerültén haza az iskolából, ilyenkor segíthet egy rövid délutáni alvás, 
látás- és hallásvizsgálat
A lá tás- és hallásproblémák jelentősen akadályozzák az iskolai 
előmenetelt, ráadásul m indkettő olyan terület, amelyre egy gyermek 
magától nem hívja fel a figyelmet. Gyanúra ad okot, ha gyakran fáj a 
feje, ha túl sokat dörzsöli a szemét, ha a tárgyakat túl közel vagy túl 
távol tartja magától. Az iskolában a hallásromlással küzdő gyereket 
először gyakran figyelemhiányosnak véli a tanító néni, és csak később 
derül ki, hogy az információ egy része nem ju t el hozzá.
Együtt reggelizés
Azt, hogy a gyermek esetleg alig eszik egész nap, ellensúlyozhatja egy 
kiadós, fehérjében gazdag reggeli. Az ideális persze az lenne, ha a szülő 
is leülne a gyerekkel együtt reggelizni.

Pisilni a szünetben lehet
Érdemes felkészíteni a gyereket arra is, hogy az iskolában majd csak a 
szünetekben lehet kimenni a vécére, vagy ha nem bírja ki addig, akkor 
jelentkezzen, és kéredzkedjen ki a tanító nénitől.
A kézmosás fontossága
Az iskolával a gyermek sok új barátot szerez majd, és egyben sok új 
baktériummal, vírussal is találkozik. Ha megértetjük a gyerekkel, hogy 
ezek közül a kórokozók közül sok meg is betegíthetí, együttműködőbb 
lehet a vécézés utáni, illetve az evések előtti kézmosásban.
Mire kell figyelni az úton?
Bár a kis elsősök nagy valószínűséggel nem egyedül mennek majd 
reggelente az iskolába, jó, ha a gyerek tisztában van vele, hogy az úton 
mire kell figyelnie.
Mozogni, mozogni!
Hiába a napi kötelező testnevelés, ahhoz, hogy a gyerek idegrendszere 
jó l vegye a sok változást, kell, hogy a tanórákon kívül is mozogjon, és 
hogy minél többet tartózkodjon a szabad levegőn.

(Forrás: origo.hu)
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Az Önök településén is hamarosan elindul az ún. 
házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése.

Minden kertes-, ill. társasház új hulladékgyűjtő edényeket is 
kap a régi mellé, amelyekbe a tiszta csomagolási hulladékot, 
papirt. műanyag palackokat kell tenni. A hulladékok otthoni 
gyűjtését és szelektálását tehát a jövőben az eddigiektől el
térően kell végezni.

A  Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend
szer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társu
lás uniós források felhasználásával, több mint 15 milliárd 
forintból modernizálja hulladékgazdálkodási rendszerét az 
érintett 86 településen. A projekt keretében beszerzik a 
szükséges kukákat, szállitójármüveket. és olyan létesítmé
nyeket építenek, amelyek az új rendszer működtetéséhez 
szükségesek.

A  DAREH Önkormányzati Társulás lakossági fórumot tart a 
témában 2015. szeptember 9-én 17 órától Gyulán, a Polgár- 
mesteri Hivatal dísztermében (Petőfi tér 3.. I. emelet).

A  társult önkormányzatok kérik a 
lakosságot, vegyen részt a fórumon, 
ahol tájékoztatást kaphat a projektről, 
valamint annak hatásairól, 
eredményeiről.
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