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2002
A 2002-es választás előtt felkeresett Gál László, az eleki Tálentum Művészeti Iskola

néptánc oktatója (a Népművészet Mestere), hogy kutassuk fel az Eleken élő szlovákok

múltját, keressük meg a még meglévő szlovák családokat. Így jutottunk el Orsós Lajosné

Mancikához és Morár Demeterné Erzsikéhez, kik elmondták, hogy az 1960-as, 1970-es

években még működött Eleken a népdalkórus és a citerazenekar. Nagy lelkesedéssel

indultunk további családok megkeresésére, mivel megtudtuk, hogy még 40-50 szlovák

család leszármazottai élnek közöttünk.

Tevékenységünket siker

koronázta, elindultunk a

választáson, és 2002.

november 7-én megalakult

az Eleki Szlovák Kisebbségi

Önkormányzat (Ficzere

István, Gál László, Gera

Krisztina, Kocziha Mátyás,

Dr. Kuruczné Czvalinga

Judit). Ezt követően

felkerestük Topa

Sándornét, a művelődési

ház akkori igazgatónőjét,

ki készségesen segített abban, hogy az akkori szlovákok aktív kulturális életéről minél

több információt gyűjthessünk. Így jutottunk el odáig, hogy a három helyszíni

beszélgetést megismételtük. A Magyar Televízió Domovina című TV-műsorának ripor-

tere, Antala Zsuzsanna, és stábja helyszíni felvételt készített, melyet később az MTV-1
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csatornán sugároztak. Riport alanyok voltak: Dr. Kuruczné

Czvalinga Judit, Morár Demeterné, Orsós Lajosné és Topa

Sándorné. Így élesztettük fel az eleki szlovák kultúrát,

hagyományokat, az anyanyelv fennmaradását, az identitás tudat

megőrzését.

Megalakulásunk után pár nappal telefonált Zelmann Ferenc,

hogy interjút szeretne készíteni velünk, mi örömmel álltunk

rendelkezésére. A városi önkormányzat dísztermében

találkoztunk, a tudósítás a 2002. december 5-i Ľudové noviny

címlapján jelent meg.

2002

Pred voľbami v  r. 2002 nás vyhľadal László Gál, učiteľ ľudového tanca v Umeleckej

škole Talent (Tálentum Művészeti Iskola), Majster ľudového umenia, aby sme bádali po

minulosti Slovákov žijúcich v Eleku, aby sme vyhľadali ešte tu žijúce slovenské rodiny.

Tak sme sa dostali k Mancike Orsós Lajosné a Erzsike Morár Demeterné, ktoré nám

rozprávali o tom, že v šesťdesiatych a

sedemdesiatych rokoch v Eleku ešte

pôsobil zbor ľudových piesní a citarový

súbor. S veľkým oduševnením sme sa

pustili do hľadania ďalších slovenských

rodín, lebo sme sa dozvedeli, že žijú medzi

nami potomkovia ďalších 40-50

slovenských rodín.

Našu činnosť korunoval úspech,
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2002
zúčastnili sme sa volieb a 7. novembra 2002 vznikla Menšinový slovenská samospráva v

Eleku (István Ficzere, László Gál, Krisztina Gera, Mátyás Kocziha, Dr. Judit Kuruczné

Czvalinga). Potom sme sa obrátili na pani Topa Sándorné, vtedajšiu riaditeľku domu

osvety, ktorá nám ochotne pomáhala, aby sme o aktívnom kultúrnom živote vtedajších

Slovákov získali čo najviac informácií. Takto sme sa dostali k zopakovaniu troch

miestnych rozhovorov. Reportérka Maďarskej televízie a relácie Domovina, Zsuzsanna

Antala a jej štáb nakrútili záznam, ktorý neskôr odvisielal kanál MTV-1. V rámci

reportáže prehorili: Dr. Kuruczné Czvalinga Judit, Morár Demeterné, Orsós Lajosné a

Topa Sándorné.

Takto sme oživili slovenskú kultúru v Eleku, slovenské tradície, snažili sme sa o

zachovanie materinského jazyka a vedomia identity.

Naša Slovenská

národnostný samospráva

vznikla 7. novembra 2002 a

i niekoľko dní neskôr nám

zavolal Ferenc Zelmann, že

chcel by s nami urobiť

rozhovor a my sme mu s

radosťou boli k dispozícii.

Stretli sme sa vo dvorane

mestskej samosprávy,

reportáž vyšla na titulnej

strane Ľudových novín 5.

decembra 2002.



5

2003
Január - október

Megalakulásunk után a 2003-as év volt a legmeghatározóbb, mivel nagy feladat hárult

a testületre. Elkezdődött a szervező munka, az eleki szlovákok kultúrájának,

gasztronómiájának, valamint hagyományainak felkutatása, meglévő értékek gyűjtése,

hogy megörökítsük az utókor, a felnövekvő generáció számára.

Ez évben eleget tettünk az országos, valamint a régiós szlovák meghívásoknak, a helyi

önkormányzati rendezvényeken képviseltük friss önkormányzatunkat.

November

Első ízben rendeztük meg november utolsó szombatján a Disznótoros Szlovák Napot.

A sertés pörzsölése a hagyományoknak megfelelően fatüzelésű szerkezettel történt, a

feldolgozás hurkát, kolbászt, cigánkát, töltött káposztát és orja levest eredményezett. A

kész ételek este a folklór műsor után kerültek feltálalásra a meghívott vendégek

számára.

Fellépőink voltak az Eleki Nyugdíjas Énekkar, valamint az Elek Táncegyüttes, Gál

László és Gera Krisztina művészeti vezetők közreműködésével.
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2003
Január - október

Po našom vzniku najmä rok 2003 mal zásadný význam, lebo náš orgán musel riešiť

veľkú úlohu. Začala sa organizačná práca, pustili sme sa do bádania po stopách kultúry,

gastronómie a tradícií Slovákov z  Eleku, aby sme ich zvečnili pre potomkov, pre

vyrastajúce generácie.

V tomto roku sme vyhoveli celoštátnym a regionálnym pozvánkam zo slovenských

strán a našu mladú samosprávu sme reprezentovali na podujatiach miestnych

samospráv.

November

V poslednú novembrovú sobotu sme prvýkrát usporiadali Zabíjačkový slovenský deň.

K opaľovaniu prasaťa v súlade s tradíciami došlo pomocou zariadenia vykurovaného

drevom, výsledkom spracovania bola jaternica, klobása, cigánka, plnená kapusta a

mäsová polievka. Pripravené jedlá servírovali pozvaným hosťom po večernom

folklórnom programe.

V rámci podujatia vystúpil Zpevácky zbor dôchodcov z Eleku a Elecký tanečný súbor

pod umeleckým vedením Lászlóa Gála a Krisztiny Gera.
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Február

Az előző évben végzett sikeres

tevékenységünknek köszönhetően tudtunk

további szlovák kulturális napot rendezni.

A Békéscsabai Szlovák Önkormányzat

közreműködésével sikerült felvenni a

kapcsolatot a Szlovákiában található

Litavai Művészeti Táncegyüttessel, akik

elfogadták meghívásunkat, tiszteletükre

rendeztünk egy szlovák estet, ahol

fergeteges folklór műsorral és szlovák népzenével szórakoztatták a jelenlévőket, majd

vacsorával láttuk vendégül a csoportot.

Másnap közösen vettünk részt Békéscsabán a Vasutas Művelődési Házban

megrendezett országos nemzetiségek találkozóján, melyet minden év február hónapban

a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat

szervez.

Október

A szlovákiai Zsolna megyében három

napos szakmai kiránduláson vettünk részt

Hevesi József elnök úr (Békés Megyei

Etnikai és Kisebbségi Bizottság)

vezetésével, ahol szívélyes fogadtatásban

és változatos programokban volt részünk.

2004
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2004

November

A második Disznótoros Szlovák Nap

alkalmából író-olvasó találkozóra hívtuk

meg Závada Pált, a Jadviga párnája íróját,

új "A fényképész utókora" című könyvének

bemutatására, az összejövetel házigazdája

Dr. Elek Tibor irodalomtörténész volt. Az

író megajándékozta Elek Város Könyvtárát

dedikált új kötetével, ebben az évben

egyébként Prima Primissima díjjal is

elismerték tevénységét.

Elek testvértelepülési kapcsolatokat ápol

a szlovákiai Nagykapossal. Városunk vezetősége meghívást kapott egy októberi

nagykaposi rendezvényre, és Pluhár László polgármester úr megkért, hogy én is vegyek

részt. A felkérést örömmel elfogadtam, annál is inkább, mint a szlovák kisebbségi

önkormányzat elnöke, hittem abban, hogy ez alkalommal lehetőségem lesz szlovák

vezetőkkel is megismerkedni. A délutáni állófogadáson a nagykaposi polgármester úr

bemutatott a szlovák Latoričan vegyeskar vezetőjének. A jó hangulatú beszélgetés

folyamán meghívtam a vegyeskar tagjait három napra Elekre, hogy részt vegyenek a

novemberi Szlovák Disznótoros Napon. A meghívásnak eleget téve szlovák népdalok

éneklésével színesítették rendezvényünket.
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2004
Február

Vďaka našej úspešnej činnosti v

predchádzajúcom roku sme opäť mohli

usporiadať deň slovenskej kultúry. V

spolupráci so Slovenskou samosprávou v

Békešskej Čabe sme sa skontaktovali s

tanečným súborom zo slovenskej Litavy:

jeho členovia prijali naše pozvanie a na

ich počesť sme usporiadali slovenský

večierok, na ktorom prítomných zabávali

úchvatným folklórnym programom a  slovenskou ľudovou hudbou, potom sme celú

skupinu pohostili večerou.

Nasledujúci deň sme sa v  Békešskej Čabe v  Kultúrnom dome Železničiar spoločne

zúčastnili celoštátneho stretnutia národností, ktoré každoročne a  vždy vo februári

usporadúva Slovenská samospráva Békešskej župy.

Október

Pri príležitosti druhého Pod vedením pána

Józsefa Hevesiho (Komisia pre etniká a menšiny

v Békešskej župe) sme sa v Žilinskej župe na

Slovensku zúčastnili trojdňovej exkurzie.

Dostalo sa nám srdečného privítania a

zúčastnili sme sa pestrého programu.
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November - Pri konaní druhého Zabíjačkového slovenského dňa sme pozvali na

stretnutie s čitateľmi Pála Závadu, autora románu Jadvigin vankúšik, zorganizovali sme

totiž prezentáciu jeho novej knihy s názvom Potomkovia fotografa. Stretnutie moderoval

literárny historik Dr. Tibor Elek. Spisovateľ daroval Mestskej knižnici v Eleku jeden

exemplár svojej novej knihy s venovaním – mimochodom v tomto roku za svoju

doterajšiu činnosť obdržal aj cenu Prima Primissima.

2004
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2005
Szlovákságunkhoz híven januártól augusztusig folyamatosan részt vettünk a régiós

szlovák rendezvényeken, az Országos Szlovák Napon, valamint a helyi nemzetiségek és a

helyi önkormányzat által szervezett ünnepeken.

Szeptember 5-6-7.

Meghívást kaptunk Hevesi József úrtól, a Békés Megyei Önkormányzat Nemzeti és

Etnikai Kisebbségi Bizottság elnökétől egy 3 napos anyanyelvi tapasztalatcserés

látogatásra Szlovákiába.

5-én kora reggel indultunk

Békéscsabáról, napközbeni megállással,

nevezetességek megtekintésével estére

megérkeztünk Füzérre, ahol a település

szlovák kisebbségi önkormányzatának

elnöke és kedves felesége fogadott

bennünket a saját lakásán finom

vacsorával. A vendéglátókkal történt

beszélgetés alatt megismerhettük az itteni

szlovák kultúrát, hagyományokat, és tapasztalatokat is cseréltünk. A jó hangulatú

vacsora után házigazdánk elkísért bennünket a szálláshelyre, jó éjszakát kívánt, és

mindannyian nyugovóra tértünk.

Másnap megtekintettük a füzéri várat, majd tovább utaztunk Szlovákiába, Rozsnyóra.

Útközben megálltunk Krasznahorka váránál, majd ellátogattunk a Fábri Zoltán Magyar

Nyelvű Általános Iskolába, ahol hasznos tapasztalatokat szereztünk az ottani tanároktól,

kik meg is vendégeltek bennünket.

Utunkat folytatva Kassára érkeztünk, itt megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját a
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2005
Szent Erzsébet Főszékesegyházban. Eleget tettünk a Kassai

Magyar Főkonzulátus meghívásának, ahol szeretettel fogadtak,

és megvendégelték a Magyarországról oda látogató szlovák

kisebbségi önkormányzatok tagjait. Kassa város

nevezetességeinek megtekintése után indultunk el Aggtelekre,

ahol a szállodában már vacsorával vártak minket. Az egész

napos kirándulás után jól esett a pihenés.

Másnap, a reggeli után megtekintettük az Aggteleki

Cseppkőbarlangot, a hazafelé vezető úton felkerestük

Széphalmon Kazinczy Ferenc sírját is.

Mindenki jól érezte magát, vidám, derűs hangulatban teltek

napjaink, sok szép élményben volt részünk.

Verní svojej slovenskosti sme sa od januára do augusta priebežne zúčastnili

regionálnych slovenských podujatí, Celoštátneho dňa Slovákov a osláv zorganizovaných

miestnymi národnosťami a

samosprávami.

5-6-7. septembra

Dostali sme pozvanie od pána Józsefa

Hevesiho, predsedu Komisie pre etniká a

menšiny v Békešskej župe na trojdňový

výlet na Slovensko cieľom výmeny

skúseností.

Vyrazili sme z Békešskej Čaby skoro
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2005
ráno, už o piatej. V priebehu dňa sme sa zastavili pri

rôznych pamätihodnostiach a večer sme došli do obce

Füzér, kde nás v spoločnosti svojej milej manželky privítal

predseda miestnej slovenskej samosprávy vo svojom byte

a s chutnou večerou. Zhovárajúc sa s hostiteľmi sme sa

oboznámili s miestnou slovenskou kultúrou a tradíciami a

vymenili sme si aj skúseností. Po večeri nás domáci pán

odprevadil na miesto nocľahu, zaželal nám dobrú noc a

pre všetkých nastal čas nočného pokoja.

Nasledujúci deň sme navštívili Hrad vo Füzéri, potom

sme sa vydali na cestu na Slovensko, presnejšie do

Rožňavy. Počas cesty sme sa zastavili pri hrade Krásna

Hôrka, potom sme navštívili Základnu školu Zoltána

Fábriho s vyučovacím jazykom maďarským. Tam sme od

učiteľov – ktorí nás aj pohostili – získali cenné skúsenosti.

Pokračujúc v ceste sme dorazili do Košíc, kde sme pri hrobke Františka II. Rákócziho v

katedrále svätej Alžbety položili veniec. Vyhoveli sme pozvaniu Generálneho kunzulátu

Maďarska v Košiciach, kde členov slovenských menšinových samospráv z Maďarska

privítali veľmi srdečne a ich aj pohostili. Po prehliadke pamätihodností Košíc sme sa

vydali na cestu do Aggteleku, kde nás v hoteli už čakala večera. Odpočinok po

celodennom výlete bol príjemný.

Na druhý deň po raňajkách sme si pozreli kvapľovú jaskyňu v Aggteleku a cestou

domov sme sa v obci Széphalom zastavili aj pri hrobe Ferenca Kazinczyho.

Každý sa cítil dobre, naše dni plynuli vo veselej, radostnej nálade, mali sme veľa

pekných zážitkov.
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2006
Évről évre, így 2006-ban is a farsangi rendezvényekre készültünk. Mivel Elek

városában négy nemzetiség él (cigány, román, német, szlovák), így különböző

hagyományokkal találkozhatunk ebben az időszakban. Ilyenkor rendezik meg népi

szokásuk szerint a hagyományos batyus bálakat, melyeken mi is részt vettünk.

Május 21.

Rendszeresen részt veszünk a Kiskőrösi

Rétesfesztiválon. Nagy várakozással

készültünk, hosszú utazás után

megérkeztünk. Szokásos módon pálinkával

fogadtak bennünket. A szívélyes üdvözlést

követően szemügyre vettük az ország

minden megyéjéből érkező rétes sütő

csapatokat, majd városnézésre indultunk,

hisz bőven volt látnivaló. Visszaérkezve

elfoglaltuk a számunkra fenntartott helyet. Megkezdődött a színvonalas műsor, és

gyönyörködtünk a néptánc, citera és kórus előadásokban. Időközben a rétesek is

elkészültek, mindenki kóstolhatott belőlük.

A program után élményekkel telve

indultunk hazafelé, így ért véget a nap.

Augusztus

Nagy lelkesedéssel készültünk a

hagyományos eleki világtalálkozóra. A

szokásos három napos rendezvény

programjának megvalósításában kis

önkormányzatunk is besegített. Főleg
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2006
kulturális programokra hívtunk meg

művészeti csoportokat, kik gazdag

repertoárjukkal színesítették azt, a

közönség örömére.

Ez alkalommal a Csabacsűdi Szlovák

Népdal Kör és Citera Zenekar, Fehér

Jánosné elnök asszony vezetésével, és az

Elek Táncegyüttes járul hozzá a jó hangulat

megteremtéséhez.

Fellépés után vendégül láttuk a

csoportokat ifj. Ficzere István éttermében, ahol baráti beszélgetéssel ért véget a

találkozó.

November

Az ez évi Disznótoros Szlovák Napot is nagy előkészítő munka előzte meg, mivel

minden alkalommal 200-250 főt látunk vendégül. A szorgos asszonyok, Mucsiné Etelka,

Resetár Mária, Oszlácsné Gizike, Kotroczóné Irénke, Ficzeréné Margit, Szabóné Zsuzsa,
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Z roka na rok a tak aj v  r. 2006 sme sa

pripravovali na fašiangové podujatia. Keďže

v meste Elek žijú štyri národnosti (cigánska

[rómska], rumunská, nemecká, slovenská), v

tomto období sa môžeme stretnúť s rôznymi

tradíciami. Podľa ľudových zvyklostí v tomto

čase usporiadajú tradičné batohové plesy,

ktorých sme sa aj my zúčastnili.

21. mája - Pravidelne sa zúčastňujeme

Malokerešského štrúdlového festivalu. S

veľkým očakávaním sme sa pripravovali, dorazili sme po dlhej ceste. Ako obyčajne, vítali

nás pálenkou. Po srdečnom privítaní sme sa pozreli na skupiny, ktoré budú piecť štrúdle

a prišli sem zo všetkých žúp krajiny. Potom sme išli na prehliadku mesta, veď bolo tu čo

és még sokan mások készítették elő péntek

délután a másnapi főzéshez szükséges

anyagokat, edényeket, eszközöket. Szombat

kora reggel is nagy a sürgés-forgás, érkezik

a fő böllér Sarkadi András. Segítői Gura

János, Ficzere István, Mucsi László, Orsós

Lajos, Tóth László, akik a sertés

feldolgozásában jeleskednek. Készítik a

hurkát, kolbászt, sütik a zsírt, majd érkezik

a szakács is, ifj. Ficzere István, megfőzi a

finom orjalevest, töltött káposztát, kisüti a hurkát, kolbászt.

A folklór műsor után kerül a vendégek asztalára a finom vacsora.
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vidieť. Po návrate sme zaujali miesto, ktoré

bolo rezervované pre nás. Začal sa kvalitný

program, vystúpenia v žánroch ľudového

tanca, citary a zborového spevu boli pre nás

radosťou. Medzičasom sa upiekli aj štrúdle,

každý si ich mohol ochutnať. Po programe

sme sa množstvom zážitkov vydali na cestu

domov, takto sa skončil deň.

August - S veľkým oduševnením sme sa

pripravovali na tradičné svetové stretnutie. Pri realizácii programu tohto tradičného

trojdňového podujatia nám pomáhala aj naša malá samospráva. Najmä na kultúrne

programy sme pozvali umelecké telesá, ktoré ich svojimi bohatými repertoármi spestrili

a tým rozradostnili publikum. K vytvoreniu dobrej nálady prispel pri tejto príležitosti

Krúžok slovenskej ľudovej piesne a Citarový súbor v Csabacsűde pod vedením pani

predsedníčky Fehér Jánosné a Tanečný súbor v Eleku. Po ich vystúpeniach sme supiny

pohostili v reštaurácii Istvána Ficzereho

mladšieho, kde sa celé stretnutie ukončilo

priateľským rozhovorom.

November - Aj tohtoročnému
Zabíjačkovému slovenskému dňu
predchádzala veľká prípravná práca, lebo
pri každej príležitosti pohostíme 200-250
osôb. Usilovné ženy: Etelka Mucsiné, Mária
Resetár, Gizike Oszlácsné, Irénke
Kotroczóné, Margit Ficzerén, Zsuzsa
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Szabóné a mnohí ďalší chystali v piatok popoludní suroviny, nádoby a kuchynské
náradie. Aj v sobotu sobotu skoro ráno sú už všetci v pohybe, prichádza mäsiar, András
Sarkadi. Jeho pomocníkmi sú: János Gura, István Ficzere, László Mucsi, Lajos Orsós,
László Tóth, ktorí sa vyznamenajú aj pri spracovaní prasaťa. Pripravia jaternice, klobásy,
vytápajú masť, potom príde aj kuchár, István Ficzere mladší: uvarí chutnú mäsovú
polievku, plnenú kapustu, upečie jaternice, klobásy.

Chutná večera sa dostáva na stôl hostí po folklórnom programe.

2006
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2007
Július hónapban önkormányzatunk szervezett egy három napos táncház programot,

mivel az eleki Tálentum Művészeti Iskolában a néptánc csoportokkal a művészeti

vezetőink új koreográfiát tanítottak. Meghívtuk a Mosonmagyaróvári Lajta Néptánc

Együttest Palenyik László művészeti vezetővel, kiket vendégül is láttunk (szállás,

étkezés). A program keretén belül az egyik napon kirándulásra invitáltuk vendégeinket

Tótkomlósra, ahol megtekintettük Magyarország első szlovák tájházát, melyben

kuriózum értékű dolgok is találhatók, pl. Tomka Judit emlékszobájának berendezése.

A tájház felkeresése után látogattunk el a Szlovák Emlékházba, melyet 1994. április 22-

én avattak fel. Az utcai homlokzat előtornácos, oszlopos, utána nádfedeles, falai fehérre

festettek, virág mintákkal díszítve. Az egyik szobában Szokolai Sándor népi fafaragó

festőművész alkotásait tekinthettük meg.

Utunk tovább vezetett a városközpontba, ahol Koppány János evangélikus lelkész

szlovák néprajzi gyűjteménye található. A magángyűjtemény 80%-a tótkomlósi eredetű, a

tárgyak többsége az 1800-as évekből származik.

Ezután következett a tanyamúzeum, mely a tótkomlósi tanyavilág emlékét őrzi. Itt

megtalálhatóak a szlovák kultúra jellegzetes bútorai (hasábkemence, lóca, festett

sarokpad). A nevezetességek megtekintése után a Szekeres Panzióba elfogyasztottuk az

ebédet, és hazafelé menet még megtekintettük a Mezőhegyesi Ménesbirtokot, a magyar

lótenyésztés bölcsőjét, az ország első fedeles lovardáját, a ménes kocsimúzeumát, és a

központi istállót. A Nóniusz Hotel szobáit XVIII. századi bútorokkal rendezték be, a

szálloda környezetében évszázados platánfák találhatók. Idegenvezetők segítették a 90

fős, két részre osztott csoportot, így mindenki hallhatta az érdekes információkat.

Utunk célja főleg az volt, hogy bemutassuk vendégeinknek a térségi szlovákok múltját

és jelenét. Élményekben bőven volt részünk, jó hangulatban telt el a nap.
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2008
Február hónapban aktív részesei voltunk a városban élő nemzetiségek, valamint a

Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett farsangi rendezvényeknek

(pl. hagyományos román bál).

Július 5.

Ebben az évben Pilisszántón került megrendezésre az Országos Szlovák Nap. Nagy

lelkesedéssel készültünk, örömmel fogadtuk el a meghívást, hisz színvonalas, gazdag

szabadtéri programmal várták a résztvevőket. A rendezvény a templomban kezdődött

ünnepi istentisztelettel, majd a szabadtéri színpadon a népdalkörök fellépésével

folytatódott. Az évenkénti Országos Szlovák Nap mindig más településen van, ezért nagy

lehetőség arra, hogy megismerjük egymás szlovák kultúráját, gasztronómiáját, helyi

hagyományait. Rendszerint új élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodva térünk haza.

Augusztus

Szlovákságunkhoz híven ismét részt vettünk a városi önkormányzat kétévenként

megrendezett háromnapos programján,

a IX. Elekiek Világtalálkozóján. Ez

alkalommal is a szlovák önkormányzat

rendkívül színes folklór műsorral

készült az eseményre. Fellépőink

sokszínű szlovák néptáncokkal

szórakoztatták a közönséget. Szorgos

kezű asszonyaink, mint mindig,

fáradhatatlanul sütötték a káposztás

loksát, az idelátogató vendégek részére.
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November

Hagyományainkhoz híven készültünk a 8-ik Disznótoros Szlovák

Napra, melyet minden év novemberének utolsó szombatján

tartunk. Már előző nap délután az asszonyok előkészítették a

főzéshez, sütéshez szükséges alapanyagokat (zöldség, hagyma,

fokhagyma, rizs, fűszerek, stb.). Reggel a böllérek korán keltek,

feldolgozták a sertést, ifj. Ficzere István szakács a friss

alapanyagokból finom vacsorát készített a meghívottak

részére.

A vacsora előtt fergeteges folklór műsorral

szórakoztattuk vendégeinket, majd az ételek elfogyasztását

követően baráti beszélgetéssel ért véget a nap.

Vo februári sme boli aktívnymi účastníkmi fašiangových podujatí, ktoré zorganizovali

národnosti žijúce v meste, resp. Dom osvety a knižnica Mihálya Reibela (napr. tradičný

ples).

5. júla

Celoštátny deň Slovákov zorganizovali v tomto roku v Santove. Pripravovali sme sa s

veľkým entuziazmom, s radosťou sme prijali pozvanie, veď účastníkov očakávali

kvalitným, bohatým programom pod šírym nebom. Podujatie sa začalo v kostole so

slávnostnou bohoslužbou, potom pokračovalo na javisku pod otvoreným nebom

vystúpením krúžkov ľudových piesní.

Každoročný celoštátny deň Slovákov sa vždy koná v inej lokalite, preto je veľkou

možnosťou na to, aby sme vzájomne spoznali slovenskú kultúru, gastronómiu, miestne

tradície. Spravidla sa vraciame domov obohatení o nové zážitky a kontakty.
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August

Verní svojej slovenskosti sme sa opäť

zúčastnili trojdňového, každý druhý rok sa

opakujúceho programu mestskej

samosprávy, tj. IX. Svetového stretnutia ľudí

z Eleku. Slovenská samospráva aj pri tejto

príležitosti pripravila pestrý folklórny

program. Účinkujúci zabávali obecenstvo

rozmanitými slovenskými ľudovými

tancami. Usilovné ruky našich žien ako vždy, aj tentokrát neúnavne piekli kapustové

lokše pre hostí.

November

Verní svojim tradíciám sme sa pripravovali na 8. Zabíjačkový slovenský deň, ktorý v

každom roku usporiadame v poslednú novembrovú sobotu. Ženy už počas

predchádzajúceho popoludnia pripravili suroviny potrebné k vareniu a pečeniu

(zeleninu, cibuľu, ryžu, koreniny atď.).

Mäsiari vstávali skoro ráno, spracovali prasa

a kuchár, István Ficzere mladší z čerstvých

surovín pripravil pre pozvaných hostí

chutnú večeru.

Pred večerou sme zabávali svojich hostí

úchvatným folklórnym programom, potom

sa po konzumácii jedál deň skončil

priateľským rozhovorom.
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Év elején, mint mindig, az elmúlt év fáradalmait kipihenve tervezzük az előttünk álló

év teendőit, elkészítjük az éves munkatervet és bekapcsolódunk a farsangi mulatságok

szervezésébe. Meghívásaiknak eleget téve részt veszünk a városi-, valamint a helyi

nemzetiségi önkormányzatok hagyományos farsangi batyus báljain.

Március

Állandó résztvevői vagyunk a városi önkormányzat

által rendezett nemzeti ünnepi megemlékezéseknek,

koszorúzásoknak.

Július - Kora reggel indultunk Elekről Dabasra, hogy

időben érkezzünk az Országos Szlovák Önkormányzat

által rendezett szlovák napra. Megtiszteltetés érte szlovák

önkormányzatunk Elek Néptánc Együttesét, mivel

meghívást kapott fellépésre. A bemutatott szlovák

néptáncokat nagy sikerrel fogadták a jelenlévők. Az egész

napos színvonalas programok megtekintése után késő

este érkeztünk haza, élményekben bőven volt részünk.

November - Több napos szervező és előkészítő munka

után ismét elérkeztünk a hagyományos Disznótoros Szlovák Nap reggeléhez. Nagy lett a

sürgés-forgás a művelődési ház udvarán és földszinti helyiségeiben. Időben el is készült

minden, így szépen megterített asztalokkal várhattuk meghívott vendégeinket. Idén is

néptánccal, népzenével szórakoztattuk a közönséget, és egy jó hangulatú, beszélgetős

vacsorával zártuk ezt a dolgos napot.
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Na začiatku roka, keď sme si už oddýchli po únave z predchádzajúceho, plánujeme

ako vždy činnosť v novom roku, vyhotovíme ročný pracovný plán a zapojíme sa do

organizovania fašiangových zábav. Vyhovieme pozvánkam miestských a miestných

národnostných samospráv a zúčastníme sa tradičných fašiangových batohových plesov.

Marec - Sme stálymi účastníkmi osláv a

kladenia vencov, ktoré pri príležitosti

národného sviatku organizuje mestská

samospráva.

Júl - Skoro ráno sme vyrazili z Eleku do

Dabasa, aby sme včas došli na slovenský

deň zorganizovaný Celoštátnou slovenskou

samosprávou. Súbor ľudového tanca v

Eleku, ktorý pôsobí pri našej slovenskej

samospráve, bol poctený tým, že ho pozvali

do programu. Predvedené slovenské

ľudové tance v okruhu prítomných zožali veľký úspech. Po prehliadke celodňového a

kvalitného programu sme sa vrátili domov neskoro večer: zážitkov sme mali mnoho.

November - Po niekoľkodňovej organizačnej a  prípravnej práci opäť svitlo ráno

tradičného Zabíjačkového slovenského dňa. Vo dvore a prízemných miestnostiach domu

osvety nastal čulý pohyb. Všetko bolo včas hotové a pozvaných hostí sme mohli očakávať

s pekne prestretými stolmi. Obecenstvo sme aj v tomto roku zabávali ľudovými tancami

a  ľudovou hudbou a  deň plný práce sme ukončili večerou v  dobrej nálade

a sprevádzanou rozhovormi.
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Június 27. Öt fővel ismételten részt vettünk a szarvasi citeratáborban, melyet a

Békéscsabai Szlovák Szervezet rendez meg évről évre. A táborban részt vevő eleki

általános iskolás gyermekek több éve tanulnak citerázni, minden évben az Eleki Szlovák

Nemzetiségi Önkormányzat állja a tábor költségeit, ezzel is szeretnénk a szlovák népzene

fennmaradását segíteni, és tovább adni az utókor számára. A tábor június 27-től július 2-

ig tartott, a gyerekek jól érezték magukat.

Július 03. Az Országos Szlovák Napon öten voltunk Lucfalván. Egész napos

programon vettünk részt, megismerhettük a szlovák települések kultúráját és szokásait,

új barátokat szereztünk, akikkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot.

Augusztus 06. Az Elekiek X. Világtalálkozójának résztvevői voltunk, melyet kétévente
a városi önkormányzat rendez meg. Ez alkalommal a szlovák nemzetiségi önkormányzat

folklór műsorral színesíti a rendezvényt.
Fellépő vendégeink voltak a Csabacsűdi
Szlovák Kórus citerazene kísérettel, a
Monsonmagyaróvári „Lajta” Néptánc-
együttes Palenyik László művészeti
vezetővel, és az Elek Néptáncegyüttes Gál
László, és Gera Krisztina művészeti
vezetőkkel. Tekintettel arra, hogy
településünk nemzetiségi szempont-ból
nagyon sokszínű, ezért az eleki
világtalálkozókat gazdag szlovák nyelvi, és

kulturális (néptánc, népzene, kórusok és gasztronómia) programokkal színesítjük a
három napos rendezvényt, a lakosság örömére.
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November 27.

A 7. hagyományos disznótoros szlovák nap, mint

mindig, reggel hat órakor kezdődött disznóöléssel, majd

következett a feldolgozás. Délután 4 órakor került sor a

hivatalos köszöntőre, ezután színpadi műsorral

kedveskedtünk a meghívott kedves vendégeknek,

résztvevőknek.

Fellépőink voltak a Mezőberényi Szlovák Páva Énekkar,

a Csabacsűdi Szlovák Hagyományőrző Énekkar,

citerazene kísérettel. Az Elek Néptáncegyüttes tagjai is

szórakoztatták a vendégeket nagy sikerrel. Végül

feltálalták a finom

vacsorát (húsleves, töltött

káposzta, hurka, kolbász,

cigánka).

December 10.

A Gyulán megrendezett Kisebbségek Napja alkalmából

Dr. Kuruczné Czvalinga Judit, az Eleki Szlovák Kisebbségi

Önkormányzat elnöke a Békés megyében élő szlovák

nemzetiség körében végzett kiemelkedő munkájáért

elismerő oklevelet vehetett át.

Az oklevél átadásánál jelen volt Štefan Daňo főkonzul

úr is, aki virágcsokor átadásával gratulált az

elismeréshez.
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27. júna - V počte piatich osôb sme opäť boli účastníkmi sarvašského citarového

tábora, ktorý každý rok organizuje Čabianska organizácia Slovákov. Deti zo základnej

školy v Eleku, ktoré boli v tábore, už niekoľko rokov sa učia hrať na citare. Náklady

spojené s táborením každý rok hradí Slovenská národnostná samospráva v Eleku: aj

takto by sme chceli pomôcť v zachovaní slovenskej ľudovej hudby a v tom, aby sa dostala

k potomkom. Tábor trval od 27. júna do 2. júla, deti sa cítili dobre.

3. júla - Celoštátneho dňa Slovákov sme sa piati zúčastnili v dedine Lucfalva. Boli sme

účastníkmi celodňového programu, spoznávali sme kultúru a obyčaje slovenských obcí,

získali sme nových priateľov, s ktorými sme naďalej v kontakte.

6. augusta - Boli sme účastníkmi X.

Svetového stretnutia ľudí z Eleku, ktoré v

každom druhom roku usporadúva

mestská samospráva. Pri tejto príležitosti

národnostná samospráva spestruje

podujatie folklórnym programom.

Ako hostia vystúpili: Slovenský

spevácky zbor z Csabacsűdu s citarovým

sprievodom, Súbor ľudového tanca Lajta z

Mosonmagyaróváru s umeleckým

vedúcim László Palenyikom, Súbor ľudového tanca Elek pod umeleckým vedením

Lászlóa Gála a Krisztiny Gera.

So zreteľom na to, že naše mesto je z národnostného hľadiska veľmi rozmanité, svetové

stretnutia Elekčanov, toto trojdňové podujatie spestrujeme bohatým slovenským
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jazykovým a kultúrnym programom

(ľudový tanec, ľudová hudba, spevácke

zbory, gastronómia), z čoho obyvateľstvo

má radosť.

27. novembra

7., už tradičný Slovenský zabíjačkový

deň sa – ako vždy – začal ráno o šiestej

zakáľačkou, potom nasledovalo

spracovanie. K oficiálnej zdravici došlo o

štvrtej popoludní s citarovým sprievodom, potom sme sa uchádzali o priazeň milých

pozvaných hostí a účastníkov programom na javisku.

Vystúpil Slovenský páví spevácky zbor z Poľného Berinčoku, Slovenský

tradicionalistický spevácky zbor z Csabacsűdu. Hostí zabávali aj členovia Súboru

ľudového tanca „Elek” a to s veľkým úspechom. Nakoniec servírovali chutnú večeru

(vývar, plnená kapusta, jaternica, klobása, cigánka).

10. decembra - Pri príležitosti Dňa menšín usporiadaného

v meste Gyula predsedníčka Slovenskej menšinovej

samosprávy v Eleku Dr. Kuruczné Czvalinga Judit za svoju

vynikajúcu prácu vykonanú v okruhu slovenského etnika

Békešskej župy prevzala diplom.

Pri odovzdaní diplomu bol prítomný pán generálny

konzul Štefan Daňo, ktorý blahoželal k diplomu

odovzdaním kytice.
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Február - Minden év februárjában kerül megrendezésre a nemzetiségi vezetők

országos találkozójára, melyet a Békés Megyei Szlovákok szerveznek a békéscsabai

Vasutas Művelődési Házban. Ez alkalomból, a színvonalas három napos rendezvény

keretén belül, megismerhettük a szlovák, német, román, lengyel, szerb nemzetiségek

kultúráját. Esetenként szlovákiai szlovákok is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, így

még jobban megismerhettük a határon túl élő szlovákok hagyományait, kultúrájukat.

Június - Meghívást kaptunk az Országos Szlovák

Napra. A rendezvény helyszíne Nagybánhegyes volt.

Az eleki citerázó gyermekek (4 fő) idén is részt

vettek az egyhetes békéscsabai citeratáborban.

Szeptember - Az általános iskola keretein belül

elkezdődött a tanórán belüli citeraoktatás Rácz

Gyula zenetanár úr közreműködésével, 6 fő gyermek

ismerkedhetett meg a hangszer használatával.

November - Ismét, mint minden év

novemberének vége felé korán ébredtünk, mivel a

szlovákságunkhoz híven, várt ránk a munka,

hisz a Disznótoros Szlovák Napot tartottuk 8.-

ik alkalommal.

Meghívott vendégeink a Mezőberényi

Szlovák Pávakör énekkra, a Borunka Pávakör

és Ifjúsági Citera Csoportja Telekgerendásról,

valamint a nélküözhetetlen Elek Táncegyüttes

zárta a vacsora előtti műsort.
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Február - Každoročne vo februári dochádza k celoštátnemu stretnutiu vedúcich

osobností národností, ktoré organizujú Slováci z Békešskej župy v Dome osvety
„Železničiar”. Využijúc túto možnosť a v
rámci trojdňového podujatia s vysokou
úrovňou mohli sme spoznať kultúru
slovenskej, nemeckej, rumunskej, poľskej a
srbskej národnosti. Občas nás poctili svojou
prítomnosťou aj Slováci zo Slovenska, vďaka
čomu sme ešte lepšie spoznali tradície a
kultúru Slovákov na druhej strane hranice.
Jún - Dostali sme pozvánku na Celoštátny

deň Slovákov. Podujatie sa konalo vo Veľkom
Bánhedeši. Štyri deti z Eleku, ktoré hrajú na

citare, aj v tomto roku za zúčastnili týždňového citarového táboru v Békešskej Čabe.
September - Na základnej škole v rámci vyučovacích hodín sa za spoluúčasti pána

učiteľa Gyulu Rácza začalo vyučovanie hry na citare: s používaním hudobného nástroja
sa mohlo zoznámiť šesť detí.
November - Ako koncom novembra vždy, aj tentokrát sme sa zobudili skoro ráno,

lebo nás, verných svojej slovenskosti čakala
práca, veď už ôsmykrát sme usporiadali
Zabíjačkový slovenský deň.

Pozvanými hosťami boli: Spevácky zbor
slovenského pávieho krúžku z Poľného
Berinčoku, Páví krúžok Borunka a
Mládežnícky citarový súbor z
Telekgerendáša; program pred večerou
ukončil nepostrádateľný Tanečný súbor z
Eleku.
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Május 20. - Ez évben is, mint májusában

általában, szép, verőfényes napra ébredtünk, és

14 fővel elindultunk a hagyományos Kiskőrösi

Rétesfesztiválra, ahol a gasztronómiáé volt a

főszerep. Az ország minden megyéjéből

képviseltették magukat a szlovák nemzetiségi

önkormányzatok. Érkeztek a szorgos kezű

asszonyok, és sütötték a finom réteseket. A

meghívott vendégek, valamint a látogatók is

fogyaszthattak belőlük. Az egész napos program

része volt a folklór műsor is, ahol fergeteges néptáncokat láthattunk, és nagyon

színvonalas kórusokat és citerazenekarokat hallgathattunk.

Május 26-27. - A XIII. Pünkösdi Fogathajtó versenyen vettünk rész 8 fővel az eleki

lovaspályán. Itt az eleki szlovák specialitást a káposztás loksát sütöttük az oda látogató

vendégek részére, ezzel is öregbítve a helyi szlovák gasztronómia hagyományait.

Július 2-7. - Hagyományainkat újra élesztve, nagy gondot fordítunk a népzene

fennmaradása érdekében a citera oktatásra. Megalakulásunk óta (2002) az eleki

citerázni tanuló gyerekek minden évben részt vesznek a Csabai Szlovákok Szervezete

által koordinált egyhetes citeratáborban. Ez alkalommal is Szarvason volt a tábor, 4 fő

gyermek részvételével.

Július 2. - Az Országos Szlovák Nap résztvevői voltunk Jásdon. Tizenkét fővel

képviseltük az eleki szlovákokat, 10 fő felnőtt és 2 fő gyermek. A felnőttek az

elmaradhatatlan káposztás loksát sütötték az ott lévő meghívottak és az oda kilátogató

vendégek örömére.

A két gyermek fellépet a folklór műsorban a nyári citeratáborban tanultakat adták elő
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nagy sikerrel. A rendezvény keretén belül

megtekintettük a Zirci Apátságot és a

Reguly Antal Kolostort.

Augusztus - Bekapcsolódtunk a városi

önkormányzat által kétévenként

megrendezett világtalálkozó három napos

rendezvénysorozatába. Részt vettünk

minden hivatalos és nem hivatalos

rendezvényen, neveztünk a főzőversenyre

is, bakonycsernyei szlovák vendégeink őz

pörköltet főztek.

A harmadik napon a folklór műsort

színesítették meghívott szlovák művészeti

csoportjaink. Fellépőnk volt a Jásdi

Néptáncegyüttes, a Bakonycsernyei Kórus,

az Elek Táncegyüttes, a Csabacsűdi

Hagyományőrző Szlovák Népdalkórus.

Október 13. - A mezőberényi szlovák szervezet fennállásának 20.-ik jubileuma

alkalmából tettünk eleget a meghívásnak, ahol sütöttük a káposztás loksát, a vendégek és

az oda látogatók részére. A gasztronómia után délután a színvonalas táncos és énekes

előadásokban gyönyörködhettünk.

November 24. - Elérkezett a nagy nap. A kilencedik Disznótoros Szlovák Napra már

23-án, pénteken délután a szorgos asszonyok előkészítették a hagymát, rizst, zöldségeket.

Másnap érkeztek a férfiak és farkasszemet néztek az „áldozattal”. Disznóöléssel,

pörzsöléssel indult a reggel, majd a feldolgozás, főzés-sütés következett. Délután 16
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órától folklór műsorral kedveskedtünk vendégeinknek,

melyen fellépőnk volt a Mezőberényi Népdal Kórus, és a

Békéscsabai Orgován Népdal Kórus - mindkettőjüket

citerazene kísérte. A finom, friss alapanyagból készült

vacsorát minden jelen lévő jóízűen fogyasztotta.

December 12. napján csikorgó havas reggelre

ébredtünk. Kora délután indultunk Medgyesegyházára, a

Békés Megyei Nemzetiségek Napja alkalmából

megrendezett díjkiosztó gálaünnepségre. Öröm töltött el

bennünket, mivel az Eleki Szlovák Nemzetiségi

Önkormányzat képviselője Ficzere Istvánné is a 2012. évi

Békés Megye Nemzetiségéért díjban részesült.

Az ünnepségen jelen volt Štefan Daňo, a Szlovák

Köztársaság Főkonzulja, virágcsokorral gratulált az

ünnepeltnek.

20. mája - Ako spravidla v máji, aj v tomto roku sme sa prebudili do krásneho,

slnečného dňa a štrnásti sme sa vydali na tradičný Malokerešský štrúdľový festival, kde

hlavnú rolu zohrala gastronómia. Boli zastúpené slovenské národnostné samosprávy zo

všetkých žúp. Prichádzali ženy s  usilovnými rukami a  piekli chutné štrúdle. Pozvaní

hostia i  návštevníci ich mohli ochutnávať. Súčasťou celodňovej akcie bol aj folklórny

program, v  rámci ktorého sme mohli vidieť úžasné tance a  počuť veľmi dobré zbory

a citarové súbory.

26-27. mája - Ôsmi sme sa zúčastnili XIII. Turíčnej súťaže záprahov na jazdeckej dráhe

v Eleku. Tu sme hostiam piekli elekskú slovenskú špecialitu, kapustovú lokšu a aj týmto

spôsobom sme zveľaďovali tradície miestnej slovenskej gastronómie.
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2-7. júla - Oživili sme svoje tradície a v záujme

zachovania ľudovej hudby veľkú pozornosť
venujeme výuke hry na citare. Od nášho vzniku
(v r. 2002) sa deti z Eleku, ktorý sa učia hrať na
citare, každoročne zúčastňujú týždňového
citarového tábora koordinovaného Čabianskou
organizáciou Slovákov. Tábor aj pri tejto
príležitosti sa konal v Sarvaši za účasti štyroch
detí.
2. júla - Boli sme účastníkmi Celoštátneho dňa

Slovákov v Jásde. Slovákov z Eleku zastupovalo dvanásť osôb, desiati dospelí a dve deti.
Dospelí piekli nepostrádateľnú kapustovú lokšu a prítomní pozvaní i návštevníci mali z
toho radosť. Dve deti účinkovali vo folklórnom programe, kde s  veľkým úspechom
predviedli, čo sa naučili v  letnom citarovom tábore. V  rámci podujatia sme si pozreli

opátstvo v Zirci a kláštor Antala Regulyho.
August - V rámci svetového stretnutia usporiadaného každý

druhý rok sme sa zapojili do trojdňovej série podujatí.
Zúčastnili sme sa všetkých oficiálnych a neoficiálnych
podujatí, prihlásili sme sa do súťaže vo varení a naši slovenskí
hostia z Bakonycsernye varili srnčí perkelt. V priebehu
tretieho dňa pozvané slovenské umelecké telesá spestrili
folklórny program. Účinkoval Súbor ľudového tanca z  Jásdu,
Spevácky zbor z Bakonycsernye, Tanečný súbor z Eleku a
Slovenský tradicionalistický zbor ľudovej piesne z Csabacsűdu.
13. októbra - Pri príležitosti jubilea, tj. dvadsiateho výročia

existencie slovenskej organizácie v Poľnom Berinčoku sme
prijali pozvanie a na mieste sme piekli kapustové lokše pre
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hostí a návštevníkov. Po gastronómii sme sa
popoludní mohli tešiť z tanečných a speváckych
vystúpení na vysokej úrovni.
24. novembra - Prišiel veľký deň. Usilovné

ženy na deviaty Zabíjačkový slovenský deň už 23.,
v piatok popoludní pripravili cibuľu, ryžu,
zeleninu. Na druhý deň prišli muži a pozreli
„obeti” do očí. Ráno sa začalo zakáľačkou,
opaľovaním prasaťa, potom nasledovalo
spracovanie, varenie a pečenie. Popoludní o
štvrtej sme hosťom ponúkli folklórny program, v
rámci ktorého vystúpil Zbor ľudovej piesne z
Poľného Berinčoku a Zbor ľudovej piesne
Orgován z Békešskej Čaby – oba zbory
sprevádzala citarová muzika. Večera pripravená z
chutných, čerstvých surovín všetkým prítomným
chutila.
12. decembra sme sa zobudili do zasneženého

rána s tuhým mrazom. V
čase skorého popoludnia sme sa vydali na cestu do
Medgyesegyháza, na galavečer usporiadaný pri príležitosti
Dňa národností Békešskej župy. Mali sme radosť, lebo
reprezentantka Slovenskej národnostnej samosprávy v
Eleku, Ficzere Istvánné tiež dostala cenu Za národnosti
Békešskej župy za rok 2012.
Na oslave bol prítomný generálny konzul Slovenskej

republiky Štefan Daňo, ktorý oslávenkyni blahoželal kyticou.
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Július 6-7-én Országos Szlovák Nap.
A Békés Megyei Régió Szlovák

Nemzetiség tagjai közösen részt vettünk
Pálházán. Az Eleki Szlovákság 10 fővel
képviselte közösségünket. Az estét régi és
új barátokkal töltöttük jó hangulatban.
Másnap debreceni városnézéssel
folytattuk és vidám hangulatban
érkeztünk haza.
November 10. Nyíregyházi kirándulás.

A találkozón 20 fővel vettünk részt, a
Nyíregyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál szívélyes fogadtatásban volt
részünk, eszmecserét folytattunk az önkormányzat tagjaival, a helyi hagyományuk,
kultúrájuk, népi szokásaik ápolásáról. Ez alkalommal hívtuk meg közösségüket Elekre, a
november 30-i hagyományos Disznótoros Szlovák Napra. Látogatást tettünk a sóstói
skanzenben és megnéztük Nyíregyháza nevezetességeit.
November 30. XI. alkalommal rendeztük meg a hagyományos Disznótoros Szlovák

Napot. Szokásunkhoz híven, kora reggel 6 órakor
disznóöléssel kezdődik a napunk. Majd
következik a feldolgozás folyamata, a finom
ételek készítése, orjaleves, töltött káposzta,
hurka, kolbász és az elmaradhatatlan cigánka,
melyek a délutáni folklór műsor után kerülnek
felszolgálásra a meghívott 200-250 fő vendég
részére. A régióbeli szlovák településről
meghívott barátaink, Csabacsűd, Csabaszabadi,
békéscsabai citerás gyermekek, a Mezőberényi
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Pávakör , az Elek Táncegyüttes, a Pacsirták Gyermek Tánccsoport szórakoztatta a kedves
vendégeket. Szlovák barátainkon kívül Elek város képviselői és intézményvezetői, a
nemzetiségek vezetői is megtiszteltek jelenlétükkel. Hangulatos, jókedvű beszélgetéssel
zárult a nap.
Decemberi gyertyagyújtás. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére

került sor az Adventi Gyertyagyújtásra. Az Eleken élő többi nemzetiséggel (cigány,
német, román) együttműködve rendezzük meg. Minden vasárnap egy-egy nemzetiség
gyújt gyertyát, majd saját kultúrájukat bemutatva, műsorukkal kedveskednek a
megjelent kedves vendégeknek. A rendezvényen részt vesznek az egyházi méltóságok,
(katolikus, ortodox, evangélikus) kik megáldják adventi ünnepünket. Gyertyagyújtás után
forró teával, kaláccsal, süteményekkel, szaloncukorral kínáljuk a megjelent
érdeklődőket.

6 – 7. júla: Celoštátny slovenský deň.
Ako príslušníci slovenskej národnosti v Regióne Békešskej župy sme sa spoločne

zúčastnili podujatia v meste Pálháza. Naša slovenská komunita z Eleku bola zastúpená
desiatimi osobami. Večer sme strávili so starými a novými priateľmi v dobrej nálade.
Nasledujúci deň sme pokračovali v programe prehliadkou Debrecína a došli sme domov

vo veselej nálade.
10. novembra: Výlet do mesta

Níreďháza. Na stretnutí u Slovenskej
národnostnej samosprávy v Níreďháze sa
z našej strany zúčastnilo dvadsať osôb.
Dostalo sa nám srdečného prijatia,
zhovárali sme sa s členmi samosprávy o
pestovaní ich miestnych tradícií, kultúry,
ľudových obyčají. Pri tejto príležitosti sme
pozvali ich komunitu do Eleku na 30.
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novembra na tradičný zabíjačkový deň
Slovákov. Navštívili sme aj skanzen v
Sóstó a pozreli sme si pamätihodnosti v
Níreďháze.
30. novembra: Zabíjačkový deň

Slovákov. Už jedenástykrát sme
zorganizovali tradičný zabíjačkový deň
Slovákov. Verní svojim zvyklostiam
začíname tento deň skoro ráno, o šiestej
hodine so zakálačkou. Potom nasleduje
proces spracovania, príprava chutných
jedál: mäsovej polievky, plnenej kapusty, jaternice, klobásy a i cigánka je neodmysiteľná.
Na stôl sa dostanú po popoludňajšom folklórnom programe, pripravia ich pre pozvaných
200-250 hostí. Milých hostí zabávali naši priatelia, ktorých sme pozvali zo slovenských
sídiel regiónu: z lokalít Csabacsűd, Csabaszabadi, pričom vystúpi aj súbor detí s citarami
z Békešskej Čaby, Páví krúžok z Poľného Berinčoku, Tanečný súbor Elek z Eleku, Detský
tanečný súbor Škovránkovia (Pacsirták). Okren našich slovenských priateľov nás poctili
svojou prítomnosťou aj zástupcovia mesta Elek a vedúci predstavitelia tamojších
inštitúcií ako aj jednotlivých národností. Deň sa skončil vľúdnym, veselým rozhovorom.

Zapálenie sviečok v decembri.
Na základe iniciatívy Slovenskej národnostnej samosprávy došlo k zapáleniu

adventných sviečok. Túto udalosť organizujeme v rámci spolupráce štyroch národností
žijúcich v Eleku: rómskej, nemeckej, rumunskej a slovenskej. Každú nedeľu zapáli
sviečku jeden z príslušníkov týchto národností a pri tejto príležitosti predstaví aj ich
kultúru a prítomných milých hostí sa snaží rozradostniť programom. Podujatia sa
zúčastnia aj cirkevní hodnostári (v zastúpení katolíckej, ortodoxnej a evanjelickej cirkvi),
ktorí požehnajú našu adventnú slávnosť. Po zapálení sviečok prítomným záujemcom
ponúkneme horúci čaj, koláč, zákusky a salónky.
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Február 14-én a Nemzetiségi Vezetők Találkozóján a Békéscsabai Vasutas Művelődési

Házban vettünk részt. A szlovákiai Radiste település 600. évfordulójára készült könyv
kiadását támogattuk.
Május 18-án Kiskőrösi Rétes Fesztivál.

Megtekintettük a város nevezetességeit, Emlék
Parkot, Szlovák Tájházat, Petőfi Szülőházát és a
szabadtéri fergeteges műsort. Sok finom rétest
kóstoltunk. Május 26-án A Budapesti Szlovák
Nagykövetségen voltunk. Ratislav Kacer
nagykövet úr meghívásának tettünk eleget.
Szlovák sütemények bemutatása volt. A
gasztronómiai bemutató után nagykövet úrtól
Történelmi Lexikont kaptunk ajándékba.
Július 5-én Magyarországi Szlovákok Napja

Kesztölcön. 25 fővel vettünk részt, másnap esztergomi városnézésen voltunk, átmentünk
Szlovákiába is egy kis sétára a városnéző kis vonattal.
Augusztus 2-án Elekiek XII. Világtalálkozója. Ez alkalommal került sor a Szlovák

Tájház ünnepélyes átadására . Melyen részt vett
Stefan Dano főkonzul úr, Zelman Ferenc az
Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke, a
mezőberényi, tótkomlósi, jásdi, bakonycsernyei,
és a régió településeinek szlovákjai, akik
bemutatták gasztronómiájukat, dalaikat és
táncaikat. A világtalálkozó alkalmából padot
állítottunk a Polgármesteri Hivatal előtt, melyen
réz tábla jelzi, hogy állította a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Elek város lakóinak.
Szeptember 1. Szlovák Köztársaság
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Alkotmányának Napja. Stefan Dano Főkonzul Úr meghívására vettünk részt, Pluhár
László polgármester úrral. Szeptember 21-22-én Jásdi Szüreti Napok. Viszontlátogatáson
voltunk 31 fővel, nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen.
Október 4-én Mezőberény várossá nyilvánításának 25 . évfordulója és Szlovák Nap.

Meghívást kaptunk melyen az eleki loksát (káposztás lángost) sütöttük. A Brezovai
Evangélikus Férfi Kórus műsorát hallgattuk meg az evangélikus templomban.
Október 12-én nemzetiségi önkormányzati választás. 3 fő képviselőt választottunk,

október 21-én volt alakuló ülésünk. Képviselők: Dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök,
Döme Tibor alelnök, Ficzere Istvánné gazdasági vezető.
November 29-én hagyományos Disznótoros Szlovák Nap. Évenként kerül

megrendezésre. Reggel disznóöléssel kezdődik, majd a feldolgozás hurka, kolbász,
cigánka készítés. Főzés orja leves, töltött káposzta (szárma). 16 órától - 18 óráig folklór
műsor. Fellépők: Tótkomlósi Komlós Táncegyüttes, Kolovrat Együttes, Eleki Pacsirta
Néptáncegyüttes, Gavrillás Áron citera, Békéscsabai Szlovák Énekkar Ocsovszki Ildikó
vezetésével. A műsor után tálalták föl a finom vacsorát kb. 200-250 főt láttunk vendégül.
Meghívott vendégeink a régiós szlovák nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek
vezetői, elnökei és tagjai, valamint a városi önkormányzat képviselői és
intézményvezetői.



41

2014
14. februára stretnutia národnostných

vedúcich v Dome železničiarov v Békešskej
Čabe. Podporili sme vydanie knihy k 600.
výročiu slovenskej obce Hradište.
18. mája: Štrúdľový festival v Malom Kereši.

Pozreli sme si pamätihodnosti mesta,
Spomienkový park, Slovenský oblastný dom,
rodný dom Sándora Petőfiho a úžasný program
pod holým nebom. Ochutnali sme veľa dobrých
štrúdlí. 26. mája sme navštívili slovenské
veľvyslanectvo v Budapešti. Vyhoveli sme tým

pozvaniu pána veľvyslanca Rastislava Káčera. Došlo aj k ochutnávke slovenských
zákuskov. Po gastronomickej prezentácii sme od pána veľvyslanca dostali do daru
Lexikón dejín.
5. júla: Deň Slovákov v Maďarsku v Kestúci. Z našej strany sa ho zúčastnilo dvadsaťpäť

osôb, druhý deň sme boli na prehliadke mesta Ostrihom a turistickým vláčikom sme
prešli aj na Slovensko.
2. augusta: XII. Svetové stretnutie národností z Eleku.

Pri tejto príležitosti došlo k slávnostnému otvoreniu
Slovenského oblastného domu. Tohto aktu sa zúčastnil
pán Štefan Dano, generálny konzul Slovenska, Ferenc
Zelman, podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy
a prítomní boli aj Slováci z Poľného Berinčoku,
Slovenského Komlóša, Jásd, Bakonycsernye a iných lokalít
regiónu, ktorí predstavili svoju gastronómiu, piesne a
tance. Pri príležitosti Svetového stretnutia sme pred Úrad
starostu postavili lavicu, na ktorej medená doštička
oznamuje, že lavicu pre obyvateľov mesta Elek postavila
Slovenská národnostná samospráva.
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1. septembra: Deň Ústavy Slovenskej republiky. Zúčastnili

sme sa ho na pozvanie pána generálneho konzula Štefana
Dana spolu s pánom starostom László Pluhárom. 21-22.
septembra: Dni vinobrania v Jásde. Opätovali sme tu
návštevu, bolo nás tridsaťjeden, cítili sme sa veľmi dobre.
Ďakujeme pekne!
4. októbra: 25. výročie vyhlásenia Poľného Berinčoku za

mesto a Deň Slovákov. Boli sme pozvaní a piekli sme lokšu z
Eleku (kapustový langoš). Vypočuli sme si program
Evanjelického mužského zboru z Brezovej v evanjelickom
kostole. 12. októbra: voľby do národnostnej samosprávy.
Zvolili sme troch poslancov, ustanovujúce zasadnutie sa
konalo 21. októbra: Poslanci: Dr. Judit Kuruczné Czvalinga
predsedkyňa, Tibor Döme podpredseda, Ficzere Istvánné
hospodársky vedúci.
29. novembra: Tradičný zabíjačkový slovenský deň.

Usporadúva sa každý rok. Ráno sa začína zakáľačkou, potom príde na rad spracovanie,
pripraví sa jaternica, klobása, cigánka. Uvaríme mäsovú polievku a plnenú kapustu
(sármu). Od 16-tej do 18-tej hodiny folklórny program. Účinkujúci: „Tanečný súbor

Komlóš“ zo Slovenského Komlóša, „Súbor
Kolovrat”, „Súbor ľudového tanca Škovránok z
Eleku”, „Áron Gavrillás citara” „Slovenský
spevácky zbor z Békešskej Čaby” pod vedením
Ildikó Ocsovszki. Po ukončení programu
servírovali chutnú večeru, pohostili sme asi
200-250 návštevníkov. Našimi pozvanými
hosťami boli predsedovia a členovia
slovenských národnostných samospráv a
civilných organizácií regiónu ako aj poslanci
mestskej samosprávy a vedúci inštitúcií.
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Látogatás a Kiskőrösi Rétes Fesztiválon május 17-én.

39 fővel vettünk részt a rendezvényen, finom réteseket
kóstoltunk. Megtekintettük Petőfi Sándor szülőházát, a
nagyon szépen berendezett Szlovák Tájházat, és a
délutáni folklór műsort, ahol szlovák kórusokat és
fergeteges néptánc műsort láttunk.
Augusztus 15. Eleki Szlovák Fesztivál. Első

alkalommal került megrendezésre. Délelőtt a
gasztronómiáé volt a főszerep. A gyerekeket játszóház,
arcfestés, kézműves foglalkozás, és ugráló vár várta egész nap. Délután a folklór műsor

következett. A Mezőberényi Mazsorett Csoport egy
szlovák koreográfiával nyitotta meg a fergeteges műsor
sorozatot. Meghívott vendégeink voltak a Kétsopronyi
Horenka Népdalkör, a Békéscsabai Orgován Népdalkör,
a Tótkomlósi Kolovrat Együttes, az Eleki Pacsirta
Gyermek Tánccsoport. A műsort a szlovákiai Csicseri
Napraforgó Néptánccsoport zárta gyönyörű műsorával.
Vendégünk volt Hollerné Racskó Erzsébet elnök

asszony és Zelman Ferenc az Országos Szlovák Önkormányzat képviseletében.
November 28. Hagyományos Disznótoros Szlovák

Nap. 13. alkalommal került megrendezésre. A
rendezvény részletes programja évről-évre azonos,
reggel 6 órakor a disznóöléssel kezdődik reggeli
hagymás vér készítés, majd pecsenye sütés ebédre. A
disznó feldolgozása, a finom vacsora készítés, orjaleves,
töltött káposzta, hurka, kolbász és az elmaradhatatlan
cigánka. 16-órakor a vendégek fogadása, és ünnepi
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Návšteva Malokerešského štrúdlového festivalu 17. mája. Podujatia sa z našej strany

zúčastnilo tridsať osôb, ochutnali sme skvelé štrúdle. Navštívili sme rodný dom Sándora

Petőfiho a veľmi pekne zariadený Slovenský oblastný dom. V rámci popoludňajšieho

folklórneho programu sme videli slovenské spevácke súbory a úžasné ľudové tance.

15. augusta – Slovenský festival v Eleku

Toto podujatie sme usporiadali prvýkrát. Hlavná rola sa predpoludním ušla

gastronómii. Na deti celý deň čakal dom hier,

maľovanie tváre, zoznamovanie sa s remeslami a

trampolína. Popoludní nasledoval folklórny program.

Sériu skvelých programov zahájila skupina mažoretiek

jednou slovenskou choreografiu. Našimi hosťami boli:

Krúžok ľudových piesní Horenka z Kétšoproňa, Krúžok

ľudových piesní Orgován z Békešskej Čaby, Súbor

köszöntő. Megtisztelt bennünket Kraszlán István,
Kiszely András, Zelman Ferenc és nagybánhegyesi
kedves barátaink. Utána a meghívott művészeti
csoportok műsora, majd a finom disznótoros vacsora el
fogyasztása.

Fellépőink voltak: A Tótkomlósi Szlovák
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az Eleki Pacsirták
Gyermek Tánccsoport, Gavrillás Áron citerás és az Eleki
Mikulás aki cukorral kínálta a jelenlévőket.
November 29. - Adventi Gyertyagyújtás. Harmadik alkalommal az eleki négy

nemzetiségi önkormányzat részvételével, a Dr. Mester György Általános Iskola
tanulóinak műsorával.
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Kolovrat zo Slovenského Komlóša a  Detská tanečná

skupina Škovránok z Eleku Program sa ukončil krásnym

vystúpením Súboru ľudového tanca Slnečnica zo

zlovenských Čičaroviec. Medzi našimi hosťami sa

objavila pani predsedníčka Hollerné Racskó Erzsébet a

podpredseda Ferenc Zelmann, obaja v zastúpení

vedenia Celoštátnej slovenskej samosprávy.

28. novembra – tradičný Zabíjačkový slovenský deň

Bolo to trináste podujatie tohto druhu. Detailný program akcie je z roka na rok

rovnaký. Ráno o šiestej začíname zabíjačkou, pripraví sa

krv s cibuľou, na obed pečienka. Spracúva sa prasa,

pripravuje sa chutná večera: mäsová polievka, plnená

kapusta, jaternice, klobásy a neodmysliteľná cigánka.

Slávnostnou zdravicou nás poctili István Kraszlán, András

Kiszely, Ferenc Zelmann a naši milí priatelia z Veľkého

Bánhedešu. Potom nasledoval program pozvaných

umeleckých skupín a nakoniec skvelá zabíjačková večera. K našim pozvaným hosčom

patrili: Slovenský tradicionalistický súbor ľudového tanca zo Slovenského Komlóša,

detská tanečná skupina Škovránkovia z  Eleku, Áron

Gavrillu, ktorý hral na citare a bol tu aj Mikuláš z Eleku,

ktorý prítomným ponúkal cukríky.

29. novembra – zapálenie adventnej sviečky

Došlo k nemu tretíkrát za spoluúčasti štyroch

národnostných samospráv. O program sa postaraôi

žiaci zo Základnej školy Dr. Györgya Mestera.
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Ez évben is minden erőnkkel arra összpontosítottunk,

hogy nem csak a helyi városi, hanem a régiós, országos,

valamint a határon túli települések szlovák művészeti

csoportjaival is folyamatosan együtt működjünk,

meghívásos alapon részt veszünk rendezvényeken.

A békés megyei régióban szinte minden szlovák

rendezvényen részt vettünk. Ugyanakkor jelen vagyunk az ország más települései

(Tardos, Jásd, Bakonycsernye, Kiskőrös, Nyíregyháza) által szervezett rendezvényeken,

ahol az Eleki Pacsirták és a Botorka Néptánc Együtteseink

szlovák néptáncokat mutattak be nagy sikerrel. Ennek

érdekében új szlovák néptánc koreográfiát tanultak,

melyet az Elekiek Világtalálkozóján adtak elő első ízben. A

koreográfiát a békéscsabai Hankó Tamás

néptáncpedagógus tanította, költségét önkormányzatunk

fizette. Néptánc együtteseink az országosan ismert

szlovák települések különböző néptánc koreográfiáit táncolják (tótkomlósi mars, békési,

maglódi, stb.), mivel kimondott eleki hagyomány nincs, így sajátítják el a régi szlovák

táncokat, a szlovák énekeket, kultúrát.

Augusztus 4-5-6. A XIII. Elekiek Világtalálkozóján

színes folklór műsorral vettünk részt. Vendég művészeti

csoportjaink a tardosi „Vörös Márvány” Néptáncegyüttes,

a szintén tardosi „Gerecse” Népdal Kórus (38 fő), a

kiskőrösi „Szivárvány” Néptáncegyüttes, és a Népdalkör
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citerazenekarral (49 fő), valamint a békési „Belencéres” Néptáncegyüttes (20 fő).

Meghívott vendégeinknek a szállást és az étkezést biztosítottuk.

A világtalálkozó alkalmából az Eleki Szlovák Házban rendeztük meg a kétegyházi

Kalcsó József festőművész kiállítását, melyet Lonovics László festő- és grafikusművész

nyitott meg. Vidékről is érkeztek érdeklődők, de az elekiek körében is nagy siker volt a

festménybemutató, melyet a három nap alatt sokan tekintettek meg.

Szeptember. 15 fővel indult a szlovák nyelvi tanfolyam (felnőtt és gyermek), heti két

órában, március végéig tartott. Lipták Zsolt a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola és

Gimnázium tanára tartotta. A nyelvtanfolyamot az Országos Szlovák Önkormányzat, és a

Békés Megyei Szlovák Önkormányzat támogatta.

November 26. Hagyományos Disznótoros Szlovák

Napot rendeztünk meg, 13-ik alkalommal. Meghívott

vendégeink voltak a Nagybánhegyesi Szlovák

Néptáncegyüttes, a Csabadszabadi Citera és Ének

Együttes, a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola tanulói

citera és ének műsorukkal,

Ocsovszki Ildikó tanárnő

vezetésével. Végül, de nem utolsó sorban az Eleki

Pacsirták és a Botorka Néptáncegyüttes nyitotta és zárta a

műsort. Ezt követően került sor a finom vacsora

elfogyasztására, 200 főt láttunk vendégül, Jó hangulatú

beszélgetéssel zártuk az estét.

November 27. A hagyományos adventi gyertyagyújtás negyedik alkalommal.
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Aj v tomto roku sme sa zo všetkých síl sústredili na to,

aby sme priebežne spolupracovali nielen s miestnymi,
mestskými ale aj s regionálnymi, krajinskými a
zahraničnými slovenskými umeleckými telesami a na
základe pozvánok sa zúčastňujeme jednotlivých podujatí.

V regióne Békešskej župy sme sa zúčastnili takmer
všetkých slovenských podujatí. Súčasne sme prítomní aj
na podujatiach organizovaných inými obcami a mestami (Tardoš, Jásd, Bakonycsernye,

Malý Kereš, Níreďháza), na ktorých Škovránkovia z Eleku
a Súbor ľudového tanca Botorka s veľkým úspechom
predviedli slovenské ľudové tance. V záujme úspechu si
osvojili novú choreografiu, ktorú prvýkrát predstavili na
Svetovom stretnutí ľudí z Eleku. Choreografiu naštudovali
pod vedením pedagóga ľudového tanca Tamás Hankóa
z Békešskej Čaby. Jeho náklady hradila naša samospráva.
Naše súbory ľudového tanca predstavujú rôzne

choreografie z celoštátne známych slovenských usadlostí (marš zo Slovenského Komlóša,
ľudové tance z Békéša, Maglódu atď.), lebo niet tradície, ktorá by bola vyslovene elekská
a takto si osvojujú staré slovenské tance, piesne a kultúru.
4-5-6. augusta. -XIII. Svetového stretnutia ľudí z Eleku sme sa zúčastnili folklórnym

programom. Hosťujúcimi
umeleckými súbormi boli: Súbor
ľudového tanca „Červený mramor”
z Tardošu, Zbor ľudovej piesne
„Gerecse” tiež z Tardošu (38 osôb),
malokerešský Súbor ľudového tanca
„Dúha”a Krúžok ľudového tanca (49
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osôb), ďalej békešský Súbor ľudového tanca „Belencéres”
(20 osôb). Pre pozvaných hostí sme zabezpečili nocľah a
stravovanie. Pri príležitosti svetového stretnutia sme v
Slovenskom dome v Eleku usporiadali výstavu maliara
Józsefa Kalcsóa z obce Kétegyháza: zahájil ju maliar a
grafik László Lonovics.Aj z vidieku prišli záujemcovia a
prezentácia malieb aj v okruhu Elekčanov zožala veľký
úspech, v priebehu troch dní ju videlo veľa ľudí.
September - Kurz slovenského jazyka (pre dospelých a deti) sa začal s pätnástimi

účastníkmi v rozsahu dvoch hodín týždenne a trval do konca marca. Vyučujúcim bol
Zsolt Lipták, učiteľ Slovenskej základnej školy a gymnázia
v Békešskej Čabe. Jazykový kurz podporila Celoštátna
slovenská samospráva a Slovenská samospráva Békešskej
župy.
26. novembra - Usporiadali sme tradičný Zabíjačkový

slovenský deň, bolo to trináste podujatie tohto druhu.
Našimi pozvanými hosťami boli: Slovenský súbor
ľudového tanca z Veľkého Bánhedeša, Citarový a spevácky súbor z Csabadszabadi, žiaci
Slovenskej základnej školy v Békešskej Čabe so svojím citarovým programom a spevom,
pod vedením učiteľky Ildikó Ocsovszki. Nakoniec a nie v poslednom rade uvádzame, že

program zahájili a ukončili Škovránkovia z Eleku a Súbor
ľudového tanca Botorka.

Potom došlo na chutnú večeru, pohostili sme dvesto
osôb. Večer sme ukončili rozhovorom v dobrej nálade.
27. novembra - Štvrtýkrát došlo k tradičnému

zapáleniu adventných sviečok.
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Július 22., II. Szlovák Fesztivál

A rendezvény helyszíne a polgármesteri hivatal mögött

található Laudenbach tér, ahol nagy sátor, színpad,

székek, asztalok álltak rendelkezésre a fellépő vendégek,

valamint a nézőközönség számára.

9 órakor Dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök asszony

(szlovák nyelven) és Pluhár László polgármester nyitotta

meg a rendezvényt, köszöntve Igor Furdik urat, a Szlovák Köztársaság főkonzulját;

Kraszlán Istvánt, az Emberi Erőforrások Minisztérium Köznevelési Főosztályának

nemzetiségi tanácsadóját; Zelmann Ferencet, az Országos

Szlovák Önkormányzat alelnökét; Kracsovicz Andrásnét,

a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnök asszonyát; a

megjelent szlovák önkormányzatok és szervezetek

vezetőit, tagjai; a városi képviselőket,

intézményvezetőket; nemzetiségi önkormányzatok

elnökeit, valamint minden kedves megjelentet, akik

megtiszteltek jelenlétükkel.

A délelőtti órákban a gasztronómiáé volt a főszerep, szlovák hagyományos ételeket

készítettek: a tótkomlósiak „kvaszjenkát”, a mezőberényiek „öreg laskát”, a

telekgerendásiak „tarkedlit”, a medgyesegyháziak

„csörögét”, de a híres eleki loksa (káposztás lángos) sem

maradhatott el. Az ételeket folyamatosan kóstolgathatták

a jelenlévők.

Délután 14 órakor kezdődött a folklór műsor, fellépő

vendégeink voltak: Ficzere Fruzsina, citera; Szaniszló
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Brigitta, népdalok; Kesjár Daniella, szlovák népdalok; Komlós

Néptánc Együttes, Tótkomlós; Borunka Pávakör és Ifjúsági

Csoportja citera játékával kápráztatta el a közönséget, majd a

felnőtt csoporttal együtt szlovák gyűjtésű népdalokat adtak

elő; Eleki Pacsirták és a Botorka néptánc csoportok,

művészeti vezetőjük Gera Krisztina és Szilágyi András.

A délutáni műsor fénypontja a Tótkomlósi Ifjúsági

Fesztivál Fúvószenekar volt, melynek 50 tagja sokszínű repertoárjukkal felejthetetlen

élményben részesítették vendégeinket, valamint a város lakosságát, kik viharos tapssal

jutalmazták előadásukat.

Közel 400 fő vendég élvezte a színvonalas műsorokat.

November 25.

Önkormányzatunk 2003-tól minden év november

utolsó szombatján rendezi meg a hagyományos

Disznótoros Szlovák Napot. Az idei volt a 14.-ik alkalom,

mely egybe esett megalakulásunk (2002. november 27.) 15.-ik évfordulójával.

Az egész napos sürgés-forgást, ételek elkészítését tagjaink szorgalmasan végezték. a

vacsorát megelőzően kulturális műsorral is kedveskedtünk a meghívott vendégeinknek.

A műsort illetően igyekeztünk minden alkalommal olyan

művészeti csoportokat meghívni, akik még nem

szerepeltek nálunk.

Fellépőink voltak a Békéscsabai Őszülő Halánték

Néptánc Együttes, Juhász Pál művészeti vezetésével; a
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Mezőberényi Szlovák Pávakör és Citerazenekara; a

Tótkomlósi Kolovrat Zenekar (Bartos Péter, Bartos

Zsuzsanna, Bartos Zsolt); Ficzere Fruzsina citera, ének;

Ocsovszki Ildikó a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola és

Gimnázium citera oktatója; Kolysza Hanna mandolin és

ének (szlovák dalok); a Nagybánhegyesi Szlovák

Hagyományőrző Egyesület által működtetett gyermek

citera együttes. Végül, de nem utolsó sorban az Elek- és Eleki Pacsirták Néptánc

Együttesek, Gera Krisztina és Szilágyi András művészeti vezetőkkel zárták a fergeteges

folklór műsort, a közönség vastapssal ünnepelte a

fellépőket.

Következett a finom vacsora tálalása, melyeknek

elfogyasztása után (villanyoltást követően) gördült be a

hatalmas 15.-ik születésnapi torta, melyből a vendégek

asztalára is került. Kitörő tapssal fogadták, ez volt a

meglepetés mindenki számára.

December

Adventi gyertyagyújtás a négy nemzetiség, valamint a városi

önkormányzat, az egyházi

méltóságok (katolikus, ortodox,

evangélikus), és a helyi általános

iskolások műsoros közreműkö-

désével, minden advent vasárnapján

a lakosság örömére.

2017
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22. júla, II. Slovenský festival

Dejiskom podujatia je Laudenbachovo námestie za

úradom starostu, kde účinkujúci hostia i obecenstvo mali

k dispozícii veľký stan, javisko, stoličkya stoly.

O deviatej ráno pani predsedníčka Dr. Kuruczné

Czvalinga Judit zahájila podujatie v slovenskom jazyku a

zahájenia sa zúčastnil aj starosta László Pluhár, pričom

pozdravili: pána Igor Furdíka, generálného konzula Slovenskej republiky; Istvána

Kraszlána, národnostného poradcu Odboru verejnej osvety na Ministerstve ľudských

zdrojo, pána Ferenca Zelmanna, podpredsedu Celoštátnej

slovenskej samosprávy; Kracsovicz Andrásné, pani

predsedníčku Slovenskej samosprávy Békešskej župy;

vedúcich predstaviteľov a členov slovenských samospráv a

organizácií; mestských poslancov, vedúcich inštitúcií;

predsedov národnostných samospráv; a všetkých milých

hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou.

V dopoludňajších hodinách hlavnú rolu mala gastronómia, boli pripravené tradičné

slovenské jedlá: návštevníci zo Slovenského Komóša „kvasjenku”; z Poľného Berinčoku

„starú lokšu”; z Telekgerendáša „lievance”; z Medgyesegyházu šišku „csöröge”, ale

musela byť aj slávna lokša z Eleku (kapustový langoš).

Prítomní priebežne ochutnávali jedlá.

Popoludní o druhej hodine sa začal folklórny program,

našimi hosťami boli: Fruzsina Ficzere, citara; Brigitta

Szaniszló, ľudové piesne; Daniella Kesjár, slovenské

ľudové piesne; Súbor ľudového tanca „Komlós” zo
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2017
Slovenského Komlóša; Páví

krúžok Borunka a jeho

Mládežnícka skupina

ohúrili obecenstvou hrou

na citare, potom spolu so

súborom dospelých

predniesli slovenské ľudové

piesne; súbory ľudového

tanca „Škovránkovia” z

Eleku a „Botorka” pod umeleckým vedením Krisztiny Gera a Andrása Szilágyiho.

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Mládežníckeho festivalového dychového

orchestra zo Slovenského Komlóša: päťdesiat členov tohto hudobného telesa so svojím

pestrým repertoárom sa postaralo o to, aby hostia i obyvatelia mesta mali

nezabudnuteľný zážitok: ich vystúpenie obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom.

Kvalitný program potešil takmer štyristo hostí.

25. novembra

Naša samospráva od roku 2003 každý rok v poslednú

novembrovú sobotu usporadúva tradičný Zabájačkový

slovenský deň. V tomto roku bol už štrnásty a pripadol na

pätnáste výročie nášho vzniku čiže na 27. novembra.

Naši členovia boli celý deň v pohybe, usilovne pripravovali

jedlá. Pred večerou sme sa snažili získať priazeň hostí

kultúrnym programom. Čo sa týka programu, v každom prípade

sme sa snažili pozvať také súbory, ktoré u  nás ešte
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nevystupovali.

K  našim účinkujúcom patril Súbor ľudového tanca

„Šedivejúce sluchy” pod umeleckým vedením Pála

Juhásza, Slovenský Páví Krúžok a citarový súbor z

Poľného Berinčoku, hudobná skupina „Kolovrat” zo

Slovenského Komlóša (Péter Bartos, Zsuzsanna Bartos,

Zsolt Bartos), Fruzsina Ficzere – citara, spev, Ildikó

Ocsovszki – učiteľka hry na citare zo Slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej

Čabe, Hanna Kolysza mandolína a spev (slovenské piesne), detská citarová skupina pri

Slovenskom tradicionalistickom spolku v Naďbánhedeši.

Nakoniec, ale nie v poslednom rade: súbory ľudového tanca

Elek a Škovránkovia z Eleku s umeleckými vedúcimi

Krisztinou Gera a Andrásom Szilágyim. Oni ukončili

úchvatný folklórny program a publikum ich oslavovalo

búrlivým potleskom.

Nasledovalo servírovanie chutnej večere a keď skončila (a

zhasli sme svetlo), priviezli obrovskú tortu pripomínajúci pätnáste narodeniny – dostalo

sa z nej aj na stôl hostí. Vítal ju burácajúci potlesk, bola prekvapením pre všetkých.

December

Zapálenie adventnej sviečky za účasti štyroch

národností, mestskej samosprávy, cirkevných

hodnostárov (katolíckeho, ortodoxného a evanjelického) a

žiakov miestnej základnej školy; a tak činíme každú

adventnú nedeľu pre potešenie obyvateľstva.

2017
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2018
Március. Elkészült a DVD (videó és hangfelvétel) életút elbeszélése Dr. Kuruczné

Czvalinga Judit, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, az eleki
szlovákság múltját, jelenét jól ismerő személlyel. A felvételt az „Örökség-Kultúra”
Oktatási E-tudásbázis Szerkesztőség, Szeged készítette.
Április 14. Részt vettünk a XVIII. Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciáján,

melyet Kiskőrösön rendezett meg a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Király
Katalin elnök asszony vezetésével. A konferenciának a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
adott helyet. A Szlovák Nemzetiségi Népdalkör énekével
köszöntötte a megjelenteket. Domonyi László polgármester úr és
Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat
elnök asszonya mondta el köszöntőjét. Szakmai megbeszélés
után a találkozót a szlovák tájház megtekintésével fejeztük be.
Augusztus. Részt vettünk az Elekiek XIV. Világtalálkozóján,

melyet Elek város rendez meg kétévenként. Ez alkalommal
veszünk részt kulturális szlovák hagyományos műsorral,
gasztronómiával. 4-én a rendezvény hintós bevonulással, a
Csorvási Mazsorett Csoport és a Csorvási Fúvós Zenekar
bemutatójával kezdődött, Pluhár László polgármester mondott köszöntőt. 5-én délelőtt a
gasztronómiáé volt a főszerep. Délután az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által

meghívott vendégfellépők szolgáltatták a folklór
műsort: az eleki Botorka, az ottlakai és a zerindi
ifjúsági csoport, a Komlós és a mosonmagyaróvári
Lajta, valamint az Elek Táncegyüttes. Vendégeink
voltak még: Ficzere Fruzsina (citera), a Csorvási Citera
Együttes, a tótkomlósi Tremoló Mandolin és a
Tótkomlósi Ifjúsági Fesztivál Fúvószenekar. 6-án
tájház látogatással véget ért a rendezvénysorozat.
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2018
Október 13-án került megrendezésre az Eleki Szlovák Egyesület által hagyományossá

vált Szüreti Felvonulás és Bál. A felvonuláson hintókkal vitték az idősebbeket és a
zenekart, akik a zenét szolgáltatták a felvonuló Elek és Pacsirta Néptáncegyüttesnek,
valamint az esti bálon húzták a talpalávalót.
November 24-én rendeztük meg 15-ik alkalommal

az évenkénti hagyományos Disznótoros Szlovák
Napot. A hagyomány azt is jelenti, hogy minden év
utolsó szombatján. Reggel hatkor kezdődik
disznóöléssel, délelőtt a feldolgozás, hurka, kolbász,
cigánka készítés, orja leves és töltött káposzta főzés.
Délután 4 órakor Dr. Kuruczné Czvalinga Judit
köszönti a meghívott és megjelent vendégeket, utána
kezdődik a folklór műsor. Fellépő vendégek voltak: citera zenekar Békéscsabáról,
Ocsovszki Ildikó vezetésével, az orosházi Harangos, Szarvasról a Tessedik, valamint az
Elek és Eleki Pacsirták Néptánc Együttesek táncaikkal,
Ficzere Fruzsina (citera), továbbá a mezőberényi
Pávakör szép dalaival kápráztatta el a közönséget. A
műsort követően felszolgálták a finom vacsorát,
melyet vendégeink jóízűen elfogyasztottak.
December 2-án megkezdődött az első adventi

gyertyagyújtás. Ez már a hatodik alkalom, melyet az
Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat még 2013.
évben kezdeményezett, így már hagyománnyá vált. Az ünnep színvonalát a helyi iskolák
gyermekeinek német, magyar, szlovák nyelvű adventi műsora, valamint a katolikus,
görögkeleti és az evangélikus lelkészek áldása emelte. A város lakossága körében egyre
népszerűbbek ezen alkalmak, és mind nagyobb létszámban jelennek meg a
rendezvényeken.
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2019
Az év első hónapjaiban meghívásokon vettünk részt néhány Békés megyében lévő

szlovák önkormányzat farsangi rendezvényén, sütöttük az elmaradhatatlan eleki

káposztás loksát a megjelentek részére.

Március 15. - Jelen voltunk a városi ünnepségen, koszorút helyeztünk el az

emlékműnél.
Április - A Magyarországi Tájházak Szövetségének

felhívására részt vettünk a tájházak kétnapos nyitva tartásán,
Szent György nap tiszteletére. A felhívásnak eleget téve
tájházunkba invitáltuk az érdeklődőket. Április 26-án Dr.
Kuruczné Czvalinga Judit nyitotta meg az eseményt, mely
után a gasztronómiáé volt a főszerep. Elődeink receptjei
alapján sütöttük, főztük. Az elkészült ételeket, süteményeket

az érdeklődő látogatók,
vendégek jó szívvel
fogyasztották, miközben
megtekinthették tájházunk gyűjteményét is. Másnap folklór
műsorral kedveskedtünk az érdeklődő közönségnek.
Bevezetőként Gera Krisztina mondott néhány szót a Szent
György naphoz kapcsolódó népi szokásokról,
hagyományokról. Fellépőnk volt az Elek Táncegyüttes, és a
Pacsirta Néptáncegyüttes, művészeti vezetőjük Gera
Krisztina és Szilágyi András. A rendezvény kapcsán
önkormányzatunk határozott arról, hogy e jeles nap
tiszteletére ezután minden évben megszervezzük a
kétnapos tájházi nyitvatartást, hagyományteremtő céllal.
Július 22. - Ez évben került megrendezésre a harmadik
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Szlovák Nap. A rendezvény lebonyolítását széles körű szervező munka előzte meg, mivel
hagyományainkhoz híven arra törekedtünk, hogy a lehető legszínvonalasabb folklór
műsorral kedveskedjünk a város polgárainak. Így próbálva bemutatni a szlovák kultúrát,
gasztronómiát. A siker érdekében elismert művészeket hívtunk meg. Fellépőnk volt
Debrecenből a Hajkefe Néptánc Együttes, valamint a Bóbita Gyermek Néptánccsoport, a

tótkomlósi Komlós Néptáncegyüttes, az Elek Táncegyüttes az
Eleki Pacsirták Néptáncegyüttes. A paletta bővült a
tótkomlósi Ifjúsági Fesztivál Fúvószenekarral a szintén
onnan érkező Tremoló Mandolinzenekarral (kórus
kísérettel), a csorvási Kisze Citera Zenekarral, valamint
Ficzere Fruzsina citerajátékával is hozzájárult a jó hangulat
és a színvonalas műsor sikeréhez. Az egész napos
rendezvényünk reggel 8 órakor kezdődött. A mezőberényi
asszonyok az „öreg tarhonyát”, a nagybánhegyesiek a „birka
káposztát”, a medgyesegyháziak a „tarkedlit”, az elekiek

pedig a káposztás „loksát” sütötték a helyi polgárok és a meghívott vendégek számára,
megelégedésére.

Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Emil Kuchár a Szlovák Köztársaság
Főkonzulja, Kesjár Mátyás, az Országos Szlovák
Önkormányzat Alelnöke, Pluhár László Elek Város
Polgármestere.

Támogatóink voltak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Támogatáskezelő Szervezete, a
Magyarországi Szlovák Szövetség Közhasznú
Alapítvány, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat,
valamint Elek Város Önkormányzata.
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