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Ülésezett az eleki képviselő-testület
Kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása

Október 28-án tartatta soros ülését Elek Város Képviselő-testülete. Pluhár 
László polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogg a 
képviselő-testület határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat
Az ülésen szereplő témák:
I. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
II. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának !/< éves helyzetéről
III. A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
IV. Beszámoló a Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi 
munkájáról
V. Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye eleki tagintézményének munkájáról
VI. A 2012/2013-as tanév értékelése, illetve a 2013/2014-es nevelési év 
indítása
VII. Tájékoztató a kábelteleviziós és intemetszolgáltatásról 
Vili. Egyebek, bejelentések:
a. a közterületek gondozásáról, tisztántartásáról és hasznositásáról szóló 
rendelet megalkotása
b. csatlakozás az Arany János Tehetséggondozó Programhoz
c. járási mentőszervezet megalakítása
d. piactéri büfé bérbeadása
e. Lőkösháza Község Önkormányzatának beadványa
f. vezetői pályázat elbírálása

A képviselő-testület a kábeltelevízió- és internetszolgáltatásról szóló 
tájékoztatóval kezdte munkáját. Szántó József, az Oros-Com Kft. 
ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy nehéz időszakon vannak túl. Az 
optikai kábel kiépítése megtörtént, emiatt jelentős változások 
következtek be a kábeltelevíziós és internetszolgáltatásban. Tájékoztatott, 
hogy az 55 analóg csatorna mellett megjelenik 104 digitális csatorna is, a 
HD nagy felbontású csatornák száma pedig folyamatosan nő. Ismertette 
az intemetszolgáltatás új sávszélességi kínálatát:
I. csomag 20 Megabit korlátlan felhasználással
II. csomag 30 Megabit korlátlan felhasználással
III. csomag 50 Megabit korlátlan felhasználással 
A képviselő-testület elfogadta a tájékoztatót.
A következőkben az önkormányzat gazdálkodása került napirendre. Pluhár 
László polgármester ismertette, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet 
módosítása tartalmazza a 2013. január 1-től szeptember 30-ig történt 
előirányzatmódosításokat. Ezek egyrészt tartalmazzák az említett időszak 
alatt a MÁK által megállapított pótelőirányzatokat, másrészt a testület 
által hozott határozatokból következő előirányzatmódosítások 
költségvetési rendeletén történő átvezetését, az időszakban kötött 
megállapodásokban meghatározott átvett pénzeszközök, támogatások 
összegét, valamint a saját hatáskörű módosításokat is.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Ülésezett az eleki képviselő-testület
Kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása

tárgyalásával

Á

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezek ismertetése után a képviselő-testület módosította 2013. évi 
költségvetési rendeletét.
A polgármester örömmel jelentette ki, hogy az önkormányzat 2013. é' 
III. negyedévi gazdálkodását tekintve összességében megállapítható; 
pénzügyi egyensúly, a likviditás stabilitása, valamint kiemelte, hogy 
hitel felvétele átmenetileg sem vált szükségessé. Kérdések 
megválaszolása után a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
gazdálkodásának % éves helyzetéről szóló tájékoztatót.
A testület a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalásával 
folytatta munkáját. Pluhár László hangsúlyozta: a 
koncepció célja, hogy meghatározzák a 2014. évi 
költségvetés kialakításához szükséges alapelveket, 
valamint a főbb célkitűzéseket. Ismertette 
önkormányzat 2014. évi várható előzetes bevételeit, 
kiadásait. Kiemelte, hogy a saját bevételek és az 
állami támogatások együttesen sem fedezik a 
kiadásokat. A pénzügyi és szociális bizottság határozati javaslata 
alapján a képviselők elfogadták a 2014. évi költségvetési koncepciót.
Az oktatási, kulturális és sport bizottság határozati javaslata alapján 
elfogadták a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót is.
Ezután a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye eleki tagintézményének munkájáról hangzott el beszámoló, 
mely részletesen bemutatta az intézmény keretein belül elvégzett 
szociális feladatokat. Turóczy András képviselő kiemelte az ott dolgozók 
munkájának minőségét. A testület egyhangúlag elfogadta az intézmény 
beszámolóját. A Napközi Otthonos Óvodák 2013/2014-es nevelési évről 
szóló anyagát, valamint a Dr. Mester György Általános Iskola és a 
Román Általános Iskola 2012/2013. tanévének értékeléséről, illetve a 
2013/2014-es nevelési év indításáról szóló tájékoztatót is elfogadták. 
A közterületek gondozásáról, tisztántartásáról és hasznosításáról szóló 
rendeletet a beérkezett módosító javaslat alapján a következő 
képviselő-testületi ülésen alkotja meg a testület. A város az idén

csatlakozott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, mely a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, jól tanuló, tehetséges 
diákok esélyegyenlőségét kívánja elősegíteni. Az öt év tanulmányi idő 
alatt elsősorban a főiskolákra, egyetemekre készíti fel a tanulókat. Az 
idei tanévben 2 diáknak van lehetősége arra, hogy a település 
képviseletében részt vegyen a programban.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a járási mentőszervezet 
megalakításáról. Elmondta, hogy Elek Város Önkormányzata öt 
önkéntest delegál és ellátja őket alapruházattal.
A Dózsa úti piactéri büfé bérleti szerződésének felmondása miatt a 
képviselő-testület a büfé 2013. november 5-től határozatlan időre 
szóló üzemeltetésére nyílt, licitálással történő versenytárgyalást 
hirdetett. A licit induló árát bruttó 40.000 Ft.-ban határozták meg. 
Pluhár László ismertette a Lökösházi Község Önkormányzatának a közös 
önkormányzati hivatal közös költségvetésére irányuló módositó 
javaslatát. A képviselő-testület határozatában kinyilvánította, hogy 
nem kiván a módositó javaslattal foglalkozni.
Végezetül elhangzotta Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Békéscsabai Tankerületének levele, melyben felkérik Elek Város 
Önkormányzatát szakszolgálati főigazgatói pályázatok 
véleményezésére. Illetékesség hiányában a képviselő-testület a 
megküldött pályázatokat nem véleményezte, s erről tájékoztatja a 
tankerületet. Képviselői javaslat alapján a következő, november 25-ei 
képviselő-testületi ülés témái közé felvette a testület Elek város 
„Startmunka-program 2013." közfoglalkoztatási programjáról, 
valamint a nyári diákmunkáról szóló beszámolót. Ezután a testület zárt 
ülésen folytatta munkáját.

Tisztelt eleki lakosok!
November 25-én 15:00 órától Elek Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatal 
dísztermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Elek Város Önkormányzata
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Navracsics Tibor Békés megyében

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormány- gyermeket gyermekbarát 
hivatalt vezető kormánymegbízott a közelmúltban hivatalában fogadta meghallgatószobában 
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és meghallgatni, 
igazságügyi minisztert. A kormánymegbízott bemutatta a miniszternek A gyermekbarát meghallgatószoba 
a hivatal munkáját, a főosztályvezetők beszámoltak az aktuális átadásának alkalmából Erdős
ügyekről. A találkozóra azután került sor, hogy a Békés Megyei Rendőr- Norbert országgyűlési képviselő, a 
főkapitányságon gyermekbarát meghallgatószobát adtak át. Békés Megyei Kormányhivatal

és hangfelvétel készítésére, an

bizonyítékként a későbbi eljárás kormánymegbízottja méltatta a 
ben a során fel lehet használni. kormányzati kezdeményezést és
in kép- Emellett a rendőrség köteles azt az összefogást, amelynek

t köszönhetően a meghallgató

szobába játékok, valamint korszerű 
technikai eszközök kerülhettek.
A rendezvényen dr. Pólyák Zsolt 
rendőr ezredes, a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 
azt hangsúlyozta, hogy a megyei 
főkapitányságon 2002 óta az 
állomány vizsgálatát, ellátását 
végző pszichológus munkáját 
bűnügyi pszichológus is segíti.
Ez jelentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy a lelki traumát átélt 
gyermekek a rendőrségi eljárás 
során segítséget kapjanak rossz 
élményeik feldolgozásához.
A gyermekbarát meghallgatószoba 
átadását követően Erdős Norbert 
hivatalában fogadta dr. Navracsics 
Tibort. Előbb a kormánymegbízott 
irodájában egyeztettek az ország és 
a megye közéletének 
aktualitásairól, majd a 
kormányhivatal Tomcsányi- 
termében kibővített találkozóra is 
sor került, melyen részt vett a 
kormányhivatal főigazgatója, 
igazgatója és főosztályvezetői is.
A közvetlen hangulatú 
megbeszélésen a 
kormánymegbízott bemutatta a 
miniszternek a hivatal munkáját, 
majd a főosztályvezetők röviden 
beszámoltak főosztályaik 
legfontosabb aktuális ügyeiről.
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Az eltűnt idő nyomában Lőkösházán és Eleken

Bemutatkozik az Eleki Életmódközpont
Sok eleki számára még ismeretlen a Kossuth utca 54. sz. alatt 
működő Eleki Életmódközpont. Intézményünk 2010 őszén kezdte 
meg tevékenységét hazai és külföldi orvosok közreműködésével. 
Célunk kezdettől fogva az egészséges életmód alapelveinek 
tanítása és begyakoroltatása volt, egy-két hetes, bentlakásos 
turnusok formájában. A helytelen életmóddal összefüggő 
betegségek esetén törekszünk a kiváltó ok megszüntetésére, 
tanácsadással és egyszerű természetes gyógymódok 
alkalmazásával segítjük gyógyulni vágyó betegeinket. Emellett 
külön képzéseket tartunk olyanok számára, akik szeretnék 
megtanulni a természetes gyógymódok szakszerű alkalmazását. 
2013-ban eddig összesen 11 turnust tartottunk, ezek általában 
hét naposak voltak. A legjobb eredményeket a 2. típusú 
cukorbetegekkel, mozgásszervi problémával küszködőkkel, szív
érrendszeri és túlsúlyos betegekkel tapasztaltuk. Vendégeink 
általában nagyon elégedettek és hálásak voltak az itt 
tapasztaltakért. Külföldről is érkeznek hozzánk betegek: 
Angliából, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából.
Az életmódközpont fenntartója a Vajdaságért Alapítvány.
Amit turnusaink kínálnak: átfogó orvosi állapotfelmérés, 
személyre szabott kezelési programok, életmód-változtatás 
elősegítése, ízletes vega ételek -  szükség esetén személyre 
szabottan is -  felvilágosító egészségügyi előadások, 
vízkezelések, masszázs, gyógyteák, agyag- és faszénpakolások, 
testmozgás, lelki feltöltekezés -  mindez családias 
környezetben.)

További részletek turnusainkról illetve egyéb programjainkról a 
www.elekieletmodkozpont.hu weboldalon találhatóak.

Somogyi Lehel megbízott ve

Ŝzerê tnénk felhívni az eleki lakosok figye| 
november 28-án 10 órától ingyenes eg 
állapotfelmérést tartunk. Ennek keretében testzsír- T s ^  
vérnyomásmérést, tüdőkapacitás- és szívműködés-vizsgálat 
egészségéletkor-számítást, életmód tanácsadást végzünk 
orvosaink és munkatársaink közreműködésével. Lesz még 
ingyenes hát- váll- és nyakmasszázs, egészséges életmódról 
szóló könyveket és egyéb termékeket is árusítunk.
A délután folyamán előadásokat tartunk a következő 
időpontokban és témákban:
14:00 Sorsod génjeidbe lenne vésve? (dr. Demény János)
15:00 Jó hír a cukorbetegségről (dr. PásztorJudit)
16:00 Szemtől szembe a rákkal (dr. Kovács Zsolt)
17:00 Szokásaink hálójában: van-e szabadulás? (Somogyi Lehel)

Bővebb információ: *36(66)240-610, *36 20/400-8646 
A rendezvény helyszíne: Elek, Kossuth utca 54.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Eleki

http://www.elekieletmodkozpont.hu
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Tisztelt városlakók! Az utcanév megváltoztatása -  mint ahogy az várható 
volt -  nagy vihart kavart. Tudtam, hogy az emberek nehezen fognak 
változtatni a megszokott, régóta használt elnevezéseken, melyek 
hosszabb idő óta létük részei, hozzájuk nőttek, kísérték őket életük 
folyamán, jóban-rosszban". Ezért érthetően sokan maguktól soha meg 
nem válnának a megszokottól. Azonban a változtatás törvényileg előírt, 
az érzelmek felett átnyúló kötelesség. A törvényeket sokszor akaratunk 
ellenére be kell tartani.

Országgyűlése Az un. „új" utcaneveket egy XIX.
19. napján századi Elek térkép alapján

gadta el az egyes azonosítottuk.
XX. századi A Bajcsy és a Szántó Kovács János 
ndszerekhez nevek egy akadémiai

; tilalmával állásfoglalás alapján az ott lakók
kérésére megmaradhatnak. (így 

i törvényt. Az sajnos elvész a koncepcióba 
irvényi illeszkedő Nap utca neve.)

A többi utcanéven a törvényi 
ek előírás alapján változtatni kell!

Az, hogy milyen nevet választunk, 
i 303/2007. igen tág teret ad a 
t alapján a képzeletünknek, de aki Eleken 

lsének lakik és elekinek vallja magát,
környezet annak véleményem szerint

isságait kell elődeink hagyományát kell
tükröznie, vagy a helyhez kötődő tisztelnie, követnie. Márpedig a 
személyekkel kell kapcsolatosnak választott utcaneveket ők adták 
lennie." Eszerint: (kivétel a Radványi és a Lakatos

utca), nem mostani kitaláció 
végterméke. Nem a politikai
társadalmi változások 
eredménye, csak a 
hagyományoknak megfelelően 
többségében visszakapnák jogos 
régi elnevezésüket.
Ezeket az utcaneveket, melyeket 
ma viselnek az utcák, korábban az 
ott lakók megkérdezése nélkül 
egyszerűen átcserélték, egyik 
napról a másikra elvették a 
régieket. Aki egy kicsit is 
érdeklődik a történelemről, az 
könnyen minősítheti ezen 
személyek tevékenységét. 
Könnyen megállapíthatóvá válik: 
igen nagy kár volt az eredeti 
nevek megváltoztatása. Most itt 
lenne az a pillanat, amikor hosszú 
időre, lehet, hogy örökre 
visszaadhatnánk városunknak azt, 
amit jogtalanul elvettek tőle. 
Alakosság körében 
elterjesztették, hogy sok pénzbe 
fog kerülni ez a procedúra az ott 
lakóknak. Az igazság az, hogy az

ezzel kapcsolatos költségeket az 
önkormányzatnak kell viselnie, 
számlák alapján mindent meg kell 
tén'teni a lakosságnak. Igen, némi 
kényelmetlenséggel is jár, mert a 
szolgáltatóknak egy levélben be 
kell jelenteni a névváltozást. Sok 
egyéb teendőt a hivatalok 
egymás között automatikusan 
lebonyolítanak.
Kérem városunk lakosságát, hogy 
amikor véleményüket kérik az új 
utcanevekről, mindenkinek 
jusson eszébe, hogy a változtatást 
törvények követelik meg. Ezeket 
az utcaneveket őseink adták 
városunknak és most 
lehetőségünk lenne visszaadni 
azt, amit jogtalanul eloroztak. 
Mellesleg helytörténeti 
szempontból is helyrehozhatatlan 
hibát követnénk el, ha nem 
tennénk azt, amit most 
megtehetünk. Ha már kötelesek 
vagyunk változtatni, miért ne a 
lehető legjobbat választanánk?

Dávid Rémusz

M ostani utcanév

Kun Béla 
Mező Imre 
Zalka Máté 
Szántó Kovács János

Bajcsy Zsilinszky Endre

Új utcanév
Gávai Gaál Jenő (neki köszönhetően 
Eleket nem Romániához csatolták a XX. 
században, már volt eleki utcanév) 
Radványi György (eleki tanárember, a 
szakiskola korábbi névadója)
Virág (történelmi név)
Zsellér (történelmi név)
Pesti sor (történelmi név)
Lakatos Menyhért (békési származású 
cigány író, József Attila-díjas)
Nap (történelmi név)

Törvény szabályozza

összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. tv.
E törvény az Ötv. 14.§-t, amelynek (2)-e kimondja, hogy 
meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan 
személy vagy olyan szervezet nevét, nem tartalmazhat olyan 
kifejezést, amelyek közvetlenül az önkényuralmi politikai 
rendszerre utalnak. Amennyiben a felmerülő közterület 
vonatkozásában kétséges az előbbi, akkora Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását kérheti az önkormányzat,
A tvmódosítás 2013.01.01. napján lépett hatályba, de maga a tv. 
nem tartalmaz szankciót és határidőt arra nézve, hogy az 
önkormányzatnak mely időpontig kell megfelelnie a törvény 
feltételeinek. A levélben hivatkozott másik jogszabály a 303/2007 
(XI.14.) Komi. rend. lényegében a névváltoztatás menetét 
tartalmazza. Arra vonatkozóan tehát, hogy a névváltoztatások során 
ki és hogyan állja a költségeket, nincs szabály. Azonban lehetősége 
van az önkormányzatnak arra, hogy olyan döntést hozzon, hogy 
amennyiben valakinek a névváltoztatással kapcsolatban költsége 
merül fel (pl.: cégek székhelymódosítása), azt valamely összegig 
megtéríti.



elekiAktuális 1
Jól szerepelnek az eleki labdarúgók

Elek-Lőkösháza: 2-0 (1-0) Elek, 280 néző. V.: Bálint A. G.: Fabulya a
10., Puporka a 48. percben. Jó: Fabulya, Márk, Rostás, Gyulai, 
Kacsala, Somogyi, ill. Domsik, Tomonyicska,
Mittnacht.
Mikulás Mihály: -  Végig jó iramú, küzdelmes mérkőzésen 
megérdemelt győzelmet arattunk.
Varga István: -  Mint mindig, most is nagy harc volt. Még van nyolc 
forduló hátra, igyekszünk javítani.
Kétegyháza-Elek: 2-4 (1-1) Kétegyháza, 250 néző. V.: Gyuga. G.: 
Cioncioiu a 32., Torna Dan-Calin a 87., 
ill. Puporka a 9.. a 64., Gál az 58., Kovács T. a 90. percben. Jó: 
Cioncioiu, Toma-Dan Calin, Dolga Ciaudiu, Zemencsik, ill. Puporka 
Rostás, Somogyi, Szentgáli, Márk.
Bélteki János: -  Edzés nélkül nem működik.
Mikulás Mihály: -  Valamit sikerült visszahozni az elmúlt évek 
rangadóinak hangulatából. Végig jó iramú, sportszerű mérkőzésen 
sikerült megszerezni a győzelmet.
Elek-Újkigyós: 4-2 (0-2) Elek, 140 néző. V.: Pécs. Kiállítva: Szabó 
Gy. (Újkígyós, második sárga lap után) a 34. percben. G.: Rostás a
54., a 71., Kovács T. 61., Puporka a 72., ill, Dunai a 4., a 43. percben. 
Jó: Fabulya, Rostás, Bányai, Szentgáli, Gál, ill. Kincses, Dunai, Zsila. 
Mikulás Mihály: -  Az első félidő elképzelés nélküli játéka után, null- 
kettőről sikerült húsz perc alatt megfordítani a mérkőzést.
Sokat kell javulnunk a játékban, mert ez kevés lesz.
Zsíros György: - Az első félidei álomból visszatértünk a valóságba.
A második felvonásban a kiállítás és a kettő-null után kihagyott két 
százszázalékos helyzetünk miatt veszítettünk.
Doboz-Elek: 2-3 (2-2) Doboz, 200 néző. V.: Farkas Cs. Kiállítva: 
Fabulya (Elek, a játékvezető megsértéséért) a 45. percben. G.: Váczi 
J. a 37., Gyuris a 41., ill. Puporka az 5., Kacsala a 15., a 87. percben. 
Jó: Szabó I. L., Huszár K., Szűcs A., ill. Somogyi, Kacsala, Puporka,
Gál, Rostás.
Barcsay Attila: -  Egyenlő létszámnál partiban voltunk és felálltunk a 
padlóról. A kiállítás minket zavart meg, a vendégek pedig egy 
kontrát kihasználva legyőzték a sérülésekkel sújtott és a végére 
elfáradó csapatunkat.
Mikulás Mihály: -  Null-kettő után eldönthettük volna a mérkőzést, 
ehelyett a hazai csapat két védelmi hibánkat kihasználva 
kiegyenlített, de a végén tíz emberrel is sikerült kiharcolni a 
győzelmet.
Elek-Békésszentandrás: 1-2 (0-0) Elek, 170 néző. V.: Belanka. G.: 
Burai a 71 ., ill. Ugrai a 48., az 54. percben. Jó: Burai, Bállá, Rostás, 
ill. Ugrai, Kovács N., Borgulya, Bobvos F.
Mikulás Mihály: -  Hetven perc után, null-kettőnél kezdtük azt a 
játékot mutatni, amit az első perctől kellett volna. Még így is 
megvoltak a helyzeteink, és sajnos ki is hagytuk őket.
Pisont András: -  Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a 
másodikban az akaratban jobban teljesítő csapatom megérdemelt 
győzelmet aratott.
Békés-Elek: 1-1 (1-1) Békés, 200 néző. V.: Bálint A. Kiállítva:
Kacsala (Elek, második sárga lap után) a 89. percben. G.: Kardos a
42., ill. Rostás a 26. percben. Jó: Minya, Reszelő J., László, Csikós, ill. 
Krisán, Szentgáli, Nagy Z., Rostás.

Bíró Péter: -  Most is végigtámadtuk a mérkőzést, mezőnyfölényben 
játszottunk, kapufát lőttünk és még egy tizenegyest is kihagytunk. 
Helyzeteinket nem tudjuk kihasználni, ezért már a hatodik 
döntetlenünknél járunk. Jó játékvezetés.
Kiss László, mb. edző: -  Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen 
született. A csapat az edzőért, Mikulás Mihályért is játszott, aki a 
kórházban van.
Elek-Dévaványa: 2-1 (2-0) Elek, 160 néző. V.: Juhász L. Elek: Krisán -  
Márk, Szentgáli, Gál, Bállá (Nagy L.), Somogyi K., Bányai (Nagy I.), 
Gyulai, Fabulya, Rostás, Puporka (Oláh T.). Mb. edző: Kiss László. 
Dévaványa: Pálfi -  Szalai (Bakó), Séllei, Furka, Ungi, Panyik (Nyíri), 
Adamecz, Diós (Somogyi T.), Kéki, MolnárJ., Ernyes. Edző: Tagai 
Attila. Az elekiek máraz első játékrészben meglőtték góljaikat, s a 
második negyvenöt percben a ványaiaknak csak a szépítésre tellett 
erejükből. G.: Puporka a 18., a 44., ill. Molnár J. a 85. percben. Jó: 
Puporka, Gál, Krisán, Bállá, Somogyi K., ill. Ungi, Molnár J., Ernyes. 
Kiss László mb. edző: -  A megyei első osztály színvonalának is beillő 
mérkőzésen a helyzeteket jobban kihasználó csapatunk győzött a 
korrekten játszó ellenféllel szemben.
Tagai Attila: -  Az első félidei gyenge játékunkat a másodikban már 
nem tudtuk korrigálni.
A megyei II. o. állása:

1. Mk.-háza 12 1 -  50-14 2
2. Dévaványa 10! 1 2 43-10 3

3. Elek LE 8 2 3 30-19 2
4. Vésztő 7 |— 6 48-29 2

5. Lőkösháza i F 6 26-25 2
6. Battonya 6 3 4 26-22 2
7. Sarkad 6 3 4 28-26 2

8. Békési FC 5 6 2 35-23 2
9. Bucsa 6 1 6 20-26 1

10. B.-szentandrás 5 3 5 23-32 1
11. Csorvás 4 5 4 27-24 1

12. Cs.-apáca 4 3 [ 6 25-37 1
13. Kétegyháza 2 [ 2 9 24-44 :

14. Újkígyós 1 4 8 23-39 '
15. Gádoros 1 3 9 19-51 '
16. Doboz 1 1 11 19-45

A Doboztól egy pont levonva.

: 1300 Elek-Csorvás

11.23. Szombat 1300 Mezőkovácsháza-Elek
11.30. Szombat 1300 Elek-Vésztő

A vidéki mérkőzéseinkre autóbuszjáratot indítunk az Üvegház elől.

Hotya Mihály sporttudósító
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Nyugd íjas pedagógus ta lá lkozó

k. ők azok, aki 
áraink voltak, I 
az életre és pe

salad bácsifelolva 
:iink róluk. Végül a \ 
;t. rég nem látott pé

Az elekiek biztonságáért

meghívja önt, a 4444.SZ, ők. út

sok tapasztalatot, amit tőletek kaptunk, és továbbadjuk diákjainknak. 
Folytatás jövőre!

Brandt Antalné
a Riha Ilona Alapítvány kuratóriumának elnöke

könyvajánló a könyvtárból
2015 A káosz éve és a magyar elit bukása 

Hogyan ne sárkányosodjunk el?

M Ű A N Y A G  ÉS FA

-műanyag ajtók, at

-üvegezés hagyományos síküveggel 
» hószigetelt üvegezéssel 
Aielőtt dönt, keressen bennünket,

ingyenes árajánlat 
készítéssel és közei 
30 éves szakmai 

-redőnyök gyártása és (elszerelése tapasztalattal várjuk önöket. 
-műanyag és fa szúnyoghálók Hotya Mihály
avártása 5742 u*17
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B É K É S C S A B A I  I N G A T L A N O K


