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Közbeszerzések, hu lladékgazdá lkodás
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 31-én 
tartotta soros ülését, melyen az alábbi témák kerültek napirendre:
I. Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány működésének áttekintése
II. 2014. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
III. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
IV. Folyékonyhulladék-gazdálkodási rendelet megalkotása
V. Egyebek, bejelentések: a. Eleki Református Egyházközség támo
gatás kérelme, b. 5742 Elek, Szent István u. ingatlan tetőfelújítása, 
c. Békéscsaba Megyei Jogú Város levele a Holokauszt-emlékmű 
kivitelezésnek támogatására, d. Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
támogatás kérelme, e. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért támogatási kérelme.
A képviselő-testület elsőként a közalapítvány 2013. évi közhasznúsági 
jelentését tárgyalta. Zsidó Ferenc György, a közalapítvány elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja -  kiemelkedően 
közhasznú alapítványok esetében -  a közhasznúsági jelentés készítését, 
az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A közhasznúsági 
jelentés elfogadása az alapítvány kuratóriumának kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Elmondta, hogy a jelentést az 
általános elvek alapján állították össze. Ismertette a 2013. december 31. 
állapotnak megfelelő bevételi és kiadási oldalt. Az ügyrendi, valamint a 
pénzügyi és szociális bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 
Turóczy András képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke javasolta a

közalapítvány részére a 2 millió Ft 6 hónapra történő lekötését. A 
képviselő-testület elfogadta a közalapítvány 2013. évi közhasznúsági 
jelentését, valamint megbízta a közalapítvány elnökét, hogy egyeztessen 
a pénz lekötésének módjáról, feltételeiről az Eleki Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjével.
A 2014. évi közbeszerzési terv megtárgyalásakor Pluhár László 
polgármester ismertette, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény írja elő a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv 
számára a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési terv készítését az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. Elmondta, hogy az idei évre a már ismert 
pályázatokat tervezték be. A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.
Ezek után a testület a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását 
tárgyalta meg. Pluhár László elmondta, hogy a módosítás tartalmazza 
a 2013. január 1-től december 31-ig történt előirányzat-módosításokat. 
Ezek egyrészt az időszak alatt a MÁK által megállapított 
pótelőirányzatokat, másrészt a képviselő-testület által hozott 
határozatokból következő előirányzat-módosítások költségvetési 
rendeletén történő átvezetését, az időszakban kötött megállapodásokban 
meghatározott átvett pénzeszközök, támogatások, az időszak alatt a 
saját hatáskörű, valamint az év végén rendezendő módosításokat is 
tartalmazzák.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Közbeszerzések, hulladékgazdálkodás
(Folytatás az 1. oldalról)
Turóczy András képviselő az anyag átnézése után felfedezte, hogy 2014. 
évre a Naplemente Idősek Otthona dologi kiadásaira 50 millió Ft-ot 
terveztek, pedig 2013-ban a dologi kiadás csupán 37 millió Ft volt. 
Véleménye szerint nem kevés a különbség, egyetlen intézménynél 
sem történt ekkora emelés.
Kovács Valéria osztályvezető tájékoztatta a testületet arról, hogy 2013. 
évre az idősek otthona dologi kiadására 24 millió Ft-ot terveztek, mely az 
évközi szociális étkeztetés átvételét követően 13 millió Ft-tal emelkedett, 
ez összesen 37 millió Ft-ot jelent. Az otthon 2013. július 1-től látja el a 
szociális étkeztetést, így a 13 millió Ft-os előirányzat-módosítás féléves 
intervallumot takar, mely a 2014. évre vonatkozóan megduplázódik.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 4 igennel szavazott, 3 
tartózkodott, így nem alkották meg a 2013. évi költségvetési rendelet 
módosítását.
A folyékonyhulladék-gazdálkodási rendelet megalkotásakor Pluhár 
László elmondta, hogy a településen nincs lehetőség a folyékony 
hulladék begyűjtésére. Elek város közigazgatási területén a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 
ártalommentes elhelyezését a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium (5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.) látja el az 
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A nem 
közművel Osszeggűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából 
kizárólag a 09/3 helyrajzi szám alatti szénnyvíztisztító telepen kialakított 
fogadóaknába kell elhelyezni. Az Alföldvíz Zrt. jelezte, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával 
és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatban hatósági díjat állapítanak 
meg. Amennyiben a Szennyvízberuházás VI. ütem megvalósul, ez a 
szolgáltatás is kikerül az önkormányzat hatásköréből. A tájékoztatást 
követően a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 7 igennel szavazott, 
így ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkották Elek Város 
Önkormányzata 3/2014. (III. 31.) önkormányzati rendeletét a nem 
közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról.
Ezt követően a polgármester tájékoztatott, hogg miután az önkormányzat 
megalkotta 2014. évi költségvetési rendeletét, el lehet bírálni a 
támogatási kérelmeket. Az Eleki Református Egyházközség Lelkészed 
Hivatal épületének felújításával kapcsolatban javasolta 300.000 Ft 
támogatás odaítélését. Kiemelte, hogy az épület helyi védettség alatt 
áll, a felújítás ennek megőrzése mellett valósult meg. A pénzügyi és az 
ügyrendi bizottság pozitív véleménye után a város képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a református lelkész! hivatal Gyulai út 7. szám alatti 
ingatlanának felújítását háromszázerer forint vissza nem tén'tendő 
támogatásban részesíti, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet helyi védettségű 
ingatlanok felújításának támogatása terhére.
A Szent István utcai ingatlan tetőfelújításával kapcsolatban Pluhár László 
elmondta, hogy az érintett ingatlanon kisebb felújítások történtek annak 
érdekében, hogy a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. a feladatát 
el tudja végezni. Az érintett cég jelezte, hogy az épület tetőszerkezetével 
bajok vannak és a további károk megelőzése érdekében sürgősen 
intézkedni kell. A felújításra helyi vállalkozó tett árajánlatot.
A testület úgy döntött, hogy támogatja az önkormányzati ingatlan

tetőszerkezetének felújítását 666.880 Ft értékben az önkormányzati 
ingatlanok felújítási alapjának terhére, és felhatalmazza a polgármestert 
a jognyilatkozatok megtételére.
A képviselő-testület támogatta, hogy a Holokauszt 70. évfordulója 
alkalmából Békéscsabán a Széchenyi ligetben lévő állandó emlékműre 
az összes Békés megyei áldozat nevét felvéssék.
Ezt követően Pluhár László polgármester ismertette, hogy a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat a 2013-2014. évi téli átmeneti országos 
közfoglalkoztatási program megvalósításához, a társulat 
működőképességének megőrzése, a település közigazgatási területén lévő 
legszükségesebb társulati és önkormányzati kezelésben lévő csatornák 
vízszállító képességének fenntartása, a belvízvédekezések hatékony 
végrehajtása érdekében támogatást kért az önkormányzattól, melyet a 
képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal meg is adott a társulat részére.
Legutolsó napirendi pontként Elek Város Önkormányzata Képviselő
testülete nem támogatta a Peter Cemy Alapítvány támogatási kérelmét, 
mert Elek település az alapítvány 140 km-es körzetén kívül esik.

*  *  *
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 3-án rendkívüli 
ülést tartott, melyen egyetlen napirendi pontról, a 2013. évi költségvetési 
rendelet módosításáról tárgyaltak a képviselők.
Pluhár László polgármester elmondta, hogy a határidőkre való tekintettel 
kellett sürgősen rendkívüli ülést tartani. Kifejtette, nem kívánja, hogy 
a település olyan helyzetbe kerüljön, hogy a Békés Megyei 
Kormányhivatalnak be kelljen avatkoznia. Képviselői kérdésekre adott 
válaszokat követően a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotta 
az Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló, 1/2013. (II. 13.) Kt. sz. rendelet módosításáról 
szóló 4/2014. (IV. 07.) önkormányzati rendeletét
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2013. évi közhasznúsági je len tése

B E V É T E L E K  2013. decem ber 31.
Adatok Ft-ban

Sorszám A Jetei megnevezése Tárgyév
Nyitó egyenleg (2014. ja n u á r  1.) 2.769.377
Magánszemélyek felajánlása 3.408.760
Kamat 1.843
Ónkormányzati támogatás 4.330.428
Apch 1 %-os felajánlás 41.387
F orrások  összesen 10.551.795

K IA D Á S O K  2013. decem ber 31.
Adatok Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév
Világitó testek bérleti dija 4.330.428
Banki ktg adminisztrációs ktg 40.383
Idősek Otthonának támogatása 1.720.000
Átfutó 134.240
K iadás összesen 6.225.051

Zsidó Ferenc György, a közalapítvány elnöke
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Húsvéti köszöntő
Egy régi húsvét fényénél borongott 
5 vigasztalódott sok tűn t nemzedék,
Én da lt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lom bot és zenét.
E zene túlzeng m ajd m inden harangot,
5 be tö lt e Húsvét m ajd m inden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy ú j fö ltám adás van!

(Juhász Gyula: Húsvétra [ré s z le t])

Tisztelt Honfitársaim!
Az évente szabályos rendben visszatéri ünnepek során nem csak 
egymást ünnepeljük, hanem arra is alkalmat találunk az ünnep 
beköszbntekor, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és életünket újra 
átgondoljuk. Mert nincs két egyforma ünnep. Most, a keresztény 
kultúrkör talán legfontosabb ünnepéhez érve ismét érezzük át azt, 
hogy a magunk keresztjének hordozásában a másokért végzett 
cselekvés csendes örömét találjuk meg. Minden gyötrődéssel te li perc, 
óra ellenére belátjuk, hogy a szenvedés fájdalma nem haszon nélküli, 
mert erőfeszítéseink révén életünk lassan jobbá válik. Nemzettársaink 
megértették ezt, és bölcs döntésükkel sorsunk jobbításának 
töretlenségére szavaztak. Afelől nincs kétség, hogy gondolkodásunk 
és te tte ink tisztaságát hamarosan eredményekre tudjuk váltani.
A húsvét megújító erejével kívánom, ne szűnjünk meg Istent és 
embertársainkat szeretni!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindannyiunknak!

Erdős Norbert,
a Békés Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

Böjt közepi hagyomány
Az eleki németek a hathetes böjt közepét ünnepelték március 26-án a 
le im en Házban.
A hagyomány szerint az eleki németek által összegyűjtött tojásokat 
kifú jják, madzagra fűzik fel, a k ifú jt  tojásokat a templom m elle tti kút 
szobrára, a „Rézi" nyakába akasztják. (A szobrot egy eleki német 
lányról mintázták.) A böjt szigorú szabályait az eleki németek nagyon 
komolyan vették, ugyanis a bö jt kezdetekor lúgos vízzel mosták ki a 
lábosokat, nehogy zsír maradjon benne. Ám mivel a fia ta lok 
megunták a hathetes böjt szigorú szabályait, ezért a tojásrántottába 
egy kis kolbászt is belecsempésztek. A meghívott vendégekkel együtt 
énekeltek az eleki németek. Tánc, zeneszó a böjtre való tekin tette l 
nem csendült fel.
(Összeállította: Niedermayer Ernő, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Klemm Tamás, Eleki Németek Egyesülete és 
Ottlakánné Walthier Dorottya.)

Ovisoka Lizi szobornál

Óvodai programunkban a német nyelvi nevelést fo lytató I. és II. sz. 
óvodában a „Böjt közepének" megünneplése a hagyományok 
ápolását je lenti. Megtartása és folytatása fontos feladatunk amiatt, 
hogy gyermekeink ismerjék meg a múltunkat, és a jövőben se 
felejtsék el.
Az idén március 26-ára esett ez a rendezvény. Minden kicsi 
izgalommal várta a tojásfújást. Először a finom rántotta elfogyasztása 
adott erőt és kedvet a nehéz, de egyben mulatságos feladathoz. - 
Vajon sikerül kifújnom? Nem fog eltörni? -  több csöppség ezért 
izgult, de aztán a sikerélmény eljött a tojáshéjak felfűzésénél.
A szorgos kis kezek elkészítették a tojáskalárisokat és örömmel 
indultunk el az óvodáinkból, hogy találkozzunk a „L iz i" szobornál. 
Wittmann Gyuri bácsi segített a füzéreket felhelyezni a szobor 
nyakába. A sikert taps köszöntötte és nagy örömünkre végre volt 
nézőközönségünk, ők velünk együtt örültek és érdeklődéssel 
figyelték az eseményeket.
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Óvodások az iskolában
Az elmúlt hetekben többször jártak az óvodák végzős „hallgatói'' a Dr. Mester 
György Általános Iskolában. A nyilt napok célja az iskola megismertetése volt a 
jövő nemzedékével. A leendő elsősök nagy érdeklődéssel vettek részt az órákon, 
és örömmel fogadták a „nagyok" köszöntőjét. A legtöbben csillogó szemekkel, 
izgatottan ültek le a nekik odakészitett székekre, az iskolások mellé.

Nagy tetszést arattak a kis 
vendégek körében a színes, 
interaktív táblával tartott 
foglalkozások. Lelkesen vettek 
részt az órákon, hiszen szinte 
már iskolásnak érezhették 
magukat. A vendégeskedés 
elmúltával riportereink 
felkeresték őket, hogy 
megtudják, milyen 
elképzeléseik vannak az iskolás 
életről, illetve mi nyerte el 
leginkább a tetszésüket.
Az óvodásoknak feltett 
kérdéseket Bíró Róbert (7. A) 
vezetésével az iskolában 
működő újságfrószakkör tagjai 
állították össze.
Sárközi István, I. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor tanultunk.
- Miért várod az iskolát?
- Mert jó lenne már iskolásnak 
lenni.
- Mi szeretnél lenni?
- Katona.
- Milyen volt az óvodában?
- Nagyon jó.
Kráder Ferenc, „fecóka", I. 
számú óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor tanultunk.
- Szeretnél-e már iskolás lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Mert szeretnék iskolába járni.
- Mi szerelnél lenni?
- Katona.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó.
Balogh Ádám, I. számú óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
-  Az írás.
- Szeretnél-e már iskolás lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Mert ott megtanulhatok írni.
- Mi szeretnél lenni?
- Rendőr.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó.
Ónodi Krisztián, I. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor szünet volt.

- Szeretnél-e már iskolás lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Mert iskolásnak lenni 
szerintem jó.
- Mi szeretnél lenni?
- Rendőr.
- Milyen volt az óvodában?
-ló .

Kapocsán Réka, I. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor játszottak azon a nagy 
gépen (interaktív táblán -  a 
szert.).
- Szeretnél-e már iskolás lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Hogy megtanuljak írni.
- Mi szeretnél lenni?
- Festő.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó.
Gulyás Norbert Marcell, I. 
számú óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor tanultunk.
- Szeretnél-e már iskolás lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Nekem tetszik az iskola.
- Mi szeretnél lenni?
- Focista.
- Milyen volt az óvodában?
-ló .
Mókán Kristóf, I. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Amikor tanultunk.
- Szeretnél-e már iskolás lenni? 
-Nem.
- Mi szeretnél lenni?
- Még nem tudom.

- Milyen volt az óvodában?
-Jó.
Sándor Nóra, II. számú óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az, amikor a tavaszról 
beszéltek.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen, szeretnék.
- Miért várod az iskolát?
- Hogy megtanuljak olvasni.
- Mi szeretnél lenni?
- Műkőrmös.
- Milyen volt az óvodában?
- Jó, mert sokat lehet játszani 
és tanulni.
Pintér Marianna, II. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az, amikor énekeltünk.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen, szeretnék.
- Miért várod az iskolát?
- Hogy tanulhassak.
- Mi szeretnél lenni?
- Ékszerész.
- Milyen volt az óvodában?
- Jó, mert nagyon sokat lehet 
játszani.
Panda Kamilla, II. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az, amikor beszélgettünk.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Azért, mert kíváncsi vagyok, 
hogy kapok-e piros pontot.
- Mi szeretnél lenni?
- Fodrász
- Milyen volt az óvodában?
- Jó, mert sokat játszottunk. 
Sonkoly Tomi, II. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- A csöngetés.
- Szeretnél-e már iskolás 
termi?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Szeretnék már megtanulni 
olvasni.
- Mi szeretnél lenni?
- Könyvelő.
- Milyen volt az óvodában?

- Jó, mert sokat lehet játszani. 
Mázán Máté, III. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az írás.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen, szeretnék.
- Miért várod az iskolát?
- Azért, mert ott lehet focizni.
- Mi szeretnél lenni?
- Pankrátor.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó, mert sokat játszunk. 
Borgye Zsombor, III. sz. óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az interaktív tábla nagyon jó 
volt.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen.
Miért várod az iskolát?
- Azért, mert meg akarok 
tanulni írni, olvasni, számolni.
- Mi szeretnél lenni?
- Focista.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó, mert jó volt játszani.
Szabó Hanna Blanka, III. számú 
óvoda:
- Mi tetszett legjobban az 
iskolában?
- Az, hogy tanulni lehet, 
feladatokat adnak, és szép volt 
az osztályterem.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Azért, mert már szeretnék 
megtanulni Imi, olvasni, 
számolni. Anyukám azt mondja, 
jó vagyok matekból.
- Mi szeretnél lenni?

- Nővér, mert anyukám is 
nővér. Szeretek másokon 
segíteni.
- Milyen volt az óvodában?
-Jó, mert az óvodában sok 
barátom van.
Varga Viktória, III. sz. óvoda:
- Szereted az óvónéniket?
- Igen.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen, szeretnék.
- Mit szeretsz a legjobban 
csinálni?
- Libikókázni, hintázni.
- Mi szeretnél lenni?
- Menyasszony.
- Milyen volt az óvodában?
- Jó, mert sokat játszunk. 
Mázán Zoltán, III. sz. óvoda:
- Szereted az óvónéniket?
- Igen.
- Mit szeretsz az oviban a 
legjobban?
- Verset mondani. De rajzolni is 
szoktam sokat.
- Szeretnél-e már iskolás 
lenni?
- Igen.
- Miért várod az iskolát?
- Szeretnék megtanulni 
olvasni.
- Mi szeretnél lenni?
- Tűzoltó.
- Milyen volt az óvodában?
- Jó, mert sokat játszunk.
Amint láthatjuk, a fiatalok nagy 
tervekkel érkeznek nemsokára 
iskolánkba. Bízunk benne, 
hogy jól fogják magukat érezni 
itt, és sok hasznos tudást 
sajátítanak el. Addig is kívánjuk 
nekik, hogy játsszanak jó sokat 
az óvodában, amíg lehet. Aztán 
pedig -  viszlát szeptemberben!



Az első gimnáziumi ballagás Eleken r '< i.

M int köztudott, Elek egykor igen gazdag településnek számított, amit 
azzal is bizonyíthatunk, hogy 1941-ben a 9 327 fős össznépességből 
124-en rendelkeztek érettségivel. Ők valószínűleg Aradon, illetve 
Gyulán tanulhattak. Egy helyi gimnázium alapítására azonban még 
elég sokáig ke lle tt várni.
Tudomásunk szerint egy eleki gimnázium létesítésére vonatkozó 
igény csak 1948. március 8-án fogalmazódott meg az akkori helyi 
képviselő-testületi ülésen. (A helyszín a mai polgármesteri hivatal 
helyén álló iskola le tt volna, az intézmény neve pedig ez: Eleki Állami 
Csaba Gimnázium.) Ebből a nemes tervből azonban nem lehetett 
semmi!
E tervektől függetlenül 1963-80 között mégis lé tre jö tt, illetve 
működött egy eleki gimnázium név nélkül, de annál nagyobb sikerrel, 
hisz ez alatt i t t  433-an érettségiztek nappali tagozaton, amiből 52-en

szereztek egyetemi, 118-an pedig főiskolai diplomát. 1974-ben 
az eleki gimnázium az ország első tíz legjobb középiskolája között 
szerepelt! (Busa László: Az eleki gimnázium története 1963-1980. 
Elek, 1998., 94. o.)
Ezt a jó hírű gimnáziumot a helyiek tiltakozása ellenére mégis 
megszüntették, a hatása azonban ma is érződik.

így, a ballagások idején emlékezzünk mi is az 
első ballagó osztályokra! 1967-ben három osztály 
ballagott: a IV. a, osztályfőnök: Basa László (33 
fő), IV. b, osztályfőnök: Ágoston Károly (34 fő), 
esti tagozat, osztályfőnök: Mester György (15 fő). 
A most közölt fényképeket valószínűleg Halász 
Gyula fényképészmester készítette, és 
nyomtatásban most jelennek meg először.
(A negatívokról a képeket Lőrincz A ttila  
készítette.)

Rapajkó Tibor

F E L H Í V Á S
a Klcbclsberg Intézményfönntartó Központ Gyulai Tankerülete fenntartásában 

működő Dr. Mester György Általános Iskolákba történő beíratásra
értesítjük a /  érintett szülőket, hegy a 2014/201$. tanévre történő általános iskolai beiralásokra 

az alábbi időpontokban kerül sor.

2014. április 2 8 -2 9 -3 0 . (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermeket 3 szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beiratáskor a g> érmék személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bem utatni. Nem magyar 
állampolgárság esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya szükséges.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. elutasítás esetén a Klcbclsbcrg Intézményfenntartó Központ 
Gyulai Tankcrülctcnck igazgatója hivatott a fclülbiralati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

2014.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: Klek

Dr. Mester György
Általános Iskola, 5742 Elek, Lőkösházi út 17-19.

Pelle László 
Igazgató
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A vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt első napjáig tartó farsr 
a vidám összejövetelek, bálok időszaka. Különösen a negyvennapo: 
húsvéti bö jtö t megelőző néhány nap mozgalmas. Február 19-én 
farsangi mulatságot tartottunk az Idősek és Fogyatékosok Klubjába 
Már az elmúlt hetekben készülődtünk, termet díszítettünk, jelmezt 
készítettünk a klubtagokkal együtt. A mulatság napján sorra érkezt 
a bohókás jelmezekbe öltözött maszkák, vo lt köztük ördög, cica, 
cigányasszony, munkás és orvosok is akadtak. M ikor megéheztünk, 
elfogyasztottuk a közösen készített fánkot. Azután a „cigányasszon 
által vetett kártyából tudhatták meg jövőjüket az arra kíváncsiak.
A nemzetközi nőnap a nők irán ti tisztelet és megbecsülés 
kifejezésének napja. Az idén is köszöntöttük hölgy klubtagjainkat 
ebből az alkalomból. Pluhár László polgármester 
köszöntőjét követően a fé rfi klubtagok kedveskedtek 
versekkel, virággal és a közösen készített süteménnyel.

Farsangi vigalom, nőnap

AJÁNDÉKOT KERES?
Unja m ár az á lta lános  do lgokat?

Valam i szem élyre  szó ló t sze re tne  adn i az ünnepeltnek?

C siná ltasson fényképp e l e llá to t t,  egyedi
• fa lió rá t ■ hű tóm ágnest
- bögrét - ku lcs ta rtó t
• m ob iltoko t • név jegykártya-ta rtó t
■ puzzle-t • sm ink tük rö t
■ bo rpó ló t - egérpadot

vagy egyéb a jándéko t!
A teljes kínálatot az üzletünkben megtekintheti!

VALAMI BOHÓKÁSAT KERES?
Készíttessen egyedi szövegű, vicces feliratú pó ló t, kö tényt!

Az arakról es a megrendelés menetéről érdeklődjön üzletünkben!

k *  *

SílBBfi htSáM
JÓ FOGÁS HORGÁSZBOLT

Elek. Erkel F u. 15.
Nyitva: h é tfő tő l pén tek ig  7 - 17-ig, szom baton és vasárnap 8-14-ig, 

Tel.: 6 6 /2 4 0 -0 5 0 , 70 /332-0481 P*
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Jól menetel a hazai labdarúgó-együttes
Csanádapáca-EIek 2-2 (1-0)
Csanádapáca, 110 néző. V.: Kovács A. Kiállítva: Krisán (a kispadról 
reklamálásért) a 68., Bányai S. (m indkettő Elek, könyöklésért) a 82. 
percben. G.: Márk (öngól) a 28., Kránitz K. a 47., i ll .  Rostás a 60., 
Boruzs a 67. percben. Jó: Juhász, Kránitz A., Fodor, Zsuzsa, Krivik, ill. 
Szombati, Rostás, Szentgáli.
Kormányos Antal: -  Hatvan percig nagyon koncentráltan játszottunk, 
de a széllel nem bírtunk. Értékes döntetlen egy nagyobb játékerőt 
képviselő csapat ellen.
Mikulás M ihály: -  Nálunk csak a játékvezetés vo lt gyengébb.

Elek-Bucsa 3-0 (1-0)
Elek, 130 néző. V.: Pécs. G.: Oláh a 32., Rostás a 67., Kotroczó a 81. 
percben. Jó: Szombati, Baffia, Rostás, Boruzs, ill .  Csurka, Czínege, 
Kulik.
Mikulás M ihály: -  Elégedett vagyok az eredménnyel, a játékunkkal 
viszont nem. Dolgoznunk kell tovább, mert csak így lehetünk 
eredményesek.
Bujdosó Attila: -  A látottak alapján nem vo lt ekkora különbség a két 
csapat között, de amíg a helyzeteinket nem tudjuk gólra váltani, 
addig ne várjunk győzelmet.

Sarkad-Elek 2-0 (0-0)
Sarkad, 200 néző. V.: Gyuga. Sarkad: Rajki-Tóth -  Boros, Bende, Erdei, 
Kiss B., Cseke (Nagy A.), Sós, Kurta László, Tokaji (Perlaki), Rácz 
(Fazekas), Molnár J. (Iszáka). Edző: Kocsis Zoltán. Elek: Szabó R. -  
Márk, Szentgáli, Szombati, Baffia (Nagy L.), Bányai, Fettik, Gyulai, 
Rostás (Bállá, Boruzs), lázok, Oláh (Puporka). Edző: Mikulás Mihály. 
Az egységesebb sarkadiak igazi csapatként küzdve fektették két vállra 
a jó  erőkből álló elekieket. Kiállítva: Szentgáli (Elek, második sárga 
lap után) a 72. percben. G.: Rácz Gy. az 51., Gyulai (öngól) a 65. 
percben. Jó: az egész hazai csapat, ill. Szabó R., Szombati.
Kocsis Zoltán: -  Most csapatként játszottunk és meg is le tt az 
eredménye.
Mikulás M ihály: -  Megkaptuk a szokásos Levente-góljainkat. 
Reméljük Bállá Tibor mielőbbi gyógyulását.

Rostás a 24., a 44., Lázok a 43., a 62., Oláh a 88., Boruzs a 74., Gyulai 
a 88. percben. Jó: Puporka, Rostás, Szombati, Gyulai, Lázok, Boruzs, 
i l l .  Szilágyi V.
Mikulás M ihály: -  Megérdemelt győzelmet arattunk még ilyen 
arányban is a végig sportszerűen küzdő gádorosi csapat ellen. 
Szkalonai Zsolt: -  Innen már csak fe lfe lé  vezet az út.

Lőkösháza-Elek 1-2 (0-2)
Lőkösháza, 400 néző, V.: Zahorán.
G.: Szűcs S. (55.), i ll ,  Lázok T. (15), Kontró (35., öngól)
Kiállítva: Kontró (nekiszaladt ellenfelének: 43. p .), Kacsala (a 
második sárga lap után: 87. p .), ill .  Márk (utolsó emberként kezezett:
6. p.).
Jó: Bálint, Fogarasi, Balázs, Szűcs S., ill .  Szabó R., Szombati, Rostás, 
Gyulai, Lázok T.
Varga István: -  Az első félidőben szaladtunk Lázok után, a másodikban 
pedig nem bírtunk Szabóval. Döntetlent érdemeltünk volna.
Mikulás M ihály: -J ó  iramú mérkőzésen az első félidőben sikerült 
kétgólos vezetést szereznünk, és ezt megőriztük.

Soron következő 
bajnoki 
mérkőzéseink:

április 26.17 óra: Újkíggósi FC-Elek LE

május 3.17 óra: Elek LE-Dobozi SE

május 11.17 óra: Békésszentandrási HMSE-Elek LE

május 17.17 óra: Elek LE-Békési FC

május 24.17 óra: Dávaványai SE-Elek LE

Szeretettel várjuk a szurkolni vágyókat!
Elek—Gádoros 12-0 (7-0) Hotya M ihály
Elek, 110 néző. V.: Baráth. G.: Puporka a 4., a 8., a 32., a 38., a 72., sporttudósító

MŰANYAG ES FA NYÍLÁSZÁROK

-  német a lapanyagbó l M á j u s b a n  m e g r e n d e l t
gyártott 7 légkam rás m ű a n y a g  A J T Ó K R A ,
m űanyag ajtók, A B L A K O K R A  é s
ab lakok g yártá sa

- redőnyök, szúnyoghálók  
gyártá sa  és felszerelése

M IELŐ TT DÖNT, 
KERESSEN BENNÜNKET, 
INGYENES ÁRAJÁNLAT- 

KÉSZÍTÉSSEL VÁRJUK ÖNÖKET.

R E D Ő N Y Ü K R E

30% kedvezmény!
Hotya Mihály

Elek, Kisfaludy u. 17. 
Tel.: 70/375-5941

G y u la . & 4 ril& liá z.

Gyula Autóház Kft. 
5700 Gyula. Csabai út 9. 
66/561-460. 30/562-5286 

www.gyulaautohaz.hu

M Ű S Z A K I V IZ S G Á Z T A T Á S
Előtte ingyenes átvizsgálás!

Eleki kollégánk átveszi öntől 

Eleken az autót és vissza is viszi. 

Visszatérő ügyfeleknek 1.000 Ft kedvezmény!

D  TÖ LÜ N K  KO M PLETT SZO LG ÁLTATÁST KAP! LT

http://www.gyulaautohaz.hu
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Tisztelt Lakosság!
Ez év április 1 -jén  megnyílt a konténerizált víztisztító berendezés, 
elindu lt a konténer által m egtisztíto tt víz révén biztosított 
átmeneti vízellátás Eleken.
A Honvédelmi M inisztérium által te lep íte tt víztisztító konténer 
vízvételezési csapjain kifo lgó víz megfelel az átmeneti 
vízszolgáltatás elindításához szükséges feltételeknek.
A berendezés rendelkezik a szükséges vízügyi és egészségügyi 
engedéllyel, az általa biztosított víz minősége megfelel a 
szigorú vízminőségi követelményeknek.
A víztisztító konténer közkifolyóként látja el funkcióját Eleken, 
a vételezett vízért nem kell fizetni.
A konténer hétköznapokon 7 órától 15.30-ig tart nyitva és áll 
a lakosság rendelkezésére.
Az átmeneti vízvételezési lehetőség a településen zajló 
ivóvízminőség-javító program megvalósulásáig biztosított a 
lakosság részére.
A vfztisztitó berendezés üzemeltetését az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi.

A Hit Gyülekezete istentisztelete Eleken minden 
szerdán 17.00-kor a Or. Mester György Általános 
Iskolában (Lökösházi u. 17-19.)

„A z Igazság szabaddá tesz!'

IDÁM
VASÁRNAP

- ÁRUSÍTÁSA
- JAVÍTÁSA (akár a/onnal),
• KÉSZÍTÉSE, CSERÉJE

iwni titt.M nr.v,rtni

7000,- Ft/gr.
ÉS FELVÁSÁRLÁS
EZÜST ÉKSZEREK 
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA

ö lek  Q /chos C)nkoimányzata 

<Képviselo-tesiülete neveken áldott, 

kékes húsvéti ünnepeket kíván:

V Pluhár László
polgármester

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /240 -243 ,30 /2 99 -06 -56  
dr. Ramasz Károly háziorvos: 66/240-121 

dr. Zentay Tibor háziorvos: 66 /241-137, 30 /466-04-11 
dr. Zentayné dr. Szirovicza Éva gyermekháziorvos: 

66 /2 41 -137 ,30 /4 66 -04 -12  
dr. Nádor Gyöngyvér fogorvos: 66 /240-567

Orvosi Ügyelet: 66 /2 40 -896 ,70 /9 67 -89 -86

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 8:00-12:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: nincs 
ügyfélfogadás, csütörtök: 8 :00-12 :00 ,13 :00-16:00  

Péntek: 8:00-12:00

Gyógyszertárak:
Kagyló Patika Kft.

Cím: 5742 Elek, Hősök útja 2.,
Telefon: 66 /240-373, Fax: 66 /240-373 

Gyöngyvirág Gyógyszertár Kft.
Cím: 5742 Elek, Harruckern tér 2., Tel.: 66 /240-025

Kábeltelevizió hibabejelentés: 66/77-88-99

A 2014-es országgyűlési választás 
eleki eredményei

Jelölt
Szavazatok

száma
1. Dr. Kovács József 

FIDESZ-KDNP
964

2. Bőd Tamás 
MSZP-EGYÜT T-DK-PM-MLP

481

3. Varga Géza István 
JOBBIK

304

4. Földi Mihály István 
LMP

24

Forrás: Nemzeti Választási Iroda
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