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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
Közm eghal lgatás,  i n t é z m é n y e k  beszámolója

Elek Város Önkormányzata Képvíselő-testülete 2014. december 15.-én 
tartotta soros ülését, melyen a következő témákról tárgyaltak: I. 
Közmeghallgatás, II. Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás megtárgyalása, III. Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki 
tagintézményének munkájáról szóló beszámoló, IV. 2013/2014. 
tanév értékelése, illetve a 2014/2015-es nevelési év indításáról szóló 
beszámolók - Dr. Mester György Általános Iskola, Napköziotthonos 
Óvodák, Román Általános Iskola esetében tájékoztató, V. Naplemente 
Idősek Otthona 2014. éves munkájáról szóló beszámoló,VI. Reibel Mihály 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. éves munkájáról szóló 
beszámoló, VII. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása,
Vili. Elek városában fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet 
megalkotása, IX. Reibel Mihályi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetői pályázat kiírása, X. Egyebek, bejelentések: a. A helyi 
önkormányzat 2013. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, b. Belső ellenőrzési terv 
elfogadása, c. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése, d. Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyása, e. A képviselő-testület 2015.1. félévi 
munkatervének megtárgyalása, f. Tűzoltószertár tetőszerkezetének

javítása, g. Kábeltelevízió közbeszerzési eljárás megtárgyalása. Zárt ülés. 
Pluhár László polgármester ismertette, hogy Elek Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének törvényi kötelezettsége évente legalább egy 
közmeghallgatást tartani. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 
közmeghallgatás keretén belül a lakosság felteheti kérdéseit a képviselő- 
testület számára. Kérte, hogy kérdéseiket, észrevételeiket a köz 
érdekében tegyék fel a jelenlévők. Jelezte, hogy a közmeghallgatáson az 
intézményvezetők is jelen vannak, így a fe lte tt kérdésekre ők is választ 
tudnak adni. Sajben András előadta, hogy sok mezőgazdasági vállalkozó 
van a településen, akik nem szeretik maguk után letakaritani a sártól az 
utat. Elmondása szerint a mezőgazdasági gépeken az ekék nincsenek 
kivilágítva, ez így nagyon balesetveszélyes. Nánási Mihály jelezte, hogy 
a Lőkösházi út 27-29. szám előtt régóta nincs közvilágítás. Véleménye 
szerint a közvilágítás nem csak a látáshoz, hanem a közbiztonsághoz is 
szükséges. Elmondta, hogy az áramszolgáltató több esetben kicserélte az 
izzókat, de azok csak rövid ideig nyújtottak megoldást. Jelezte, hogy a 
városban található akna szintekkel is problémák vannak. Kalló Pál 
bejelentette, hogy alakulófélben van egy civil szervezet, mely Elekért 
munkálkodik, s a civil szervezet működéséhez segítséget kért. Előadta, 
hogy a testvértelepüléseket jelző táblán Nagykapos irányát mutató nyíl 
még mindig rossz irányba mutat. Javasolta a város több helyén kukák 
kihelyezését. (Folytatás a 2. oldalon)
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Közm eghal lgatás,  i n t é z m é n y e k  beszámolója
(Folytatás az 1. o lda lról) Szóvá tette, hogy ha valaki nem rendelkezik 
helyi kábeltelevízióval, nem tudja meg az információkat, A város 
lakossága nem tudja elhelyezni a zöldhulladékot, ezért javasolta 
komposztálótelep létesítését. Megjegyezte, hogy a településen nem 
megoldott az építési hulladék elhelyezése. Felkérte a képviselőket, 
hogy egyhavi tiszteletdijukat ajánlják fel a római katolikus temető fedett 
szertartási részének kialakítására, javasolta, hogy Gávai Gaal Jenőről 
utcát nevezzenek el. A tanuszodával kapcsolatban a civil szervezet úgy 
gondolja, hogy a gyermekek buszos utaztatása gazdaságosabb lenne.
A polgármester megköszönte az észrevételeket, az értékes javaslatokat.
A sáros utakkal kapcsolatban elmondta: a mezőgazdasági 
gépüzemeltetők nem értik, hogy az úttakarítás is az ő feladatuk.
A sárfelhordás hatványozódott, mivel a városban jelentős beruházások 
folynak, pl. a szennyvízelvezetés VI. üteme, a szilárdhulladék-lerakó 
rekultivációja, az ivóvízminőség-javító program. Elmondta, hogy mióta 
a nagy rendszerek elkészültek, megfelelő a csapadékvíz-elvezetés.
A közvilágítással kapcsolatban elismerte, hogy a településen sok a 
probléma. A Démász-nak jelezte, hogy többszöri bejelentés ellenére 
sem hárítják el a hibákat. A Dankó utcában másfél hónapja nincs 
közvilágítás. Gyula város nagyon alacsony igényű közvilágítást való
sított meg, mely Elek esetében is megoldás lehet. Az Újtelepi kukákkal 
kapcsolatban már voltak megoldási javaslatok. A járdaproblémákkal 
kapcsolatban elmondta, hogy egyes területeken a víz kimosta a 
homokot, így o tt felújítás szükséges. A kábeltelevízióval kapcsolatban 
kijelentette: a város olyan helyzetbe került, hogy a televíziós csatornák 
vételi árát, valamint a vezetékadót nem tudta finanszírozni, így az 
önkormányzat az üzemeltetés jogát átadta másik szolgáltatónak, de a 
tulajdonos továbbra is az önkormányzat. A zöldhulladék problémáját 
továbbítani fogja az EHI Kft. felé. A komposztálótelep létesítésére 
pályázati lehetőségek szükségesek. Jelezte, hogy az építési törmelékek 
elhelyezésére a településen nincs lehetőség. A katolikus temetőben 
kívánt beruházást a tulajdonos egyházzal közösen lehet megvalósítani 
közadakozás révén. Gávai Gaal Jenő neve az utcanévváltozások esetében 
is felmerült. A tanuszodával kapcsolatban nincs pályázati kiírás. Az 
általános iskola előtti fekvőrendőrt kezdeményezi a képviselő-testület.
A közösségi térrel kapcsolatban elmondta, hogy a területre fákat 
kívánnak kiültetni. Kijelentette, hogy adóemelést nem tervez az 
önkormányzat. Kérte, hogy nézzenek szét a településen, 650 regisztrált 
munkanélküli van. Az önkormányzathoz minden segélyezés átkerül 
forrás nélkül. A korlátlan adókivetés a település joga, olyan 
szituációban, amikor a kötelező feladatok elvégzésére sem áll központi 
forrás rendelekzésre. Dr. Kerekes Éva jegyző tájékoztatott, hogy az 
önkormányzatnak 6 hónap áll rendelkezésére a gazdasági program 
elkészítésére és ismertetésére. Elmondta, hogy az előző ciklus gazdasági 
programja a település honlapján megtalálható. Pluhár László lakossági 
felvetésre hangsúlyozta, hogy az önkormányzati segélyek mértékét 
tekintve Elek város nagyságrendekkel többet fordít a lakosságra, m int a 
környékbeli települések. A rászorultak megsegítését az önkormányzat 
saját költségvetése terhére biztosítja. Eleken több olyan bolt is van, 
amely elfogadja az utalványokat. Tolnai Péter képviselő úgy gondolta, 
hogy egyik bizottsági tag tisztességét sem lehet megkérdőjelezni. 
Egyelőre senki nem beszél helyi adó kivetéséről. Kifejtette, hogy 
Elek előtt új források nyílnak meg, melyeket ki kell használni.

A polgármester nagyon hasznosnak minősítette az idei 
közmeghallgatást, a 12 éves munkássága alatt még nem volt ilyen aktív 
a lakosság. Kérte az embereket, hogy a problémáikkal, felvetéseikkel 
keressék fel a képviselő-testület tagjait. Javasolt, hogy tárgyalják meg 
a tűzoltószertár tetőszerkezetének javítását, valamint a kábeltelevízió 
közbeszerzési eljárását. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadta a Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása tárgyában az 
eljárás nyerteseként meghatározni az alábbi ajánlattevőket: 1. Pékáru: 
TIME Bt., 2. Zöldség, gyümölcs: MORTAK FRUIT Kft., 3. M irelit áru: TE-DI 
TRADE Kft., 4. Tej, tejtermékek: Szőke és Társai Kft., 5. Mélyfagyasztott 
hús: MAUS Kft., 6. Hústermékek: Gulyás János és Társai Kft., 7. Száraz
áru: Szőke és Társai Kft., 8. Cukrászsütemények: Borsos Ferencné e.v., 9. 
Tojás: MORTAK FRUIT Kft. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadta a Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása tárgyában a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatként meghatározni az 
alábbi részekben az alábbi ajánlattevőket: 3. M irelit áru: MAUS Kft.,
4. Tej, tejtermékek: MAUS Kft., 5. Mélyfagyasztott hús: Gulyás János 
és Társa Kft., 6., Hústermékek: MAUS Kft., 7. Szárazáru: 8USA Kft.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
eleki tagintézményének munkájáról szóló beszámolójával kapcsolat
ban Turóczy András alpolgármester a közölt számadatokból nem tudta 
eldönteni, keletkezett-e megtakarítás. Strifler Györgyné, az intézmény 
gazdasági vezetője elmondta, hogy a beszámoló a '/< éves helyzetet 
tartalmazza. A bevételi és kiadási számadatok szerint megtakarítás 
keletkezett.
Ezt követően a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
1 tartózkodással elfogadta a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye eleki tagintézménye munkájáról szóló 
beszámolóját. A 2013/2014. tanév értékelése, illetve a 2014/2015-ös 
nevelési év indításáról szóló beszámolók meghallgatása után a 
képviselő-testület elfogadta a Or. Mester György Általános Iskola, 
a Napköziotthonos Óvodák beszámolóját, valamint a Román Általános 
Iskola tájékoztatóját. Elfogadták a Naplemente Idősek Otthona, a Reibel 
Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. éves munkájáról 
szóló beszámolót is.
A képviselő-testület megalkotta 15/2014. (XII. 18.) Kt. sz. rendeletét 
az átmeneti gazdálkodásról, valamint az Eleken fizetendő intézményi 
térítési díjakról. A város pályázatot ír ki a művelődési központ és 
könyvtár intézményvezetői állására, egyben elrendelte a kiírás 
megjelentetését az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet Közszféra Állásportál honlapján.
Or. Kerekes Éva jegyző ismertette a helyi önkormányzat 2013. évi átfogó 
értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataok ellátásáról, 
melyet a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadott. 
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat a 2015. évi belső 
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint: 1. Az állami támogatások, 
hozzájárulások 2014. évi elszámolásának felülvizsgálata. 2 . Az 
intézmények, önkormányzat 2014. évi könyvvezetésének ellenőrzése. 
Pluhár László ismertette, hogy az önkormányzatnak véleményezési joga 
van a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatával kapcsolatban. A képviselő-testület az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadta a szabályzatot.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Közmeghallgatás,  intézmények beszámolója
(Folytatás a 2. oldalról) Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyta a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 68/2014. 
(XI.24.) számú Többcélú Társulási határozatát, melynek értelmében 
elfogadja a Társulási Megállapodás módosításét, valamint I. féléves 
munkatervét az alábbiak szerint: Február 16.: 1./201S. évi költségvetési 
rendelet megalkotása 2./2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Március 30.: l./£/ek Város Fejlődéséért Közalapítvány működésének 
áttekintése. 2./201S. évi Közbeszerzési terv megtárgyalása 
Április 27.: 1./2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása 2./2014. 
évi költségvetési rendelet módosítása 3,/Fleki Víz- és Csatornamű 
Üzemeltető Kft. éves beszámolója 2014. évi üzleti tervéről 
Május 26.: 1./Tájékoztató elemzés az önkormányzat és intézményei, 
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
Június 29.: 1 ./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
A polgármester tájékoztatott, hogy az 5742 Elek, Kétegyházi út 32. szám 
alatti ingatlan, a volt tűzoltószertár épülete önkormányzati tulajdonban 
van, melyet jelenleg az Erőemelő' Egyesület használ. Az eső miatt 
megromlott a tetőszerkezet, ezt a Városüzemeltetés és Karbantartó 
Szolgálat, a műszaki ügyintéző és külső szakértő segítségével felmérték 
és megkérték az árajánlatot. Ismertette a tetőszerkezet felújításának 
anyagköltségét, valamint munkadiját. Tolnai Péter javaslatára a képviselő- 
testület támogatta az 5742 Elek, Kétegyházi út 32. sz. alatti konditerem 
tetőszigetelésének felújítását az önkormányzab ingatlanok felújítása 
terhére. Fórján Mihály ügyvezető igazgató tájékoztatott, hogy az Eleki 
Hulladékgazdálkodási Nonprofil Kft. (5742 Elek, Szent István u. 1.) 2014. 
november 21-én az eleki kábel tv, intemethálózat üzemeltetésére, új 
szerződés megkötésére a társaság egy ajánlati felhívást állított össze, 
amelynek megküldésével a következő ajánlattevőktől ajánlatot kért: Oros- 
com Kft. (5900 Orosháza, Nagyatádi u. 43.) és az Oroscom Hálózat Kft. 
(5900 Orosháza, Kos Károly u. 45.) conzorcium, Magyar Telekom Nyrt. 
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.), Invitel Távközlési Zrt. (2040 
Budaörs, Puskás T. u. 8-10.) logi, tartalmi és pénzügyi szempontból az

Oros-com Kft. (5900 Orosháza, Nagyatádi u. 43.) - Oroscom Hálózat Kft. 
(5900 Orosháza, Kós Károly u. 45.) conzorcium felel meg a kiírásnak.
A kínált bérieb dijak az alábbiak: a kábeltelevíziós szolgáltatás árbevétel 
hét százaléka, de minimum havi nettó 145.000 Ft (bruttó 184.150 Ft).
Az intemetszolgáltatás árbevétel hét százaléka, de minimum havi nettó 
85.000 Ft (bruttó 107.950 Ft). Minimum havi nettó 243.000 Ft (bruttó 
308.610 Ft). Minimum éves nettó 2.916.000 Ft (bruttó 3.703.320 Ft).
Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester kijelentette, hogy a szolgáltatás 
minősége továbbra sem javult, pedig ígéretet kaptak. Módosító 
javaslatként javasolta a szerződés 6 hónapra történő megkötését.
Ezen idő alatt tudja teljesíteni a képviselő-testület által támasztott 
követelményeket. Turóczy András kijelentette, hogy az idén is későn került 
kiírásra az ajánlab felhívás. Nem javasolta a féléves szerződés megkötését. 
Tolnai Péter szerint a képviselő-testület olyan elemekkel egészítheti ki a 
szerződést, mely minőségében javítja a szolgáltatást. Dr. Heimné Máté 
Mária jelezte, hogy az Oros-Com Kft.-nek két év állt rendelkezésére a 
bizonyításra. Pelle László képviselő szerint egy évnél kevesebb időre 
megkötni a szerződést bsztességtelen lenne. Dr. Fórján Mihály felhívta a 
figyelmet, hogy a pályázati kiírás törvényes volt, melyre érvényes 
ajánlatok érkeztek. Az ajánlati felhívásban a szerződés időtartama 5 évre 
szól. Fenntartja javaslatát, miszerint egy olyan szerződés megkötése 
szükséges, melyben a feltételeket ismertetik. További egyeztetést 
követően a képviselő-testület elfogadta az Oros-com Kft. -  Oroscom 
Hálózat Kft. conzorcium ajánlatát és meghatalmazta dr. Fórján Mihályt 
a háromoldalú megállapodás megkötésére. Pluhár László polgármester 
ismertette, hogy 2014-ben az eleki képviselő-testület 19 ülést tartott,
199 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. Megköszönte a régi 
és új képviselő-testüleb, valamint bizottsági tagoknak az év közben 
végzett munkájukat. A nemzetségi önkormányzatoknál, valamint az 
intézményeknél felelősségteljes munka folyt. A város lakóinak 
megköszönte az eredményes választásokat, mely a jegyző asszonynak 
és dolgozóinak az érdeme. Ezt követően zárt ülést rendelt el.

Békés karácsony, boldog új esztendő
Hideg reggelre ébredtünk 2014. december 21-én, de a szívünkbe 
melegség költözött, hiszen újabb összetartozásról tehetett a város 
tanúbizonyságot. A korábbi évekhez hasonlóan a katolikus 
templomban tartottuk a „Mindenki karácsonya" nevű rendezvényt a 
két általános iskola tanulóinak teljes részvételével. Nem csak a 
gyermekek töltötték meg a padsorokat, hanem nagyon sok szülő, 
nagyszülő tisztelte meg az ünnepséget.
Árgyelánné Tóth Erzsébet, a művelődési központ igazgatója 
köszöntötte a város lakóit, az elöljárókat, majd felkérte Kalaman 
János atyát, m int házigazdát, hogy nyissa meg a rendezvényt és 
mondjon egy pár gondolatot a karácsony közeledtéről.
Az atya rövid köszöntője és megemlékezése után a Román 
Nemzetiségi Általános Iskola tanulói vidám műsorral kedveskedtek az 
egybegyűlteknek. Őket követték a Dr. Mester György Általános Iskola 
alsó tagozatosai, akik magyar nyelven adták elő produkciójukat, majd 
a felső tagozatosok egy német és egy angol nyelvű karácsonyi dallal 
mutatkoztak be.

A rendezvény végén Pluhár László polgármester kívánt békés, boldog 
karácsonyt és egy eredményekben gazdagabb, boldog új esztendőt 
mindenkinek. A templomból senki nem lépett ki üres kézzel, mindenki 
kapott szaloncukrot, és kaláccsal és teával kínálták a hazatérőket.

Árgyelánné Tóth Erzsébet
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A s z ö v e g é r t é s i  v e r s e n y  l e g j o b b j a i
A Dr. Mester György Általános 
Iskola a magyar nyelv napja 
(november 13.) alkalmából a 6. 
és 8. évfolyamon szövegértési 
versenyt rendezett.

A verseny helyezettjei:

6. évfolyam:

I. Árgyelán György 6. a
II. Kovács Márk 6. b 
Földi Beatrix 6. b
III. Farkas Laura 6. a 
Ferenczi Sára 6. a

8. évfolyam:

I. Hoffmann Marcell 
Bíró Bertotd 
Fodor Nóra
II. Szentgáli Gréta 
Bíró Róbert
III. Szabó Vivien 
Barthalos Dávid 
Laurinyecz Márk

Tanulóink sikerei
A Dr. Mester György Általános Iskola három tanulója -  
Ferenczi Sára 6. a, M úlik Szimonetta 6. a és Török Bálint 
5. a osztályos tanuló -  vett részt október 21 -én a Békés- 
Csongrád Megyei Iskola Egyesület szervezésében Gyulán 
megtartott német népismereti versenyen, ahol második 
helyezést értek el. Ilyen versenyt most rendeztek először, 
mivel csak az elmúlt tanév óta van a nemzetiségi 
oktatásban résztvevő tanulóknak népismeret tantárgy. 
Ezen tanórák keretében a nemzetiség hagyományaival 
ismerkednek meg a gyerekek.
Tanulóink lelkesen készültek a versenyre. Két feladatra 
előre felkészülhettek: egy család egy napját ke llett 
németül eljátszaniuk. Beöltöztek népviseletbe, és régi 
kellékekkel felszerelve (köcsög, sajtár stb.) mutatták 
be elődeink napi tevékenységeit. A második feladat 
egy prezentáció volt, ami egy eleki német család egyheti 
étrendjét tartalmazta. Ehhez gyűjtőmunkára vo lt szükség, 
amihez segítséget nyú jto tt iskolánk névadójának lánya, 
Mester Klára és Klemm Tamás is. Az ételek neve 
elhangzott eredeti eleki tájszólásban is, német és 
román nyelven egyaránt. Ezt a német nyelvű zsűri 
nagyra értékelte. A többi feladat megoldása alatt is jó 
hangulatban te lt a verseny. Az o tt szerzett tapasztalatok 
által is bővült a gyerekek ismerete elődeinkről.
A tanulókat Lukácsné KohutAnna készítette fel.

Pelle László igazgató

Kicsik és nagyok a cirkuszban

Január 18-án, vasárnap déle lő tt é lette l te lt meg az eleki művelődési központ 
színházterme. A Budapesti Cirkusz Varieté három előadóművészének előadását 
tekinthette meg a gyermek és fe lnő tt közönség.
A kicsik nagy izgalommal várták a kezdést, és már a műsor e lő tt mindenki 
szeretett volna az első sorokban helyet foglalni. 11 órára megtelt a terem és 
elkezdődött a műsor. Láthattunk zsonglőrt, akrobatát, bűvészt, bohócot és a 
gyerekek is segíthették a produkciók sikerét. Az ügyes segítők jutalm at kaptak, 
ló  vo lt látni a csodálkozó tekinteteket, a mosolygó arcokat. Ezen a délelőttön is 
sikerü lt sok kisgyereknek örömet szerezni. Minden résztvevő tombolát kapott, 
amelyet az előadás szünetében sorsoltak ki.

(A he ly i kábeltévé rövid összefoglalót ad a műsorról.)
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éPeC4ejte j:Áyp^£Í: JUU
Volt már gitáros, zenés délelőttünk (köszönet érte Kecskeméti 
Attilának), megismerkedtek egg „ ic ir i-p id r i"  mesével diavetítés 
formájában, elbáboztuk a sokak által ismert „répa" mesét. Decemberben 
vártuk a Mikulást is, dalokat énekeltünk és mézeskalácsot majszoltunk, 
majd karácsong közeledtével megcsendült a kis csengő. Karácsonyváró 
hangulatot teremtettünk, készségfejlesztő foglalkozás során hópihéket 

rajzolgattunk, ezzel is csalogatva a havazást.
Vidáman kezdtük a 2015-ös évet is: a nagg sikerű 
„Bogyó és Kabóca" eggik meséjét, a „Sün Soma 
születésnapja" címűt báboztuk el a ggermekeknek, de 
még tartogatunk meglepetéseket! Néhángat Ízelítőül: 
lesz diavetítés, farsangi hóka-móka, Hipp-termékek 
bemutatója. Továbbra is szeretettel várjuk a babákat és 
az angukákat!

Juhászné Kiss Henrietta

Programjaink:
Január 30 -án 16 órától 

farsangi jelmezverseng ggermekeknek 
Február 7-én 8 - tó l 13-ia  

baba-mama cserebere börze 
Február 13-án péntek IQ órátó l bábműsor 
gyermekeknek Bogyó és Babóca címmel

2014 szeptemberében indult el könyvtárunkban a Baba-mama klub, 
melynek az volt a célja, hogy azok a kisgyermekek is, akik még nem 
óvodások, részt vehessenek valamilyen közösségi életben.
Heti rendszerességgel (csütörtökönként) tartjuk foglalkozásainkat, 
melyeket igyekszünk változatos formában, a gyermekek életkori 
sajátosságait figyelembe véve szervezni.

Léteznek „ t i n i b o s z o r k á n y o k " !
Ezt mi sem bizonyltja jobban, 
mint hogy 2014. december 
9-én számos„tiniboszorkány" 
érkezett kísérőjével együtt 
a Reibel Mihály Művelődési 
Központ által megrendezett 
Luca-napi vetélkedőre.
Mint azt már bizonyára sokan 
tudják, ehhez a naphoz jó  néhány 
hagyomány és szokás kapcsolódik. 
Ilyen például a Luca szék faragása, 
melyre felállva bárki megláthatta 
a boszorkányokat, ilyen a kotyolás 
vagy a gombóc-főzés, mely 
alapján a lányok megtudhatták 

jövendőbelijük nevét. A megmérettetésre öt csapat vállalkozott. A humorosabbnál humorosabb feladat- 
típusok garantálták a délutáni jókedvet és vidámságot a résztvevők körében. A vetélkedő legizgalmasabb 
részei a „székfoglaló" nevű játék, a csapatok által megírt vádirat és a boszorkány elevenen elégetése volt. 
„Lassan készül, m int a Luca széke!" -  tartja a Luca-napi mondás, de ez a csapatok feladatmegoldásaira 
egyáltalán nem volt jellemző. A verseny utolsó feladatához, a székes játékhoz érve a versenyzők meg
duplázhatták, vagy akár el is veszíthették az addig összegyűjtött pontjaikat. A játék végére teljesen 
átrendeződött az addigi állás. Az első három helyezett jutalma egy-egy torta és oklevél volt.
A nyeremények kiosztása után kedves boszijaink seprűikre pattanva elrepültek a te lihold fényében, 
de reméljük, jövőre ismét találkozhatunk velük.

Márton-nap
November 11-én minden évben 
megemlékezünk Szent Márton 
püspökről a Dr. Mester György 
Általános Iskolában. A 
kisebbekkel beszélgetünk 
Márton legendájáról, több róla és 
a lampionról szóló német éneket 
tanulunk. A nagyobbak gyűjtő
munka keretében ismerkednek 
Szent Márton életével és a 
Márton-napi népszokásokkal. 
Népismeretóra keretében 
előadják egymásnak az 
interneten talált anyagot.
Elsőtől ötödik osztályig minden 
németes osztályba járó tanuló 
saját maga készít lampiont. A 
kisebbeknek szükségük van egy 
kis segítségre, de egymásnak 
is szívesen segítenek. Márton 
névnapjának estéjén pedig 
csatlakozunk az óvodásokhoz a 
városi felvonuláson. A 
gyerekeket ebben támogatták: 
Morár Pétemé, Lukácsné Kohut 
Anna, Klemm Tamás.
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§XeJlyt
Az elekiek népszokásokban gazdag időszaka a farsang. Ekkor zajlanak a 
különböző nemzetiségi bálák, a román, a német, a cigány és a magyar 
bál. A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig terjedő 
időszakot jelenti, s babonákban, szokásokban leggazdagabb 
az utolsó három napja. így van ez Eleken is. Legjelentősebb eseménye 
a húshagyókeddi felvonulás, melyet kezdetben a német lakosok hoztak 
be a városba, s az idők folyamán a település minden lakosának, 
nemzetiségtől függetlenül sajátja lett, olyannyira, hogy 30 ével ezelőtt, 
amikor német ember nem akadt a felvonulás megszervezésére, akkor egy 
román nemzetiségű lakos, Gál György vette a vállára a szervezést, s egg 
gazdag és régi hagyomány továbbéléséről gondoskodott.
Az elekiek farsangja egyik reprezentatív példája lehet a különböző 
nemzetiségű népek kulturális együttélésének, hiszen olyan népszokásról 
van szó, melynek helybeli megteremtői a németek, továbbvivői a 
hagyományőrző románok, résztvevői pedig - nemzetiségtől függetlenül - 
Elek lakosai, s mindez magyar környezetben zajlik. így aztán a szokásban 
keverednek a német, román és magyar elemek. Az eleki farsang 
történetében két szakaszt különíthetünk el, a II. világháború előtti ún. 
régi farsangot és a háború utáni újabb farsangot. A kettő között sok 
hasonlóság, de egyben különbség is akad. A farsangi felvonulás menete 
45 előtt: reggel nyolc óra körül történt a gyülekező, abban a kocsmában, 
ahol előzetesen megbeszélték, ahova leggyakrabban jártak bálozni. A 
jelmezeket ott vették föl, s ott is öltöztek vissza a felvonulás végeztével.
A farsangolók csak nős férfiak lehettek. Jelmezként általában női ruhát 
vettek, az álarc azonban kötetlen volt, csak az arc eltakarására törekedtek. 
A menetnek hagyományos rendje volt, melynek magját az álarcosok, az 
adománygyűjtésre szolgáló szekerek és egy keréken forgó bábu-pár,

Hansl és Gretl alkották. Az élen 2-4 lovas haladt magyaros öltözetben.
A lovasok után közvetlenül következett egy oldaldeszkás kocsi, 
berendezése kocsmát jelképezett. Ezen a kocsin helyezték el a 
boroshordókat, melybe az összegyűjtött bort öntögették. A farsangolók 
minden háznál megálltak, s köszöntőt mondtak. Többé-kevésbé állandó 
jelmezei voltak a farsangnak a kereplős ember, a tülkösök, a 
pléhdudások, kürtösök, illetve a medve és táncoltatója. Egy-egy 
utcasarkon megállva zenéltek és táncoltak a járókelőkkel. A menet végén 
haladt a kanász karikás ostorral, aki a sapkájába fácántollat dugott. A 
felvonulás után, este batyusbált rendeztek. A háború előtti időkben még 
külön farsangjuk volt a fiataloknak és gyerekeknek is.
A farsangi felvonulások mindkét háború alatt elmaradtak, sőt a második 
világháború után csak a hatvanas években újították föl. A főbb jegyek 
megmaradtak, de sok eltűnt és újak is kerültek bele. Csak egy felvonuló 
csoport van, s korosztálytól, nemtől függetlenül bárki részt vehet benne. 
Megszűntek az állandó jelmezek is, s az induló helyszín nem a kocsma, 
hanem Gál György lakóháza. Már a háború előtt is keveredtek a különböző 
elemek. A farsangi felvonulásban a toll, a bábu-pár Hansl és Gretl, illetve 
maga a köszöntő-adománykérő szöveg német elemnek tekinthető. A 
kanász és a magyaros öltözetű lovasok pedig magukért beszélnek. Az 
eredetileg német szokás mára mindenki farsangja lett, nemzetiségtől 
függetlenül mindenki részt vesz benne, a köszöntő, adománykérő 
szövegeket leginkább magyarul mondják.

Ünnepvárás négy nemzetiséggel
A szlovák nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére 2013-ban indult 
útjára az „Adventi gyertyagyújtás" című rendezvénysorozat, amelyet 2014 
decemberében is folytattunk. Advent első vasárnapján dr. Kuwczné 
Czvalinga Judit, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. Négy vasárnapon keresztül egy-egy gyertyát 
gyújtunk a város szívében, a közös adventi koszorún, mindig más kisebbség 
szervezésében. Pluhár László polgármester a következő gondolatokkal 
nyitotta meg a rendezvénysorozatot. -  A folyamatosan változó és 
globalizálódó világ, a kultúrák sokszínűsége és azok folyamatos keveredése 
által a hagyományos értelemben vett adventi várakozás napjainkban 
egészen mást jelent, mint a kezdetekkor. Persze, ez az időszak számunkra 
is - akárcsak elődeink számára -  ugyanúgy a várakozás idejét jelenti, 
viszont másra várt és vágyott a 4. századi keresztény, és másra vágyunk mi, 
a modem kor emberei. Vágyunk nyugalomra, meghittségre, családi békére. 
A megnyitó után a Or. Mester György Általános Iskola tanulói rövid műsort 
adtak, cigány nyelven kívánva boldog karácsonyt a jelenlévőknek, majd az 
Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nevében Jova Zsoltné gyújtotta 
meg az első gyertyát. Advent második vasárnapját az Eleki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat rendezte. Az Eleki Németek Egyesülete nevében 
Klemm Tamás elnök köszöntötte az egybegyűlteket, ezután Kalaman János 
plébános áldotta meg a koszorút és a jelenlévőket. A katolikus templom 
hittanosai rövid karácsonyi műsort adtak, őket követte a katolikus templom

énekkara vidám 
karácsonyi dalokkal.
Az Eleki Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében 
hiedermayer Ernő elnök 
gyújtotta meg a második 
gyertyát. Advent harmadik 
vasárnapjára az Eleki 
Román Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében került sor. Bágy György 
János, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
majd felkérte Seres Sándor parókust, hogy szentelje meg a koszorút.
Ezután a Román Nemzetiségi Általános Iskola tanulói köszöntötték az 
ünnepet román nyelvű műsorukkal. A harmadik gyertyát Bágy György János 
gyújtotta meg. December 2\-énÁrgyelánné Tóth Erzsébet, a művelődési 
központ igazgatója nyitotta meg az ünnepséget, majd dr. Kuruczné 
Czvalinga Judit, az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
emlékezett meg az eltelt időszakról. A Dr. Mester György Általános Iskola 
tanulói szlovák nyelven énekeltek és verseket adtak elő. A negyedik 
gyertyát az elnök asszony gyújtotta meg, majd őt követte Pluhár László 
polgármester, aki lezárta a rendezvénysorozatot, békés, boldog karácsonyt 
kívánva a város lakosságának. T. T.
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Előrehozott tavaszi mérkőzések
Elek-Battonya 3-0  (1 -0 )
Elek, 130 néző. V.: Bálint A. Kiállítva: Kacsala (Elek, második sárga lap 
után) a 88. percben. G.: Bányai a 42., Oláh az 55., a 80. percben. Jó: 
Szabó R., Gyulai, Oláh T., Szombati, Bányai, Szentgáli, ill. Simon, 
Árgyelán, Szabó Zs., Bállá, Kukula T.
A jobb játékerőt képviselő hazai együttes kitűnő játékkal győzött 
a mezőnyben jól játszó és sportszerűen küzdő csapat ellen.
Kis László: -  Időnként jó játékkal hoztuk a kötelező győzelmet 
a kulturáltan játszó vendégcsapat ellen.
István András: -  Erősen megfiatalított csapatunk férfiasán helytállt 
a megye egyik legjobb csapata ellen.
Lökösháza—Elek 1 -2  (1 -1 )
Lőkösháza, 380 néző. V.:Mihálik. Lökösháza: Fogarasi -  Szűcs, Balázs Gy., 
Domsik, Horváth, Molnár G., Molnár Zs., Mittnacht, Rakonczai, Varga L., 
Becsei. Edző: Domsik Tibor. Elek: Szabó R. -  Szombati, Szentgáli Z., Oláh 
(Boruzs), Gál, Gyulai, Rostás, Lázok (Kotroczó), Bányai, Kopács, 
Zsombori. Edző: Kis László. G.: Becsei a 40., ill. Zsombori a 10., Oláh az 
52., percben. Jó: Becsei ill. Oláh, Gál, Kopács, Bányai, Gyulai.
Igazi presztízscsatát hozott a szomszédvár-rangadó. A rutinosabb eleki 
együttes megérdemelten győzött a jól játszó Lőkösháza ellen.
ROSTÁS A HAZAI GÓLKIRÁLY
Az eleki együttes 16 mérkőzésen győzött, csak egyet veszített el. 55 gólt 
rúgott és mindössze 12 gólt kapott. A házi góllövőlistát Rostás Benjámin

vezeti 16 találattal, Kardos Imre 11,
Oláh Thomas, Kopács Zsolt 5-5, Lázok Tamás,\
Kacsala Norbert 4-4, Bányai Sándor 3,
Gál Attila, Zsombori Zsigmond 2-2,
Szombati Roland, Kotroczó András 1-1 gólt szerzett.
Az ifjúsági csapat is kitűnően teljesített, az 4. helyet szerezte meg ősszel.

IFJÚSÁGI TABELLA
M l csapat M GY 0 V 16 KG 6K P

1. BEKESSZENTANDRASI HMSE 17 16 1 0 86 17 69 49
2. CSORVÁSISK 17 14 1 2 8S 22 63 43
3. SARKADI KINIZSI LE 17 13 1 3 86 16 70 40
4. ELEK LE 17 10 1 6 44 37 7 31
S. MEZOBERENYIFC 17 9 1 7 56 33 23 28
6. LÖKÖSHÁZA KSK 17 9 0 8 46 42 4 27
7. CSANÁDAPÁCAI EFC 17 9 1 7 35 51 -16 27
8. BÉKÉSCSABAI MÁV SE 17 8 3 6 51 36 IS 27
9. VÉSZTÓI SE 17 7 0 10 46 42 4 21

10. KÉTEGYHÁZI SE 17 6 2 9 24 45 •21 20
11. DOMBEGYHÁZ NSE 17 6 0 11 32 51 -19 18
12. BUCSASE 16 6 0 10 48 79 -31 18
13. OKÁNY KSK 17 S 1 11 30 53 -23 16
14. ÚJKÍGYÓS FC IS s 0 10 30 66 -36 15
IS. SARKADKERESZTÚRI SE 16 3 0 13 16 61 -45 9

16. BATTONYAITK 17 2 0 15 22 86 -64 6

Hotya Mihály sporttudósító (fo tó: Nagy Marcell)

G yula  Autóház Kft. 
5700 G yula . C sabai út 9. 
66/561-460, 30/562-5286 

w ww .gyulaautohaz.hu

KÖLCSÖNZŐ
(g ye rek já té k , kerti g é p . b u li kellék, uta zási k ie g é s zítő )

MŰSZAKI ÉS EREDET VIZSGA
(e lőtte  in g y e n e s  á tv izsg á lá s , b izto s itá sk ö té s )

AUTÓSZERVIZ
(d íze l és b e n zin e s  autók ja v ítá sa , k lim a s ze rv iz )

JÁRMŰ BÉRBEADÁS
(m ik ro b u s z , a u tó m e n tő , la k ó k o cs i, k isteh e rau tó , s tb .)

Q  T Ő L Ü N K  K O M P L E T T  S Z O L G Á L T A T Á S T  K A P !  C

MŰANYAG ES FA NYÍLÁSZÁROK 
GYÁRTÁSA ÉS BEÉPÍTÉSE

Januárban és februárban 
megrendelt nyílászárók tavalyi áron 

Véka „A" minőségű műanyag ablakok 
HABKITÖLTÉSE alapáron.

Ingyenes árajánlat kéréssel keressen minket bizalommal.

G y u l a

06- 70/ 330-1460

http://www.gyulaautohaz.hu
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Programajánlat

A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár várja látogatóit 
az alábbi programokra:
-  zumba minden szerdán 17 órától és pénteken 18 órától
-  asztalitenisz minden kedden és csütörtökön 17 órától, 

gyerekeknek 18 órától
fe lnőtteknek: -  csütörtökönként 13 órától nyugdíjas teadélután
-  csütörtökönként 10 órától baba-mama klub 
Februártól indítandó szakköreink:
Kattanj rá, nagyil Kertbarát szakkör 
Konyhatündérek köre (lányoknak,asszonyoknak)
Fotószakkör
Jelentkezés a 240-032-es telefonszámon vagy személyesen! 
Programjaink:
Február 13-14-15 részt veszünk a „Kultúrházak éjjel nappal" című 
országos rendezvénysorozatban 
Február 14-én lg  órától román bál 
Február 17-én farsangi maszkafelvonulás

Januári könyvajánló
Olvasni szerető gyerekeknek és fe lnőtteknek ajánljuk figyelmébe 
könyvtárunk legfrissebb beszerzéseiből az alábbi könyveket: 
Gyermekolvasmányok:
1. Bodó Béla: Brumi az iskolában 
2 .100 állomás -  100 kaland sorozat: Lovak
3. Szűcs Vanda: Egy ikerpár naplója
4. Bartos Erika: Bogyó és Babóca a jégen
5. Berg Judit: Rumini a Zúzmaragyarmaton 
(Berg Judit letehetetlenül izgalmas, az Év gyerek
könyve díjja l k itün te te tt kalandregénye, a Rumini 
fo lyta tód ik! A második rész a hideg északon játszódik, Ruminiék 
hajója, a Szélkirálynő ezúttal Jégvárosba, Zúzmaragyarmat 
fővárosába indul. Két titokzatos zúzmaratörpe-utasuk, Rianástorky 
Jégcsap Hubert és Zuzmó Alex azonban nagyon gyanúsan 
viselkedik...)
Felnőttolvasmányok:
1. Bán Mór: Hunyadi-sorozat
2. George R. R. Martin: A Hét Királyság Lovagja
3. Pál Ferenc:A szorongástól az önbecsülésig
4. Philippa Gregory: A Sötétség Rendje
5. Christina Baker Kline: Árvák vonata 
(Christina Baker Kline regénye részletekben gazdag,| 
történetet mesél el, melyben egyformán szerephez ju t a 
történelem, az egyéni kitartás, a váratlanul kö tte te tt barátság 
lehetősége és a magunkban ta rto tt titkok sorsfordító szerepe...)

Román bál
A R O M Á N  N E M ZETIS ÉG I Ö N K O R M Á N Y Z A T ÉS AZ 

ELEKI R O M Á N  H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő  TÁ N C E G Y E S Ü LE T 
TIS Z TE L E TTE L  M E G H ÍV  M IN D E N  É R D E K L Ő D Ő T A

FEBRUÁR 14-ÉN 19 ÓRÁTÓL
M E G R E N D E Z E N D Ő

HAGYO M ÁNYO S ROM ÁN BÁTYUS BÁLRA 
A REIBEL M IH Á LY  M ŰVELŐ D ÉSI KÖZPONTBA
£  ^  ( E l e k . K o s s u t h  l . u . i 3 . )

■ K  ZENE: BÉKÉS BA N D A

M ÁCSAI ZENÉSZEK (R O M Á N IA )

B e l é p ő : IO ü O F T

TO M B O E A TÁ R G Y -F E L\|Á N  FÁSOKAT SZÍVESEN FO G A D U N K !

Tisztelt elekiek!
Hölgyeim, uraim!

A polgárőrség arra kéri azokat a 18. életévüket be tö ltö tt 
hölgyeket, urakat, akik elhivatást éreznek a városunk 
biztonságosabbá, élhetővé téte le  érdekében végzett munkához, 
az idősek, gyermekek segítéséhez, hogy csatlakozzanak hozzánk! 
Minden tenni akarót szívesen várunk, legyen az hölgy, vagy úr!
Ne szavakkal, tettekkel bizonyítsunk!

Tisztelettel: az eleki polgárőrség tagjai
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