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Átalakult bizottságok, tagdelegálások
Jól működik a központi orvosi ügyelet

Elek Város Önkormányzata Képviselö-testülete 2015. évi első ülését 
január 28-án tartotta. A kővetkező napirendi pontokról tárgyaltak: 
képviselői mandátum átadása, személyi kérdések megtárgyalása, 
elfogadása - a. bizottságok átalakítása, b. Gyula -  Elek Ivóvizminőség- 
javító Társulásba történő tagdelegálás, c. kistérségi társulásba történő 
tagdelegálás, - központi orvosi ügyelet feladatellátási szerződés meg- 
hosszabbítása, nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata, elfogadása, Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció véleményezése.
B m d t Antalné, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a HVB 
1/2015. (1 .28.) határozatát, miszerint 
a bizottság Lukács Lászlót, a 2014. évi 
önkormányzati választásokon kapott 
525 szavazat alapján, m int soron 
következő képviselőjelöltet Elek Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjává nyilvánítja. Pluhár László 
polgármester felkérte Lukács Lászlót, 
hogy tegye le esküjét, aminek a 
képviselő eleget is tett. Ezután személyi 
kérdések megtárgyalása következett a 
bizottságok átalakításával kapcsolatban.

Pluhár László ismertette, hogy Elek Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 25.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges. A Békés Megyei Kormányhivatal 
állásfoglalása alapján a két alpolgármester alkalmazása lehetséges, 
de a polgármester jogállásából vezette le az összeférhetetlenségi 
szabálgokat és 2015. január 29-ei határidőt határozott meg az 
összeférhetetlenség megszüntetésére.
Előadta, hogy 4 képviselővel kell megoldani a bizottságok működését. 
Előzetes konzultáció után alakult ki a megoldás. Két bizottság 
összetételéről döntött a képviselő-testület: határoztak a pénzügyi és 
társadalmi kapcsolatok bizottsága, valamint az ügyrendi és szociális 
bizottság tagjairól, majd a polgármester ismertette a szóban forgó 
bizottságok összetételét.

Pénzügyi és társadalmi 
kapcsolatok bizottsága
Elnök: Zsidó Ferenc György
Tag: Lukács László

Pelle László
Külsős tag: Gál Mátyásné 

Tóbiás Sándomé

(Folytatás a 2. oldalon)

Ügyrendi és szociális bizottság

Elnök: Dávid Rémusz
Tag: Lukács László

Pelle László
Külsős tag: RocskárJánosné

Popucza-László Erzsébet
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Átalakult bizottságok, tagdelegálások

Jól működik a központi orvosi ügyelet
(Folytatás az 1. o lda lról)
Ezt követően elfogadták az 1/2015. (1 .28.) sz. önkormányzati 
rendeletet Elek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14//2014. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról.
A polgármester ismertette, hogy az Mötv. 94. § (2) bekezdése alapján 
a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok alkotják. Ahhoz, hogy a Gyula és Elek Ivóvízminőség- 
javító Társulás, valamint a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás folytathassa az új ciklusban a működését, szükséges az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek tagot delegálni a 
taggyűlésbe. A taggyűlésbe saját magát, valamint helyettesként dr.

Heimné Máté M ária  alpolgármestert 
javasolta. A képviselő-testület a 
javaslatnak megfelelően hozta meg 
döntését.
Pluhár László emlékeztetett, hogy a 
központi orvosi ügyelettel kapcsolatban 
2014 augusztusában nagyon gyorsan 
ke llett meghozni a döntéseket. Dr. 
Heimné Máté Mária alpolgármester 
szerint nagyon pozitívak a visszhangok 
a központi orvosi ügyelettel 
kapcsolatban, az orvosok nagyon 
lelkiismeretesek. A képviselő-testület 

a központi orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződését a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáig meghosszabbította.
A polgármester ismertette, hogy az Njtv. 80. § (1 ) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére -  annak 
székhelyén -  biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
fe lté te le it, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. A helyi önkormányzat 30 napon 
belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a

helyiséghasználatra, a további fe lté telek biztosítására és a feladatok 
ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal. A megállapodást az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni (Njtv. 80. § (2 ) bekezdés). Az újonnan 
alakult nemzetiségi önkormányzatok ennek megfelelően az alakuló 
ülésen kezdeményezhetik az együttműködési megállapodás helyi 
önkormányzattal történő megkötését és megkezdhetik annak 
előkészítését. A megállapodás tartalmára vonatkozó rendelkezéseket 
a Njtv. 80. §-a tartalmazza. A képviselő-testület ezt követően mind a 
négy nemzetiségi önkormányzat esetében felülvizsgálta és elfogadta 
az együttműködési megállapodást, majd egyben visszavonta korábbi 
határozatát.
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezésével 
kapcsolatban Pluhár László.előadta, hogy 2012 decemberében a 
Társulási Tanács felülvizsgálta a koncepciót. A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3 ) bekezdése 
alapján: a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen, a fővárosban élő, szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések 
egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a 
társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és 
aktualizálja. A társulás a 76/2014. (XII. 15.) sz. határozata értelmében 
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
felkéri a tagönkormányzatokat a jelen előterjesztés mellékletét képező 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezésére, majd ezt 
követően utasítja a társulás elnökét, hogy nyújtsa be a koncepciót a 
vélemények figyelembevételével a tanács következő ülésére (melynek 
határideje 2015. január 31. vo lt). A képviselő-testület az 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadta a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciót.

Köszönet a véradóknak

<
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Az ember legfontosabb kincse az egészség. A Magyar 
Vöröskereszt olyan egészségügyi szervezet, mely 

1— által önzetlen véradók segítenek embertársaik 
<N  felépülésében, gyógyulásában „Adj vért, életet

■Os ü ^  adsz" jelszóval. Támogatja a szociálisan rászoruló 
családokat ruhaneművel, tartós élelmiszerekkel, 

műszaki cikkekkel, lakberendezési eszközökkel, illetve gyermekjátékokkal. 
Az eleki szervezet vezetője, Rocskár Jánosáé (Ani) köszönetét fejezi ki 
elsősorban az önzetlen véradóknak, illetve a szervezet támogatóinak: 
Pluhár László polgármesternek és az eleki önkormányzatnak, valamint a 
további szponzoroknak: a Gyulán üzemeltetett SM adományboltnak, a 
szintén gyulai Kopányi házaspárnak, valamint azon magánszemélyeknek, 
akik adományaikkal segítik a szervezet munkáját.

Kiss Mihályné

MŰANYAG ÉS FA 
NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK 
GYÁRTÁSA ÉS BEÉPÍTÉSE 

ÚJDONSÁG!
Véka „A" minőségű műanyag ablakok 

HABKITÖLTÉSE alapáron. 
Ingyenes árajánlat kéréssel 

keressen minket bizalommal.
30 éves tapaszta la tta l 

a nyílászárók gyártása te rén .

Hotya M ihá ly E.V. •  Elek, K isfa ludy u. 17. 
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Merre tartasz, Elek?
Sokszor feltettem a kérdést magamnak: vajon van-e még bennünk, 
elekiekben közösségi szellem, tudunk-e összefogni valamilyen nemes 
célért, támogatni új értékek létrehozását anélkül, hogy személyes 
hasznunk lenne belőle? Mert van elmaradásunk e téren, nem is kevés! 
Gávai Gaal Jenő egy tudós ember volt, akinek munkássága nélkül a mai 
Elek nem lenne. Gerendáson született és Arad megyében munkálkodott 
hosszú évekig. Az I. világháború után, amikor Magyarországot 
feldarabolni készültek Trianonban, a Román Királyság bejelentette 
igényét Elekre és Lőkösházára, valamint Gesztre, Ártándra, 
Biharkeresztesre. Gávai Gaal Jenő szorgalmasan já r t  a Határmegállapító 
Központba, a nemzetközi bizottság szinte minden tagjával a saját 
nyelvén beszélve igyekezett meggyőzni őket, hogy ezen területek 
Magyarország részei maradjanak. Minden felmerülő ellenvetésre 
igyekezett megfelelni, emlékiratokat, adatgyűjteményeket és 
térképeket bocsájtott a delegáció rendelkezésére, melyek minden 
ellenséges, hazug adatot megcáfoltak. Kitartó munkája 
eredményeképpen 1922. augusztus 28-án javunkra történt a 
megfellebbezhetetlen nemzetközi döntés: az érintett települések Elekkel 
együtt Magyarország részei maradhattak! Általánosan elismert tény, 
hogy ez az eredmény túlnyomó részben Gávai Gaal Jenő fáradhatatlan 
munkájának köszönhető. A barátai és polgártársai részéről kifejezett 
üdvözletekre a következőt fe le lte : „...csupán azt tettem, ami 
elengedhetetlen kötelességem vo lt..." valamint „egyedül azért 
kívántam élni, hogy a magyarságot szolgáljam..."

Farsangi jelmezverseny
Sfóva/u w-rMéíet: dfatnany naÁián

man<f tia/ija c /jö // m ár, G  \aay ma/a/nitj van rZ'/ ma, 

/cvxt/őt/iÁ: a fv/wrx/i<í/, cxcrjs/t' Htal/eara

xeticsxdra v/tfan Krff, integet,

ring a ta/rtca ué/t nt/i. /níeuíxiatja a tetet.

Farsangi mulatságot és jelmezversenyt rendeztünk Elek apró 
lakosainak. A városi művelődési központban m egtartott rendezvényt 
sok szülő, nagyszülő, testvér és nem utolsósorban versenyző tisztelte 
meg. A zsűrinek (Kozák János, Lezsák Szilvia, Emenet-Bukor Katalin) 
nem volt könnyű dolga, mivel 29 bátor jelentkező vállalkozott arra, 
hogy ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe bújva megmutassa magát a 
nagyközönségnek. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy idén nemcsak 
a gyerekek kaptak kedvet a beöltözéshez, hanem több anyuka is 
maskarát ö ltö tt, így búcsúztatva a te let. A bírák a felvonulás során 
ez alkalommal is több szempontot vettek figyelembe, m int pl. 
otthon, kézzel készített jelmez, egyszerűség, ötletesség. A hosszas 
tanakodást követően az ítészek meghozták végleges döntésüket, 
amely a következőképpen alakult:
Óvodások
1. Kotroczó Ferenc (5 éves), Pumukli jelmezben
2. Engedi Kam illa  (4,5 éves) űrhajónak öltözött
3. Popucza Olivér (3 éves), kisegér jelmezben

Csak gondoljunk bele, m i van, ha Elek nem lenne Magyarország része? 
Milyen lenne ma Elek? Fel ke ll tenni a kérdést önmagunknak: tartozunk 
valamivel ennek az EMBER-nek? Úgy gondolom, Gávai Gaal Jenőnek 
Eleken emléket kell állítanunk köszönetképpen. Példaként említem, 
hogy Lőkösházán az iskola viseli a nevét, valamint Eleken régen a 
mostani Táncsics utca volt róla elnevezve. Kérem Önöket, erkölcsileg 
és anyagilag támogassák, hogy reprezentatív módon fejezzük ki 
tiszteletünket Gávai Gaal Jenő Elekért tett erőfeszítéseiért!
Kérem még az Önök segítségét egy olyan ügyben, ami 
valamennyiünket érint kivétel nélkül: a temetőben szeretnénk 
közerőből egy fede tt szertartási helyet létrehozni. A je lenlegi áldatlan 
állapot: ha lottainktól nem tudunk méltóképpen elköszönni, eső áztatja, 
hó belepi, nap égeti a koporsót, a közvetlen hozzátartozókat, a 
búcsúztatót, a koszorúkat. Azt hiszem, mindenkinek volt már része 
mindezekben, tehát nem kell különösképpen megindokolni, m iért is 
kellene valami megoldást találni. Érintettek vagyunk, leszünk! Úgy 
gondolom, illendő lenne egy fábó l készült fedett búcsúztató helyet 
kialakítani a kápolna m elle tti részen. Mellé lehetne építtetni egy 
urnafalat is, ha valaki ilyen temetkezést szeretne. Egy vállalkozó már 
100 ezer forintos felajánlással é lt és több magánszemély is jelentkezett 
kisebb Összegekkel. Ezt megépíttethetnénk az Elek Fejlődéséért 
alapítványon keresztül.
Nos, felm erül a kérdés: merre tovább, Elek? Van bennünk közösségi 
szellem, adakozókészség, hajlam az összefogásra -  önmagunkért? 
Tudjuk a közös szekeret együtt tolni, vagy csak csücsülünk a bakon, 
és várjuk a csodát. Hiszem azt, hogy Elek lakosainak többsége tudja 
és akarja to ln i a szekeret. Vágjunk hát be le !!! Az Elekért Baráti Kör 
nevében: Kalló Pál

és mulatság

Kisiskolások
1. Kása Schmidt Ervin (8,5 éves), lego jelmezben
2. Balogh Achilles (11 éves), „Az iskola rabja"
3. Resetár Hanna (8 éves), balerina jelmezben
A helyezettek oklevélben és ajándékban részesültek, valamint 
mindenki csokoládét és a farsangra való tekin tette l fánkot kapott.

Sz. Á.
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Kistérségi vers- és prózamondó verseny

Immár tizenötödik alkalommal, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 
rendeztük meg a kistérségi vers- és prózamondó versenyt az eleki 
művelődési központban. Az esemény ahhoz az emléknaphoz kapcsolódik, 
amikor Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt.
Ez a rendezvény mindig jó alkalom arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk a kultúrának, s tettük ezt a környező településekkel 
közösen. A megmérettetésre három település, Elek, Kétegyháza, 
Lőkösháza a legszebben szavaló/éneklő tanulóit sorakoztatta fel, 
akik előzőleg az iskolai versenyen a legjobban szerepeltek.
Árgyelánné Tóth Erzsébet, a Riebel Mihály Művelődési Központ 
igazgatónője köszöntötte az izguló tanulókat, pedagógusokat, szülőket, 
majd Pétté László önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke, 
a Dr. Mester György Általános Iskola igazgatója mondta el megnyitó 
beszédét.
Az idei évben ének és hangszeres kategóriában is lehetett nevezni, 
örömünkre éltek is jó néhányan ezzel a lehetőséggel. Öt iskolából több 
mint 60 tanuló méretett össze a két nap alatt, bizony a zsűri kifáradt a 
döntéshozatal végére. Január 21-én zajlott az alsósok előadása, 
zsűritagok: Csankáné Potocska Judit (a kétegyházi könyvtár nyugdíjas 
igazgatónője), Árggelán Erzsébet (a kétegyházi Táncsics Mihály 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője),
Balogh Istvánná (a ló'kösházi Általános Iskola igazgatója), Kecskeméti 
Jánosné (az eleki Román Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusa) és 
Dézsiné Németh Ilona (az eleki Dr. Mester Gy. Általános Iskola 
pedagógusa). Másnap pedig a felsősöké, az alábbi zsűritagokkal: Gulyás 
Szabó Géza (a lőkösházi Általános Iskola nyugdíjas igazgatója), Teleki 
Szávai Krisztina (tankerületi igazgató), Telek Mihályné (a kétegyházi 
Márki Sándor Általános Iskola nyugdíjas címzetes igazgatója), Kovács 
Józsefné (a kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola nyugdíjas 
igazgatója) és Turla Mihályné (az eleki Dr. Mester Gy. Általános Iskola 
pedagógusa).

Pluhár László polgármester és Pelle László igazgató közösen nyújtották 
át a díjazottak ajándék-, valamint könyvjutalmait, oklevél kíséretében. 
Minden résztvevő csokoládét, valamint a művelődési központ és könyvtár 
lógójával ellátott könyvjelzőt kapott, hogy rátekintve emlékezzenek 
-  s jövőre is örömmel eljöjjenek -  erre a két napig tartó rendezvényre. 
Köszönet a felkészítő pedagógusok munkájáért, mely azt is tükrözte, 
hogy ilyen szép számú helyezés született. Köszönjük a kulturális 
bizottság támogatását, mely újfent lehetővé tette, hogy minden 
helyezettet ajándékban tudtunk részesítem. Juhászné Kiss Henrietta

A versenyben az alábbi helyezések születtek:
1. évfolyam Vers különdíj: Csobán László

Próza: Nagy Kiara Dzsamilla
Ének: Budai Roland

II. évfolyam Vers: 1. Rádai Jakab Zsombor
2. Popucza Dóra
3. Molnár Anna

Próza: 1. Törők Evelin
2. Kása Renáta
3. Mucsi Beatrix

Hangszer különdíj: Kása Renáta 
Szalai Nóra

III. évfolyam Vers: 1. Bakos Aléna
2. Guth Alexandra
3. Török Marcell

Próza: 1 .  Rusz Hanna
2. Surányi Botond
3. Varga Bálint

Hangszer különdij: Fodor Botond 
Bellér Levente

IV. évfolyam: Vers: 1. Andrási Donna
2. Niedermayer György Gergő
3. Tóth Nándor

Próza: 1. Illés Albert
2. Árvái Fruzsina
3 . Jova Balázs

Ének különdij: Márk Viktória
Hangszer különdíj: BénesGyöngyvér
V. évfolyam: Vers különdij: Rácz Kristóf
VI. évfolyam: Vers: 1. Kugler Lili

2. Szabó Dóra
Ének: 1. Puravecz Niké -  Földi Beatrix

2. Budai Cintia - Ottlakán Anita
Különdíj: Vágó Szilvia

VII. évfolyam: Vers: 1. Magyar Bianka
2. Nagy Elizabet
3. Kókai Szabó Nóra

Próza: 1. megosztva: Rapajkó Antónia 
Borsos Zita

Hangszer különdij: Borsos Zita
V ili. évfolyam: Vers: 1. Mázán Dóra

2. Márk Cintia
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Megemlékezés dr. Rédei Józsefről
(1936- 201 5 .)

Rédei doktor úr családunk háziorvosa 
volt, hivatását felelősségteljesen 
végezte. A körzetébe tartozó betegek 
érezték, hogg a keze alatt meg- 
ggóggulnak, hisz megvolt a bizalom 
orvos és beteg kozott. Romániában, 
Ággán született 1936. október 18-án. 
1946-ban költöztek Elekre, általános 
iskolai tanulmányait itt folytatta, 
majd a békéscsabai Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. Ezután 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi Karának hallgatója 
lett. és 1961-ben „summa cum 

laude"eredménnyel végzett. Gyakornok lett Gyulán, majd 43 éven át Eleken 
dolgozott körzeti, majd családorvosi minőségben. 1995-ig ezt a gyógyító 
feladatot állami szolgálatban látta el, 2006-ig magánorvosként dolgozott. 
Sokat helyettesített a szomszédos községben, ló'kösházán. 1979-80-ban, 
másodállásban, a gyulai járásban járási főorvosi teendők ellátására kérték fel.

A körzeti betegellátás mellett 33 évig az Eleki Pszichiátriai Betegek 
Otthonának, továbbá két évtizedig az eleki Keresztény Advent Közösség 
Idősek Otthonának az intézményorvosa volt. Tevékenyen rész vett Elek 
közéletében, éveken át volt tanácsi végrehajtó bizottsági tag. Munkája 
során többször is részesült elismerésben, 1995-ben megkapta az „Elekért" 
érdemérmet. Az eleki kitüntetés mellett a MAOTE két alkalommal is 
Nívódíjban részesítette, 1977-ben, a körzetben felismert ritka betegség, 
a mellékvese daganat esetéért és 1980-ban, a lőkösházi tömeges vasúti 
baleset gyors ellátásáért. 2011. november 18-án a szegedi egyetemen 
átvette -  50 év után -  az Aranydiplomáját. A legnagyobb elismerés számára 
mégis az volt, hogy érezte az eleki emberek megbecsülését. Családi élete 
példás volt, feleségével 52 évig éltek harmonikus házasságban. Két 
gyermekük született, akik 4 unokával ajándékozták meg őket. Ő, aki 
annyi emberen segített, önmagán nem tudott segíteni. Egyre jobban 
elhatalmasodó betegsége, sajnos legyőzte. Rédei doktor úr, január 30-án 
végleg megpihent. Az 52 éven át hűséges felesége, Katika kezét fogta, 
amikor eltávozott. Sokan szerettük, tiszteltük és becsültük Öt. Ezt bizonyította 
az, hogy nagyon sokan vettünk végső búcsút Tőle. A sok szép élővirág 
koszorú, sírcsokor elbontotta a sírját. Drága Doktor Úr, nyugodjon békében!

Végső búcsú Rapajkó Tibortól
(1963- 2015 .)

Szegényebb lett Elek városa egy alapos 
tudású, értékes emberrel. 51 éves 
korában, 2015. február 3-án eltávozott 
a földi életből Rapajkó Tibor tanár, aki 
Elek város helytörténésze is volt. 
Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. 
1963. november 27-én Gyulán 
született. Édesapja Rapajkó Tibor, 
édesanyja Csatlós Julianna. Egyetlen 
gyermekük, Tibor a 8. osztály elvégzése 
után a gyulai Erkel Ferenc 
Gimnáziumban tanult, itt tett sikeres 
érettségi vizsgát. Ezután elvégezte a 
magyar-történelem szakot a szegedi 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, így lett általános iskolai tanár. 
Frissdiplomásként Békéscsabán, a 10. Sz. Általános Iskolában kapott állást. 
1990-ben hazatért szülőhelgére, és az eleki Radványi György Szakiskolában 
helyezkedett el. 1992-ben megszerezte második diplomáját a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, így középiskolai történelemtanár lett. 
Végtelenül szerény, tudós pedagógus volt. Állandóan képezte magát, óráira 
nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen készült. Arra törekedett, hogg a 
kötelező tananyagon kívül még több tudást adjon diákjainak. Távozásával 
üresen maradt egy szék, egy hely a tanári asztalnál.
Ő kezdeményezte, hogy az átszervezések után az új közoktatási intézmény 
felvegye Harruckem János nevét. Fontos szerepet játszott a testvériskolai 
kapcsolatok kialakításában is.

Az iskolai életen kívül széles skálájú volt az érdeklődési köre. Érdekelte a 
napi politika, a Fidesz eleki szervezetének volt hűséges tagja. Bár nem volt 
német származású, nagy érdeklődést mutatott az eleki németség történelmi 
múltja iránt. Két cikluson keresztül német kisebbségi önkormányzati 
képviselő volt. Szorgalmasan kutatta az eleki római katolikus plébánia 
dokumentumait, főleg a dr. Csepregi Imre volt plébános által 
feljegyzetteket.
Szülőatyja volt az Eleken megjelent helyi újságoknak -  így az Eleki 
Aktuálisnak is - ,  szinte minden számban tudósított valamilyen témáról. 
Érdeklődéssel figyelte és segítette az Elekre látogató híres embereket, 
itt  említem Áder János és dr. Habsburg Ottó nevét. Utóbbival érdekes 
beszélgetést is folytatott. Oroszlánrészt vállalt a jelenleg is használatos 
eleki címer létrehozásában.
Magánélete rendezett volt, egykori tanítványát, Gyöngyit vette feleségül 
2000-ben, házasságukból három gyermek született.
Publikált munkáit képtelenség lenne felsorolni. Kiemelhető a két kiadást 
is megért „Elek története" c. könyv, mely az elekiek világtalálkozóinak 
keresett kiadványa lett.
Rövid élete alatti munkásságának méltatása nem lenne teljes, ha nem 
imánk arról, hogy az „elekfoto" internetes oldal szerkesztésében is részt 
vállalt. Mély vallásossága mindig átsegítette az élet nehézségein.
Végezetül: személyében egy alapos tudású, de mindig többet tudni akaró, 
ugyanakkor végtelenül szerény embert veszítettünk el. Tudjuk, hogy az 
egész lényéből áradó kedvesség, szeretet tovább él majd a gyermekeiben. 
Búcsúzunk az újság lapjain keresztül mindannyian, akik ismertük, szerettük 
és tiszteltük. Én pedig hálásan köszönöm, hogy a barátja lehettem.

A megemlékezéseket írta: Nádor Mária
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Március 15. Kupa -  Asztalitenisz-bajnokság, Elek
A verseny célja: Elek város hírnevének és 

asztalitenisz-múltjának öregbítése, az 
asztalitenisz népszerűsítése és lehetőség 
biztosítása megyei amatőr ranglista 
pontok gyűjtésére.
A verseny helye: Elek Városi Sportcsarnok, 

Hősök útja 12. Ideje: 2015. március 15. 
(vasárnap) 9 óra. A verseny rendezője: Elek 

Város Önkormányzata, Eleki Asztalitenisz 5E, Békés Megyei Asztalitenisz 
Szövetség. A versenybíróság elnöke: Szkaliczki János. Titkárok: leiszt 
Erika, Bognár István. A verseny résztvevői: mindazok, akik a verseny- 
kiírásban szereplő feltételeknek megfelelnek, és nevezésüket e-m ail- 
ben elküldik, vagy a helyszínen neveznek a verseny napján 8.30-ig.
1. Nevezési határidő (interneten): 2015. március 13.18 óra, nevezési 
cim: elekipingpongse@gmail.com, nevezési díj: 1500 Ft
2. Nevezési határidő (személyesen): 2015. március 15 ,8.30-ig, 
nevezési díj: 2000 Ft.
Csak az interneten leadott nevezéseknél tudjuk figyelembe venni a 
ranglistán elért helyezéseket!! A versennyel kapcsolatban a megadott 
telefonszámokon, facebook-on, illetve a nevezési e-mail címen lehet 
érdeklődni a következő személyeknél: Szkaliczki János Tibor 
+36 30/455-24-76, Turóczy András +36 70/382-83-80 
Versenyszámok: női amatőr egyéni, férfi nyílt egyéni, nyílt páros, férfi 
amatőr egyéni (vigaszág). Megjegyzés: azok a női versenyzők, akik a női 
amatőrben indulhatnak, nem vehetnek részt a férfi nyílt egyéniben, de 
indulhatnak a férfi amatőrben. Nyílt párosban mindenki benevezhet. 
PÁROSRA CSAK A HELYSZÍNEN LEHET NEVEZNI!

AMATŐRBE CSAK AZOK NEVEZHETNEK, akik 2014. szeptembere óta nem 
vettek részt NB-s fordulón, illetve nincsenek az országos román amatőr 
ranglistán az első százban (kivéve, ha be vannak nevezve a Békés Megyei 
Asztalitenisz-bajnokságba).
A verseny lebonyolítása:
9-tő l: nyílt páros, 10-től: férfi nyílt és női amatőr csoportmérkőzések, 
12-től: férfi nyílt és női amatőr főtábla, 13-tól: amatőr 
csoportmérkőzések, 15-től: amatőr főtábla.
Díjazás: az 1. helyezett érem és kupa, a 2. és a két 3. helyezett érem 
díjazásban részesül. A versenyt megelőzően pogácsával kedveskedünk 
vendégeinknek. A verseny teljes időtartama alatt BÜFÉ üzemel.
A helyszínen a J00LA sport képviselője ütőlapokat, ütőfákat, labdákat, 
stb. árusít!
Kiegészítő közlemény: A versenyen való induláshoz sportorvosi igazolás 
nem szükséges, mindenki a saját felelősségére versenyez. A versenyen 
csak ITÍF által engedélyezett, különböző színű ütőborítással és sportszerű 
felszerelésben lehet szerepelni. A mérkőzéseket 16 asztalon (Butterfly, 
Joola és Stiga asztalokon), Joola labdákkal bonyolítjuk le.
Nevezéskor meg kell adni: az egyesület vagy klub nevét, az igazolást 
vagy regisztrációs számot és a ranglistán (országos, NB-s vagy megyei) 
betöltött helyezésed annak érdekében, hogy a kiemeléseket a lehető 
legigazságosabban tudjuk megejteni.
A férfi egyéniben és az amatőrben 4-5  fős csoportok lesznek, melyből 
az első kettő biztosan továbbjut a főtáblára. A női csoportok létszámát a 
benevezettek függvényében alakítjuk ki.
A versenyzőknek sok sikert, az idelátogatóknak pedig kellemes időtöltést 
kívánunk!

Tisztelt ebtulajdonosok!
Elek város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására 
a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelm i feladatainak 
hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles 
az adatlapon fe ltün te te tt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelm i bírságot vonhat maga után).
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Elek Város Önkormányzata az 
ebösszeirás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését.
Az ebösszeíró-adatlap példányai beszerezhetők a polgármesteri 
hivatal portáján, ille tve letö lthetők a wwn.elek.hu honlapról.
Az ebösszeíró-adatlapot ebenként kell k itö lten i és e lju tta tn i a 
polgármesteri hivatal részére az alábbi módokon:
Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 5742 Elek, Gyulai út 2. 
Személyesen: a polgármesteri hivatal portáján.

Az ebösszeíró-adatlapok 
leadásának határideje:
2015. április 30.
Tájékoztatjuk továbbá 
az ebtartókat, hogy a 
kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint -  2013. január 1-jé tő l 
-  a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel 
meg nem je lö lt ebeket állatorvosnál m egjelöltetni.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem 
szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2015. december 31-éig a 
szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált 
eb adatának megváltoztatása m iatt történő adatmódosítás díjmentes. 
Felhívjuk a figyelm et, hogy amennyiben az ebösszeíró-adatlapon 
szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen 
időpont után kerül az eb a fe lügyelete alá, azt be kell je lenteni a 
polgármesteri hivatalnál a változást követő 15 napon belül.

Polgármesteri Hivatal

mailto:elekipingpongse@gmail.com
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Két új játékos érkezik az elekiekhez

M indkét korosztályunk nagyon sikeresen szerepelt a tornán. Sok győzelmet arattak és sok gó lt szereztek.

Hat-hármas győzelemmel kezdte a tesztmérkőzések sorozatát a megyei számításba, persze jó  teljesítmény esetén nyitva áll számukra a kapu 
II. osztály listavezetője, az Elek LE. a felnőttek felé.
Kis László tanítványai Dobozon gyakorolták a góllóvést, hogy szerdán Az ifistákhoz csatlakozik a héten Dombegyházról a középpályán és a 
már otthon, a Medgyesegyháza ellen folytassák. A megye egybe törekvő támadósorban is használható Hoksza Dániel is. Megegyeztek a korábban 
együttes szombaton a Várfürdő-Gyulai TFC U21 -eseivel idegenben méri Békést is megjáró 20 esztendős Reszelőlózseffel, aki a legutóbbi 
össze a tudását, de február 25-én hazai pályán játszanak a Szabadkígyós, félévben Körösladányban játszott. Rádai Antal ősszel leállt a játékkal, 
három nappal később a Tótkomlós ellen is. A bajnoki főpróbát de a napokban újra edzésre jelentkezett. Márk Róbert abbahagyta,
március 7-én Eleken a Dévaványa ellen tartják. mig Kotroczó András Dénes Kétegyházán, Krisán Krisztián Dévaványán
A felkészülést heti három edzéssel kezdték meg, az erőgyűjtés időszaka folytatja a pályafutását. - Jól haladunk a munkával, amit hamarosan 
után előkerültek a labdák is. A felnőtt csapathoz eddig Kormányos Károly az edzőpályánkon elkészülő világítás is segíthet majd -  jegyezte meg 
csatlakozott Tótkomlósról, de új arc a kétegyházi Sípos Dávid és a a megyei másodosztályban az Év edzőjének megválasztott Kis László, 
mezőberényi Málik Richárd is, igaz, őket az ifjúságiaknál veszik Hotya Mihály sporttudósító (Fotó: Bálint György)

Rostás és a harmincas álomhatár Felkészülés
A megyei II. osztályban 2014-es játéka alapján az eleki Rostás Ben jám int választották 
az év labdarúgójának. A 23 éves já tékosa iig  m últ 16, am ikor debütált az NB lll-a s  gyulai 
fe lnőttcsapatban. Három éve erősíti újra az elekieket, csapata az e lső helyen áll a 
bajnokságban.
- M it szólt ahhoz, hogy a legtöbb voks Önre érkezett az év labdarúgója választáson?  -  
kérdeztük a gólerős játékm estert.
-  Örültem nagyon, annak pedig külön, hogy kategóriámban immár harmadik alkalommal 
kerültem  be a leg jobb három közé. Az első díjátadón a harmadosztály legjobbja lehettem .
- Nemcsak jó l  irán y ítja  a csapatát, hanem  o góllúvésben is je lesked ik . Ősszel szerzett 16 
ba jnok i ta lá la ta  közül m e ly ik  kívánkozik az élre a rangsorában?
-  A saját számításaim szerint tizenhete t lő ttem . Legértékesebb talán az Okányban az utolsó 
percekben büntetőből szerzett ta lá la t, am ellyel meg is nyertük a mérkőzést. A legszebb a 
Békésszentandrás kapujába bombázott gólom vo lt, ami szintén a három pont sorsáról döntö tt. 
Tavasszal szeretném elérni a harmincas álomhatárt.
-  Lemondott m ár az NB-s szereplés lehetőségéről?
-  Gyulán játszottam  NB III -as csapatban, s o tt napi két edzésen vettem  részt. Nem vagyok olyan 
erőnlétben, hogy bírjam azt a tem pót. Télen megkerestek a megye egyes éllovas Kondorostól is, 
de jó l érzem magam Eleken, egyelőre i t t  maradok. Jók a körülmények, a tám ogatók, a vezetők 
sok áldozatot hoznak a csapatért.
Eleken biztosítottnak látszik az utánpótlás, hiszen csapataink minden tornán hozzák a form ájukat 
és Bálint György utánpótlás-edző segédletével sikeresen szerepelnek a megmérettetéseken.

Az asztalitenisz szakosztály a művelő
dési központban tartja edzéseit kedden 
és csütörtökön 17 órától. Egyik barát
ságos edzőmérkőzésük alkalmával a 
Gerendás asztalitenisz csapatával 
mérkőztek meg. Folyik a felkészülés 
a megye második legnagyobb 
nemzetközi asztalitenisz versenyére, 
amit Eleken hetedik alkalommal 
rendeznek meg. A vemenyzők több 
m int fele külföldről érkezik, főként 
Romániából. Ezen a napon minden 
korosztály képviseli magát: a serdülők, 
az ifjúságiak, az amatőrök, a profik 
és a senior korú sportolók is. 
SzkaliczkUános, a szakosztály 
elnöke tájékoztatott bennünket a 
té li időszakról. A versenyről és az ott 
született eredményekről részletesen 
beszámolunk egy későbbi 
lapszámunkban. (Á.T.E.)
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Babák farsangja

A farsangi időszak alatt a legkisebbeket sem akartuk kihagyni ebből 
a vidámságot, mókát árasztó hangulatból, éppen ezért Baba-mama 
klubunk január végi összejövetele kapcsolódott a farsanghoz.
Színes, csillámos farsangi szemüvegeket készítettünk a gyerekeknek, 
Kecskeméti A ttila  gondoskodott a „talpalávalóról", no és ha már farsang, 
akkor a fánk sem maradhatott el! Következő heti összejövetelünkön is 
akadt harapnivaló, ugyanis Gyányi Dittát, a Hipp képviselőnőjét 
köszönthettük körünkben, aki a gyerekeknek babakeksz kóstolóval 
kedveskedett. Mindezek mellett új információkat nyújtott az anyukáknak 
a táplálás különböző életkorhoz kapcsolódó lehetőségeiről a Hipp 
biotermékek, tejpépek, teák széles kínálatával. Ki lehetett próbálni a 
testápolókat, babakrémeket, s minden baba etetőtálkát, kanalat, pólót, 
tejpépet tartalmazó ajándékcsomagot kapott. Öröm volt látni a majszoló 
apróságokat, úgy vélem, a málnás rizskorong sikert aratott!

Juhászné Kiss Henrietta

L̂ Uagya/i bál
A Reibel M ihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
tiszte le tte l meghívja Önöket a március 14-én, 
szombaton 19 órától tartandó hagyományos, 
bátyus magyar bálra! Zenél: Szekeres Lajos 
és társa. Jegyek 1000 F t/főá ron vásárolhatók 
(elővételben is) a művelődési központban.

őgaíagai/ötó
A Harruckern Közoktatási Intézmény Eleki Tagintézménye a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is a Reibel M ihály Művelődési Központban 
rendezi meg szalagavató ünnepségét. A szórakoztatásról a tanulók 
gondoskodnak. A végzősök a hagyományos keringővei készülnek, 
a színi tanodások pedig műsorral kedveskednek a közönségnek. A 
rendezvényről a későbbiekben képes beszámolóban tájékoztatjuk 
az olvasókat. (TXT.)

Februári könyvajánló
Kint hóesés, bent meleg szoba, kényelmes fo te l. Minden adott 
egy jó  olvasáshoz, a könyvet mi biztosítjuk hozzá.
Könyvtárunk kínálatából:

Felnőtti rodalom:
Jack Kerouac: Hazajáró lélek 
Andrási Betty: A nőből NŐ 
Rhonda Byrne: A hős 
Sue Atkinson: Kiút a depresszióból 
T. Colin Campbell: Kina-tanulmány

Guermek- és ifjúsági irodalom:
Thomas C. Brezina: Tanár-távirányító 
Jeff Kinley: Egy ropi naplója 6.
Halász Csilla (szerk.): A titokzatos csizmaevő szörny 
Markwarth Zsófia (szerk.):Táncoló hercegnők mesekönyve 3. 
Thomas Brandenburg (szerk.): Mi micsoda: Autók

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /2 40 -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 /241-137, 30 /466-04-12 
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: 6 6 /2 4 0 -3 7 3 ,Fax: 66 /240-373 

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

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/ 77- 88-99
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