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Költségvetés: nem lesz szükség hitelre
Elek Város Önkormányzata Képviselö-testulete 2015. február 12-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, melyen az alábbi napirendi 
pontokról tárgyaltak: I. Szennyvíz VI. ütem pótmunkákkal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás elindítása, II. Elek Város Local Agenda 21 Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata, elfogadása, III. „TI0P-1.2.1/A- 
15/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása.
Pluhár László polgármester ismertette, hogy az „Elek város 
szennyvízelvezetése VI. ütem" című (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020 
kódszámú) pályázat megvalósítása - támogatási szerződés alapján - 
jelenleg folyamatban van. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 78. § alapján vagyonértékelést kell készíttetni 2015. december 31- 
éig. Az önkormányzat részére a vagyonértékelés az üzemeltetőváltás során 
részben és a legminimálisabb tartalommal az akkori állapotnak megfelelően 
készült el. A projekt maradványösszegének a tartalékkeretből történő 
felhasználásával - a jelenleg érvényben lévő feltételeknek megfelelően -  
lehetőség van a település meglévő és jelenleg kiépítés alatt álló szennyviz- 
csatorna-hálózatáról elkészíttetni a vagyonértékelést és mód nyílik a 
projekt támogatási rátájának átszámítására is.
Dávid Rémusz képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke ismertette, hogy az 
ügyrendi és szociális bizottság az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 
javasolja az „Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem" című (KE0P- 
1.2.0/09-11-2012-0020 kódszámú) projekthez kapcsolódó közművagyon
értékelés elkészítése tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás

megindításához szükséges ajánlattételi felhívást. Ezt követően a képviselő- 
testület a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlattételi felhívást elfogadta.
Elek Város Local Agenda 21 „Fenntartható fejlődés helyi programjának 
felülvizsgálata" című napirendi pontjának elfogadásával kapcsolatban a 
polgármester tájékoztatott, hogy az „Elek város szennyvízelvezetése VI. 
ütem" című pályázat támogatási szerződése alapján szükséges a 
településnek ilyen programmal rendelkeznie, és bizonyos időközönként 
felül kell azt vizsgálni. Az előterjesztésnek megfelelően a képviselő- 
testület felülvizsgálta és elfogadta a programot.
A „TI0P-1.2.1 /A -15/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodás elfogadásával kapcsolatban Pluhár László ismertette, 
hogy az együttműködési megállapodás célja a felek közötti hosszú távú 
együttműködés kialakítása. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván Gyula Város Önkormányzata hasonló című pályázatához.
A képviselő-testület soros ülését február 23-án tartotta, melyen a következő 
napirendi pontokat tárgyalta meg: 1.2015. évi költségvetési rendelet 
megalkotása, II. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása, III. Települési 
támogatás szabályozása, IV. Térítési dij rendelet módosítása,V. Egyebek, 
bejelentések: a. Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálata, elfogadása, 
b. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás térítési dij elfogadása,
VI. Zárt ülés: a. Lakossági kérelmek, b. Lakossági fellebbezések.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Költségvetés: nem lesz szükség hitelre
(Folytatás az 1. oldalról) képviselő, a pénzügyi és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
Pluhár László polgármester ismertette, hogy a 2014. évi költségvetési elmondta, hogy a táblázatban azt a részt mutatták be, ahol a szociális
rendelet módosítása tartalmazza a 2014. január 1-től december 31-ig étkeztetés jövedelemhatárai lettek rögzítve. A másik része a Naplemente
történt előirányzat módosításokat, melyek egyrészt az időszak alatt a MÁK Idősek Otthona havi térítési díja. Kijelentette, hogy túlságosan nem 
által megállapított pótelőirányzatokat, az időszakban kötött akarják megterhelni a lakosokat, de a drágulást a tervezet minimálisan
megállapodásokban meghatározott átvett pénzeszközökkel, tartalmazza. A bizottság a térítési díjról szóló rendelet módosítását
támogatásokkal kapcsolatos, valamint az időszak alatt a saját hatáskörű elfogadásra javasolta.
módosításokat tartalmazza. Hangsúlyozta, hogy a 2015. évi költségvetési Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 5/2015.(11.24.) 
rendelet sok mindenben más, mint amit eddig megszokott a képviselő- önkormányzati rendeletét, a 2/2014.(11.21.) önkormányzati rendeletének
testület. A rendelethez elkészült a kötelező hatásvizsgálat, valamint az módosítását az Elek városában fizetendő intézményi térítési díjakról,
intézményvezetőkkel megtörtént a költségvetési egyeztetés. Kiemelte, Pluhár László polgármester ismertette, hogy a Környezeti Fenntarthatósági 
hogy a költségvetésben nem terveztek irreális dolgokat, véleménye szerint Terv fontos célokat, feladatokat és intézkedéseket tartalmaz, valamint azért 
olyan finanszírozás szükséges, ami egész évben biztosítja a feladatok is szükséges, mert ennek hiányában az önkormányzat nem nyújthatna be 
ellátását. Ismertette a 2015. március 1 -jétől érvényes szociális ellátásban pályázatokat. A felülvizsgálat a jogszabályoknak való megfelelés miatt vált 
történő változásokat. Elmondta, hogy az önkormányzat nem tervezi új helyi esedékessé. A tájékoztatást követően a képviselő-testület elfogadta az
adók bevezetését, valamint a meglevők növelését. Mindent el kell követni 
a hiány csökkentése érdekében, miközben arra kell törekedni, hogy a 
lakosság ne szenvedjen plusz terhektől.
Zsidó Ferenc György képviselő, a pénzügyi és társadalmi kapcsolatok 
bizottságának elnöke elmondta, hogy az önkormányzat 28 M Ft-nál 
nagyobb hiánnyal is megküzdött már. Véleménye szerint ezt a hiányt lehet 
csökkenteni, valamint a jelenlegi helyzetet ismerve ezen költségvetésnél 
jobbat nem lehetett tervezni. A költségvetés tartalmaz minimális 
fejlesztéseket, önként vállalt feladatok ellátását. Véleménye szerint nem 
lesz szükség hitelfelvételre. A bizottság elfogadásra javasolta a 2015. évi 
költségvetésről szóló rendelettervezetet.
Turóczy András alpolgármester elmondta, hogy a bizottsági üléseken nem 
vettek részt az alpolgármesterek, de az előkészítésben igen és a javaslatok, 
ötletek szerepelnek a beterjesztett költségvetésben. Ez a költségvetés 
olyan, amivel el tud indulni az önkormányzat. Amennyiben minden 
elképzelést meg tudnak valósítani, akkor a hiány 20 M Ft alá is 
leszorítható. Véleménye szerint vétek lenne a Vasút sor és az Erkel 
utca 40 cm-es bővítésének kihagyása. Kiemelte, hogy nem kell félteni 
az önkormányzat jövőjét, és a város lakosságára nem kerülnek további 
terhek. Elfogadásra javasolta a 2015. évi költségvetési rendeletet.
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 2/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, 
valamint a 3/2015.(11.24.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) számú rendelet 
módosításáról.
A települési támogatás szabályozásával kapcsolatban dr. Kerekes Éva 
jegyző ismertette, hogy 2015. március 1 -jétől a lakásfenntartási 
támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági 
közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási dijra vonatkozó 
szabályozás hatályon kivül helyezésre kerül a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből. Ettől az időponttól 
kezdődően -  az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével -  ezen 
ellátások biztosítása ebben a formában nem lehetséges. Az 
önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1 -jétől 
egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az 
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 4/2015.
(II. 24.) önkormányzati rendeletét a települési támogatás szabályairól.
A térítési díj rendelet módosításával kapcsolatban Zsidó Ferenc György

Elek városra vonatkozó helyi Környezeti Fenntarthatósági Tervet.
Végezetül a képviselő-testület jóváhagyta a Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulási Tanács által megszavazott térítési díjakról szóló 
határozatát, valamint felkérte Gyula Város Önkormányzata Képviselő- 
testületét, hogy alkossa meg rendeletét.
Lukács László képviselő jelezte, hogy a főutcán nagyon sok helyen nem 
megfelelő a közvilágítás, intézkedni szükséges. A polgármester elmondta, 
hogy a város több területén jeleznek a közvilágítással kapcsolatban 
problémát, ezeket írásos formában a hivatal egyik munkatársa továbbítja 
az áramszolgáltató felé. Tudomásuk van róla, hogy gondok vannak a 
bejelentéssel, hiába mennek be elektronikus formában a hibabejelentések, 
az áramszolgáltató nem intézkedik kellő hatékonysággal. Felvette a 
kapcsolatot az áramszolgáltató önkormányzati kapcsolattartójával, aki 
a létszámleépítéssel indokolta a kései hibaelhárítást. Kifejtette, hogy 
a városban nem stabil az áramszolgáltatás, gyakoriak a problémák, az 
áramingadozások. Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy ezért a szolgáltatásért pedig az önkormányzat fizet a szolgáltatónak. 
Lukács László képviselő jelezte, hogy az útszegély mellett nagyon nagy a 
sár, ezért a viz nem folyik le megfelelően. Pluhár László tájékoztatott, hogy 
az érintett útszakaszt már két alkalommal letakarították, mivel azonban a 
mezőgazdasági vállalkozók is ezt az utat használják, valamint a településen 
három olyan beruházás folyik, amely jelentős földmunkával, 
sárfelhordással jár, érdemi változás csak a munkálatok befejeztével 
várható. Az útépítést végző kivitelezőnek jelezték, hogy amíg a 
vízelvezetési problémákat nem orvosolják, az önkormányzat nem 
adja jótállását a beruházáshoz.
Zsidó Ferenc György képviselő a Kétegyházi úti járda temetőnél lévő 
szakaszánál jelzett gondokat. A járdakövek több helyen megsüllyedtek, 
sötétben balesetveszélyesek.
Pluhár László elmondta, hogy ilyen jellegű panasz nem csak a temetőnél 
van, ez a közmeghallgatáson is felvetődött és meg fogja oldani az 
önkormányzat.

❖ ❖ ❖
A képviselő-testület február 25-én rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott személyi kérdésekkel kapcsolatban. A tárgyalást követően Elek 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városüzemeltetési és 
Karbantartó Szolgálat szakfeladaton 1 fő létszámcsökkentést rendelt el 
március 1-jei hatállyal, valamint utasította a munkáltatót, hogy a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdése b) 
pontja alapján a létszámcsökkentést a megadott időpontig hajtsa végre.
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Változások a szociális ellátásban
2015. március 1 -jé tő l je lentős változások történtek a szociális 
ellátások keretében nyú jto tt támogatásokban.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválnak egymástól. Az aktiv korúak ellátásának ez idáig 
jegyzői jogkörbe tartozó megállapítása (foglalkoztatást he lyettesitő 
támogatás -  FHT, rendszeres szociális segély -  RSZ5) 2015. március 
1-jé tő l a 1993. évi III. törvény alapján a járási hivatalok hatáskörébe 
került át, ezért ettő l az időponttó l kezdve ilyen ügyekkel 
kapcsolatban a Gyulai Járási Hivatalban lehet eljárni.
A Gyulai Járási Hivatal Eleken, az Önkormányzati Hivatalban minden 
kedden ügyfélfogadást tart.
2015. március 1-jével (á llam i rendelet alapján) a következő 
támogatások megszűnnek: a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, valamint a 
méltányossági közgyógyellátás.
M indem ellett az önkormányzatoknak lehetősége ny ílik  különféle 
támogatási formák létrehozására is. Az Így biztosított ellátás neve 
2015. március 1 -jé tő l települési támogatás lesz. E támogatás 
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak Íté lt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
Elek Város Önkormányzat Képvíselő-testülete a 2015. február 23-án 
meghozott rendelete alapján a következő támogatási formákat hozta 
létre a települési támogatáson belül:

Ügyfélfogadás Gyulán:
hétfőn és kedden 8.00-15.00 óra 

szerdán 8.00-16.00 óra 
csütörtökön 8.00-12.00 óra 

pénteken 8.00-12.00 óra 
Ügysegédi feladatok ellátása Eleken: 

kedden 7.30-16.00 óra 
Kétegyházán: pénteken 7.30-13.00 óra 

Lőkösházán: szerdán 8.00-12.00 óra

-  lakhatási támogatás;
-  ápolási támogatás;
-  gyógyszertámogatás;
-  temetési költségekhez való hozzájárulás;
-  gyermekek hátrányos helyzetének enyhítését szolgáló, 

családban történő gondozásának költségeihez való hozzá
járulásként nyú jto tt támogatás;

-  létfenntartási gondok enyhítésére szolgáló támogatás;
-  rendkívüli támogatás.

A kérelmek 2015. március 1 -jé tő l benyújthatók az Eleki
Önkormányzati Hivatalban.

Pluhár László polgármester

Viharsarki vigadalom
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban február 7-én 
rendezték meg a Viharsarki Vigadalom elnevezésű néptáncestet, 
melyen eleki táncosok is nagy sikerrel szerepeltek.
A műsor két részből á llt. A vigadalom első felében számos -  többek 
között határon tú li -  együttes is fe llépett, kétszáznál több táncos volt 
a színpadon. Táncolt többek közt az Őszülő Halánték (Békéscsaba), 
a Tabán Táncegyüttes, a Harruckern Táncegyüttes (Gyula), a Leveles 
Táncegyüttes (S imonyifalva), a Szeged Táncegyüttes és az Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyesület. A műsort a Tabán vezetője 
és koreográfusa, Farkas Tamás rendezte.

A szünet után az Aradi Tizenhármak című kortárs táncjátékot csodál
hatta meg a szép számú közönség a békéscsabai Tabán Táncegyüttes, 
az Aradi Kamara Színház, a szabadkai Juhász zenekar és a meghívott 
táncos szólisták együttműködésével. Bágy György
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Telt ház az eleki román bátyus bálon
Négy év szünet után az Eleki 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
az Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesület február 14-én a 
Reibel Mihály Művelődési 
Központban megrendezte az immár 
évtizedek óta hagyománnyá vált 
eleki román bátyus bálát.
A bálterem zsúfolásig megtelt.
Az Eleki Román Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köszöntötte 
a vendégeket, Monica Radu és 
loan Fordoreanu szegedi, Flórin 
Vasiloni és Titu Gheorghiof gyulai 
konzulokat, Juhász Tivadart, az 
Országos Román Önkormányzat 
Elnökét, Elek város testvér
településeinek küldötteit:

Graniceer-ből Claudiu Batranut polgármestert és 12 fős küldöttségét, 
Patkó Vili urat és barátait Borossebesről, és a szép számmal megjelent 
mácsai vendégeket. Köszöntötte Elek város polgármesterét, Pluhár 
Lászlót és a képviselő-testület megjelent tagjait, továbbá a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és képviselőit. A hagyományok
hoz híven az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesulet táncosai 
nagy sikerrel mutatták be az eleki joc-ot, a sirbát és a legényest. Ezt

követően kezdetét vette a bál. A zenét a Mácsai zenekar ( Chiseoan 
loan vezetésével) és a Békés Banda (vezetőjük Barbócz Sándor) 
szolgáltatta. A Békés Banda zenekarában üdvözölhettük Szokolay 
Dongó Balázst, a világszerte ismert zenészt, aki játékával nagy
mértékben hozzájárult a bál sikeréhez. 11 órakor nem maradhatott 
el a szokásos tombolasorsolás, ahol értékes tárgyak találtak gazdára.
A sorsolás után hajnalig folytatódott a mulatság. Bágy György
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Nagy Oívasási %ifdvás
A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár is meghirdeti 
nagy olvasási játékát, mely a Szeretlek Magyarország honlapján 
megjelent felhíváshoz kapcsolódik.
A játék lényege, hogy 25 különböző, a könyvtár állományából -  
megadott szempontok alapján -  választott könyvet kell elolvasni 
2015. október 31-éig. Minden könyvnek más-más kategóriához kell 
tartoznia, a kategóriák nem vonhatók 
össze. Segítségképpen 
ajánlólistát 
készítettünk.

A teljesítést egy egymondatos ajánlással kell igazolni, melyet a 
könyvtár munkatársai regisztrálnak.
A könyvtár nyereményjátékában azok vehetnek részt, akik érvényes 
olvasójeggyel rendelkeznek. A kihívásban részt vevő olvasóink 
számára egy regisztrációs lapot nyitunk, melyen fe ltünte tjük a 
kikölcsönzött könyvhöz tartozó kategóriát és teljesítéskor az 

igazolást.
A játék végén a fe lté teleket te ljesítő olvasóink 
értékes ajándékokat nyerhetnek. 
Eredményhirdetésre és díjazásra 
2015. novemberében kerül sor.

Szeretettel várunk minden olvasót és leendő 
olvasót!

Juhászné Kiss Henrietta

Néhány a kategóriák közül:

Olvass el ...
...egy százéves regényt,
...egy regényt, aminek a címében szám szerepel, 
...egy könyvet, am it egy barátod a ján lo tt........stb.

Nagy Oívasási Xihívás
-Cjyerekeknekc

A Reibel M ihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
gyerekek részére is meghirdeti Nagy Olvasási Kihívás 

játékát.
A já ték szabályai: a nyereményjátékban 
érvényes olvasójeggyel lehet részt venni, 
a kihívás csak könyvtári kötet olvasásával 
te ljesíthető: a választást könyvajánlóval segítjük, 

a teljesítés igazolása: egymondatos ajánlás az 
olvasott könyvről. A kihívás teljesítését csak 

a könyvtár munkatársai igazolhatják.
A kategóriák nem vonhatók össze, 6 fe lté te l = 6 könyv.

A kihívás teljesítésének határideje:
2015. augusztus 31.

A kihívás kategóriái:

Olvass el...
1 ....egy könyvet, aminek szereplői nem emberek
2.. ..egy vicces könyvet
3 .. ..egy könyvet, aminek címe csupán egy szóból áll
4 .. ..egy könyvet, am it kedvenc íród írt
5.. ..egy könyvet, am it egy barátod ajánlott
6.. ..egy könyvet, amit csupán a borítója alapján

választottál ki

Gyertek, válasszatok könyvet!

Lamour-glamour
Azt gondolhatnánk, hogy csak a régi kor lovagjai 
tudták tenni a szépet a kiválasztott nőnek, s a mai 
fiatalok erre már képtelenek. Aki azonban eljött a 
Reibel Mihály Művelődési Központ által 
megrendezett Valentin-napi vetélkedőre, az ennek 
ellenkezőjéről bizonyosodhatott meg. Nem hiába a 
mondás: „A  szerelem csodákra képes!" A közönség 
és a zsűri „irigykedve" hallgatta a szebbnél szebb 
szerelmi vallomásokat, leánykérő költeményeket.
A játék egyik legizgalmasabb része volt az 
újságpapíron táncolás, ami nem is olyan egyszerű 
feladat, mint azt gondolnánk, mivel minden 
zeneszám után felére csökkentették a párosok a 
„táncparkettet". A szembekötősdi feladat hallatára 
igencsak felforrósodott a hangulat a teremben.
A bekötött szemű játékosnak ugyanis tapintás 
útján kellett felismerni az előtte álló csapattársa 
valamelyikét. Idén újdonságként szerepelt a 
feladattípusok között a sztárpárok párosítása, amit 
a versenyzők láthatóan nagyon élveztek. A verseny 
folyamán az is kiderült, hogy Ámor nyilával nem is 
olyan könnyű bánni, mert a céltábla helyett jó 
néhányszor bakot lőttek. A komoly küzdelem után 
a zsűri kihirdette az eredményt, majd gratuláltak az 
első három helyezettnek, akik oklevélben és torta
jutalomban is részesültek. (A tortákat a Harruckern 
Közoktatási Intézmény cukrász tanulói készítették.) 
Jövőre is várjuk a résztvevőket egy romantikával és 
szerelemmel teli délutánra!
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Hulladéklerakók Tájékoztató
Eleken két bezárt hulladéklerakó rekultivációs feladatait végezték el 
az elmúlt hónapokban, uniós források felhasználásával.
A kivitelező elvégezte a 2008-ban bezárt települési szilárdhulladék 
lerakó rekultivációját, az előírt rétegrend (kiegyenlítő és fedőréteg) 
megépitését, valamint kialakította a szükséges övárkokat, 
gázkiszellőzőket. A talajvízfigyelő kutak segítségével lehet majd 
igazolni, hogy a lefedett lerakón keresztül semmilyen szennyező 
anyag nem ju t a talajba és a talajvízbe.
A lakóházak közötti nádas, cserjékkel benőtt földrészen jelentős 
mennyiségű, nagy területen fekvő hulladék került áthalmozásra, 
depóniába rendezve. A depóniát a rekultivációs tervnek megfelelően 
szigetelő, fedő és humuszréteggel takarták be. A csapadékvizet 
övárok vezeti majd el, a keletkező gázokat pedig a kiszellőzőkutak.
A füvesítés a kedvező időjárási viszonyok beálltával történ ik meg.
A DAREH Önkormányzati Társulás térségi szintű rekultivációs 
programjában összesen 76 hulladéklerakó rekultivációját valósítja 
meg, ebből 39-et a pályázat I. ütemében. A bezárt hulladéklerakókon 
folyamatos a munkavégzés, a projekt 2015. június 30 -i zárásáig.

www.dareh.hu

Tájékoztatjuk a települési nemzetiségi önkormányzatokat, civil 
szervezeteket, hogy a társadalmi kapcsolatok bizottságához (volt 
oktatási-, kulturális és sport bizottság) a kérelmek 2015. március 
1 -jé tő l a vmw.elek.hu/letölthető anyagok/civil szervezet támogatása 
című, valamint a portán kérhető formanyomtatványon nyújthatók csak 
be. Kérjük megértésüket! Polgármesteri hivatal

MŰANYAG ES FA 
NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK 

GYÁRTÁSA ÉS BEÉPÍTÉSE
ÚJDONSÁG!

Véka „A” minőségű műanyag ablakok 
HABKITÖLTÉSSEL!

Ingyenes árajánlat-kéréssel keressen minket bizalommal. 
30 éves tapasztalattal a nyílászárók gyártása terén.

otya M ihály E.
5742 Elek, K isfaludy u. 17.

: 06-70/330-1460 • hotya.mihaly@gmm

http://www.dareh.hu
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Sikeres volt a Március 1S. Kupa
Az asztalitenisz Elek sport- 
történetében kiemelkedő szerepet 
tö ltö tt be. A 70-es években 
például bekerült az NB lll-ba a 
környéken egyedülálló módon. A 
vasárnap a városi sportcsarnok

ban tartott kupa már a hetedik, igy sorozatos eseményről beszélhetünk, 
amely határtalanná, azaz nemzetközivé vált. Vonzereje évről-évre nőtt a 
pingpong-rajongók körében, ezt bizonyitotta a mostani megmérettetés.
A sporteseményt dr. Heim Lajosné alpolgármester asszony nyitotta meg. 
Először méltatta nemzeti ünnepünk jelentőségét, majd nemes küzdelmet, 
izgalmas és sikeres játékot kívánt a versenyzőknek. A külföldi csapatok 
vezetőjeként Csepregi Sándor buzdította a játékosokat minél jobb 
eredmény elérésére. A Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség nevében 
Molnámé Boros Márta köszöntötte a megmérettetés résztvevőit. Ezután 
Szkaliczki János, az Eleki Asztalitenisz SE és egyben a nap verseny- 
bizottságának az elnöke üdvözölte a jelenlévőket.
Kezdődhetett az egész napos verseny, amelyet Szakilczki János az alábbi 
módon foglalt össze: - Hetedik alkatommal rendeztük meg a Március 15. 
Kupát. Mintegy 120 fős nevezővel reggel kilenctől 14 asztalon 8 órán 
keresztül egyfolytában pattogott a kaucsuklabda. Négy versenyszámban 
mérték össze tudásukat a több mint 20 egyesületből, határon túli román 
versenyzők részvételével. Ki szeretném emelni, hogy versenyeink 
kezdettől fogva nemcsak sportesemények, hiszen nagy létszámban 
érkeztek családok és barátok is. Most is megtelt a sportcsarnokunk.
A megrendezett versenyszámokban 19 hölgy is az asztalhoz állt.
16 amatőr, akik közül Bálint Andrea - Romániából, Újszentmiklósról 
érkezett - bizonyult a legjobbnak. Második helyen Aberle Ildikó sarkadi 
játékos végzett. Míg a megosztott harmadik helyen Molnámé Boros Márta 
Békésről és Tóth Mária romániai, nagyszalontai játékos végzett. Párosban 
Boldog Zoltán Elek és Szák Áron Gyuláról bizonyultak a legjobbnak.
Második Roszik Bence (Orosháza) Sarkadi Árpád (Gpula). Harmadik 
megosztott helyen Manea Karla és Manea Adrián (Ujszentes), és szintén 
harmadik Román Bogdán és Curpás loan (Románia) végeztek.

A fé rf i nyílt versenyszámban Ruszik Bence (Orosháza) lett az első. Második 
Szelei Szabolcs (Szeged). Harmadik megosztott farkas Rudolf (Orosháza) 
és Krisztiánó Krisztián (Románia) végeztek. Amatőr versenyszámban 
első helyezést ért el Kecskés Róbert (Elek). Második Fábián Wilheim 
nagyszalontai játékos lett. Megosztott harmadik helyen 
Boata Edcar (Románia) és Schneider György(Orosház) végeztek.
Szkaliaki János még azzal kommentálta az eseményeket, hogy mi, elekiek 
büszkék lehetünk, hiszen a négy versenyszámból kettőn az első helyre 
kerültünk. Ebben a sikerben osztozhat Turóczy András alpolgármester 
is, hiszen a „kupasorozat" elindítója, szervezője, lebonyolítója volt és 
résztvevőjeként is szerepelt kezdetektől fogva. Ezen a találkozón sajnos 
csak délután tudott részt venni.
A várva várt eredményhirdetésen Pluhár László, városunk polgármestere 
adta át a dijakat, gratulálva minden versenyzőnek. Ily módon gazdára 
leltek a kupák és az émrek. Említésre méltó még az a különleges csokitorta 
(Bledeáné Szilágyi Beáta készítette), amelyet az orosházi lányok kaptak. 
Évek óta többször is nyertek színvonalas, sokszor a fiúkat is megszégyenítő 
játékukkal. Különdíjat kapott még a legfiatalabb játékos, aki a legtöbbet 
fejlődött az elmúlt esztendőben. (A kupa Árgyelán György megyei 
képviselő felajánlása volt.)
Köszönet jár a város önkormányzatának a segítségért, a háttémiunkálatok 
lebonyolításáért és mindazoknak, akik hozzájárultak a sporteseményhez.
Az idő múlásával a Március 15. Kupa egyre ismertebb és kedveltebb lett, 
„felfelé ivei a pályája". Mi lehet a siker titka? Mondhatjuk, hogy a vemeny 
izgalma, az, hogy családias (hiszen ilyen formában érkeznek sokan, 
játszhat apa a fiával párban, két testvér is együtt, az egyik profi, a 
másik amatőr), lehet a barátság, amelyek köttetnek új ismerősökkel és 
fejleszthető az angoltudás is, hiszen az egymást nem értőknek ez a közös 
nyelve. Mindezek mellett a legfontosabb az utánpótlás keresése, meg
találása. Valaki mintha azt mondta volna, hogy 9-92 éves kor között be 
lehet nevezni. Amennyiben ez igaz, az asztalitenisz nem csupán határtalan, 
hanem kortalan is. Abban biztosak lehetünk, hogy ez a jól sikerült 
rendezvény bekerül Elek sporttörténetének archívumába, városunk pedig 
ismertebbé válik a nagyvilágban. Huszár Gabriella

Eleki futballszerencse
labdarúgás Vésztői SE-Elek LE 2 -0  (2 -0 ) Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés.
Vésztő, 220 néző. Vezette: Bálint A. Vésztő: Mezger -  Lázár T., Báli, Brlázs, Balázs, Lázár A. (Vámos 
II. A.), Rábai, Pilán, Pap, Bessenyei (Salya), Vámos I. A. Játékos edző: Horváth Péter. Elek: Szabó 
R .-O láh , Málik (M árk), Szombati (Kormányos), Fettik, Gyulai, Rostás, Lázok (Reszelő), Bányai, 
Kopács (Kacsala), Kardos. Edző: Kis László. G ó l: Lázár T. a 38., Vámos II. A. a 44. percben. Jók : az 
egész hazai csapat, i ll .  Fettik, Kacsala, Gyulai, Rostás. Igazi presztízsmérkőzést hozott a találkozó. 
Az elekiek óriási elánnal kezdték a mérkőzést, de csak kapufára te lle tt, míg a vésztőiek egy 
ellentámadásból megszerezték a vezetést. Továbbra is az eleki csapat támadott, de a fé lidő előtt 
1 perccel növelte előnyét a vésztői együttes. A 2. félidőben végig az elekiek támadtak, hiába 
b illen t fö l a pálya, az elekiek többször csak a kapufát ta lálták el. Összességében két nagyon jó 
csapat mérte össze tudását, de a szerencsésebb csapat megszerezte a 3 pontot.
Horváth Péter: -  A bajnokaspiráns ellen fontos három pontot szereztünk. Az egész csapatot 
dicséret ille t i.  A szervezett védekezésünk meghozta gyümölcsét, amelyekből szép támadásokat 
vezettünk, és két szép gó lt sikerült szerezni. Kis László: -  Két kapura lövés eldöntötte a mérkőzést.

Taekwon-do
Az edzés január utolsó napján kezdődött 
Eleken, pontban éjfélkor az eleki Román 
Általános Iskola tornatermében, 32 
fővel. Ami igazán nagy öröm lehetett 
sokak számára az, hogy a távolság 
ellenére sokan szerencsét próbáltak 
a Spárta mind a 4 szakosztályából, és 
többen sikerrel zárták. Az edzés célja 
az volt, hogy együtt töltsék el a 36 órát, 
illetve fejlesszék taekwon-do tudásukat. 
Volt 18 ember (kicsik és nagyok), aki 
végigcsinálta ezt az erőpróbát, s ez jelzi 
számunkra, hogy legyen szó bármiről, 
a Spárta megcsinálja!
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Bogyó és Babóca

A bábozásnak több ezer éves múltja van, többféle képességet 
fejleszt, éppen ezért kedvelik pedagógusok, óvónők egyaránt. 
Meghívásunknak tett eleget február 13-án Zolván Erika kétegyházi 
óvónő', aki már második alkalommal járt könyvtárunkban 
megörvendeztetni a gyermekeket. Bartos Erika meséiből keltek 
életre és jöttek el hozzánk a figurák: Bogyó, Babóca, Baltazár,
Vendel, Pihe...stb. Tél lévén korcsolyáztak, szánkóztak, hógolyóztak, 
s mindezt a gyerekek közreműködésével. Az I. számú óvoda apróságai a 
szereplők bőrébe bújtak és átélhették kedvenc meseszereplőik karaktereit. 
De hát a mesében is szokott lenni farsang! Jelmezbe bújtak a gyerekek, 
volt tigris, indián, Hófehérke, hercegnő, boszorkány... és sorolhatnám. 
Zene, móka, lufizás, s véget ért a bábozás. Juhászáé Kiss Henrietta

Védőnői méhnyakszLÍrés
Eleken is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A téritésmentes 
népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 
év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett 
időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a 
szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy 
európai uniós projekt (TÁM0P-6.1.3/A), amit az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés 
országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés 
elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. 
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következté
ben, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak 
felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak 
rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
méhnyakdaganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint 
három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen 
fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. Amennyiben a védőnő a 
szűrés során vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást 
észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban történik csütörtökönként 
15-16 óráig. Jelentkezni lehet személyesen a tanácsadóban, vagy 
a 06/66/240-203 telefonszámon munkanapokon 8-9 óráig.
Egészsége érdekében javasolom, keresse fel tanácsadónkat.
Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt 
az ingyenes szűrésen önmagáért, családjáért!

Kecskés Róbertné védőnő

Koszorúzás!' ünnepség március 15-én
Március 15-én már reggel 9 órától gyülekeztek a megemlékezők az 
1848-as emlékműnél, várva, hogy leróhassak tiszteletüket az 1848- 
as forradalom és szabadságharc hőseinek emléke e lőtt. A Dr. Mester 
György Általános Iskola tanulói huszárcsákóval a fejükön álltak 
díszőrséget az emlékmű két oldalán. A gyerekek versekkel 
emlékeztek meg a szabadságharcosokról, majd Pluhár László

polgármester ünnepi beszéde következett. A szónok megemlékezett 
a kor Békés megyei, többek között a szarvasi, békési, békéscsabai és 
gyulai vonatkozású eseményeiről. Ezt követően az ünnepségen 
megjelent szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit az emlékmű talapzatán. A hagyományoknak megfelelően 
a Szózat eléneklésével ért véget az ünnepség. (ÁTE)
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