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Országos első lett történelemből
Dicsőség Békés megyének, természetesen Elek városának és főleg a Dr. 
Mester György Általános Iskolának, de leginkább Hoffmann Marcellnek, aki 
megyei első helyezettként az országos trófeát is elnyerte történelemből. 
Ilyen sikert a pedagógusok emlékezete szerint eleki diák még nem ért el.
Büszke a fiára az édesanyja, aki egyedül neveli és a nagymamája 
(Nagy Magdolna, Erdei Lajosné), hiszen sok időt tö lt nála az unokája. 
Már a második osztályban indult az alsó tagozatos szépolvasási 
versenyen. Negyedikben bekapcsolódott a Bendegúz tudáspróbába 
levelező szinten. Az igazi megmérettetések ideje a felső tagozat volt. 
Ötödik osztálytól magyarból, hetedikben már történelemből is 
versenyzett. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy Brindás Györgyné 
osztályfőnök még matematikából is indította a versenyen. Magyar 
nyelvből Tóth Gábomé tanárnő segítette, készítette fel.
Az évzárón méltatták eredményeit: a Bendegúz Tudásbajnokság megyei 
fordulóján 2. lett, a Bendegúz „Nyelvész" versenyen bejutott az országos 
döntőbe, ahol 17. helyezést ért el, holtversenyben 3. lett, a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulójában 2. 
helyezést ért el. Történelemből Szegediné Csikasz Ilona volt a felkészítő 
patronánsa. Tanácsára indult a Szombathelyi Egyetem kezdeményezte 
országos versenyen. Marcell szerint igen nehéz volt, a maximális 88 
pontból 84-et szerzett. Az évzárón felsorolt eredményei: országos 
történelemverseny megyei fordulója 1. helyezés, Bendegúz Tudás
bajnokság megyei 1. helyezés, országos döntőbejutott, ahol május 30- 
án első helyezést ért el. Az országos versenyt Szegeden bonyolították le,

a téma a nyolcadikos tananyag volt. Az első helyezett aranyozott érmet 
és kupát kapott, oklevél és könyvek kíséretében. Itthon, Elek város 
elismeréseként Pluhár László polgármester pénzjutalommal és 
könyvekkel gratulált a ballagáson ehhez a kiváló eredményhez. Marcell 
ősztől a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban, emelt szintű történelem 
szakon folytatja tanulmányait. Érdekességként említjük meg, hogy szinte 
átveszi a stafétabotot a jövőre ott végző Nagy Marcelltffl, aki szintén az 
év tanulója volt Eleken, amikor ballagott. Úgy tűnik, hogy az emelt szintű 
történelemre „bérletük" van a Dr. Mester György Általános Iskola 
kitűnőinek. Mostani elképzelése szerint Hoffmann Marcell jogász 
szeretne lenni. Huszár Gabriella
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Javult a közrend és a közbiztonság
Elek Város Önkormányzata Kép visel ő-testületé június 29-én tartotta soros 
ülését, melyen a következő napirendi pontokról tárgyaltak: Jelentés a lejárt 
idejű határozatok végrehajtásáról. I. A művelődési ház érdekeltségnövelő 
pályázatának benyújtása. II. Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről. III. Az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tulajdonrészének értékesítése. IV. Költségvetési rendelet módosítása.
V. A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelettervezet elfogadása.
VI. Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésével kapcsolatos intézkedési 
terv. VII. Az Eleki Közős Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása. V ili. Egyebek, bejelentések: a. A 21/2015.
(II. 23.) sz. önkormányzati határozat módosítása, b. A rendezési terv 
módosítása, c. A Mező Imre és a Poltenberg Ernő utca útépítési tervei.
IX. Zárt ülés: a. Telekvásárlási kérelem.
Elsőként Pluhár László polgármester ismertette a lejárt idejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést. Kiemelte, hogy a beszámoló tartalmazza 
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulásról szóló tájékoztatót, mely részletesen 
bemutatja a különböző műszaki és pénzügyi konstrukciókat, valamint a 
DAREH működését. A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt 
idejű határozatok végrehajtásáról.
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. 
a) pont szerint „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra". A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközállományának 
gyarapítására.
A „Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről" című napirendi 
ponttal kapcsolatban Kolysza Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető 
elmondta, hogy Eleken a regisztrált bűncselekmények száma 11,5%-kal 
csökkent. A többi településhez képest példa értékűnek tartotta, hogy a 
vagyon elleni bűncselekmények száma 30%-kal lett kevesebb. Az idei év 
is azt mutatja, hogy csökkenés várható. A sérüléses balesetek számának 
növekedése a kerékpáros közlekedésből adódik. Ezért a kerékpárosokat 
fokozottan ellenőrzik a jövőben is. Minden évben megrendezik a 
megvilágosodás napját, amikor az elekieknek ingyenesen biztosítanak 
kerékpár-prizmákat. Kampányszerűen helyezik ki a plakátokat, 
a felhívást megjelentetik a helyi kábeltelevízióban és az újságban. A 
kapitányságvezető kérte a hivatal segítségét arra vonatkozóan, hogy az 
állampolgárok a tanúvallomásokon is tegyenek eleget állampolgári 
kötelezettségeiknek. Felhívta a figyelmet az eggre növekvő számú 
internetes csalásokra, és arra kért minden elekit, hogy idegennek ne 
adjanak kölcsön, még akkor sem, ha valamelyik családtagjuk nevében 
kérnek. Amennyiben ilyen esettel találkoznak, hívják a 112-es segélyhívó 
számot. Hangsúlyozta, hogy az Eleki Polgárőrséggel nagyon jó a rendőrség 
kapcsolata, sok esetben segítenek a rendezvények biztosításában.
Pelle László képviselő megköszönte a rendőrség munkáját, melyet a Dr. 
Mester György Általános Iskolával kapcsolatban végeztek. Az iskola az 
idén pályázat útján közlekedésbiztonsági eszközöket szerzett be, valamint 
előadásokat tartottak a gyermekek részére. Az iskolarendőr, Nlkula 
Erzsébet munkáját külön köszönte. Pluhár László szerint fontos feladat, 
hogy a javuló tendenciát fenn tudják tartani. Elek Város Önkormányzata 
képviselő-testülete elfogadta a Gyulai Rendőrkapitányság 2014. évi, a 
közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját.
Tímár Csaba tűzoltó főhadnagy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évben 
végzett munkájával kapcsolatban pozitívnak értékelte, hogy a

polgármesterrel, a hivatal munkatársaival szoros és hatékony volt az 
együttműködés. Hangsúlyozta, hogy a település közbiztonsági referensén 
keresztül jól tudták munkájukat ellátni. A Járási Mentőcsoportnak eleki 
egysége is van, akik gyakorlaton vettek részt és megfelelő minősítést 
kaptak. Megköszönte az önkormányzat támogatását, valamint azt, hogy 
a szabadtéri égetést helyben szabályozták. Pluhár László szerint a 
katasztrófavédelmi beszámoló mutatja, milyen felkészülési fázison estek 
át a katasztrófavédelem munkatársai, akik olyan eszközöket kaptak, 
melyekkel a mentést magasabb színvonalon tudják megoldani. Az elmúlt 
években olyan események történtek, amelyek eddig nem voltak, pl. az 
extrém időjárás-változások. Kiemelte, hogy az önkormányzat a hatósági 
ügyek intézésében jelentős segítséget kapott, melyet megköszönt.
Kiss András tűzoltó ezredes elmondta, hogy a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság négy járásban látja el feladatát. A 
kirendeltségre beérkező riasztások 60%-a Békéscsabáról és Gyuláról 
származik. A kirendeltségnél a megelőzésre került át a hangsúly, így 
csökkent a beavatkozások, valamint a szabadtéri tüzek száma. Tavalg 
érkezett egy mentőhelikopter, amellyel a tárgyi feltételeik javultak.
A képviselő-testület elfogadta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. 
évi, a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját.
Az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonrészének 
értékesítésével kapcsolatban Pluhár László ismertette Kevermes 
Nagyközség Önkormányzatának vételi ajánlatát. Elmondta: azt szeretné, 
ha ezen feladatellátás hosszú távon itt maradna. Az EHI Kft. kapacitása 
nagyobb, mint amennyit jelenleg ellát és ez pénzügyi gondot okoz.
A kevermesi önkormányzattal megkötött szállítási szerződés 2015. 
augusztus 31 -ével lejár, és amennyiben a szerződést nem hosszabbítják 
meg, a katasztrófavédelem fog kijelölni szolgáltatót, és az nem biztos, 
hogy az EHI Kft. lesz. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja 
Kevermes vételi ajánlatát, úgy az önkormányzat 100 000 Ft névértékű 
üzletrészre tesz szert az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tulajdonrészéből. Javasolta a szerződésbe belefoglalni, hogy a vevő Elek 
Város Önkormányzatának visszavásárlási jogot enged a megvett 
üzletrészre az eladási árral megegyező áron, valamint javasolta, hogy 
hatalmazza fel a képviselő-testület a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. Tájékoztatott, hogy Szabadkígyóssal kívánnak hamarosan 
megállapodást kötni, valamint a DAREH Társulás 2016. január 1-jétől 
átalakul, melyben a kft.-nek fontos szerepet szánnak. Hangsúlyozta, 
hogy a személyi feltételek adottak. A testület a tájékoztatásnak 
megfelelően hozta meg döntését.
A polgármester elmondta, hogy a jelen költségvetési rendelet 
módosítására irányuló előterjesztés 675 474 eFt összegű előirányzat- 
módosítást tartalmaz: önkormányzatok működési támogatásai 14 426 eFt, 
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül 492 097 eFt, 
önkormányzati költségvetési maradvány 168 951 eFt. A jelenlegi 
előirányzat-módosítás 68,8%-os előirányzat-növekedést jelent.
A testület megalkotta Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló, 2/2015. (II. 24.) számú rendelet módosításáról. 
Pluhár László tájékoztatott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzatokat rendeletalkotási lehetőség, kötelezettség terheli. A 
követelésállomány elengedéséről szóló helyi rendelet nem érintené az 
önkormányzati adóhatóság általi követeléseket, azokra az adótörvények 
vonatkoznak. (Folytatás a 3. oldalon)
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Útépítést terveznek pályázati pénzből
(Folytatás a 2. oldalról)
A gazdálkodó szervezetek behajthatatlan követeléseinek minősítésével, 
kezelésével kapcsolatos feladatait a számvitelről szóló 2000. évi C. térvény 
(Szt) szabályozza. A jogszabály szigorú feltételeket szab arra vonatkozóan, 
hogy az Önkormányzat mikor minősítheti követelését behajthatatlannak. 
Általános szabályként megfogalmazható, hogy a követelést akkor lehet 
behajthatatlannak minősíteni, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, az 
Önkormányzat biztos lehet az adó pénzügyi teljesítésének elmaradásában. 
További rendelkezések szerint a behajthatatlan követelések leírása 
(számviteli nyilvántartásokból történő kivezetése) nem minősül az 
Államháztartási törvény (Áht.) szerinti követelés-elengedésnek. Az Áht 108. 
§-a kimondja, hogy az önkormányzatnál követelésekről lemondani helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet. 
Bizottsági javaslatok alapján Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megalkotta 13/2015. (VI. 30.). sz. önkormányzati rendeletét a követelések 
elengedésének eseteiről.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott a belső kontrollrendszer 
kialakítása és működtetése megfelelőségéről a 2013. évre vonatkozóan 
2014 november-decemberben. A vizsgálati jelentés ez év májusában 
érkezett meg, és intézkedési terv elkészítését írta elő. Legnagyobb feltárt 
hiányosság az önkormányzatnál az volt, hogy a belső kontrollrendszer 
kialakítása és működtetése összesített értékelés alapján nem volt 
szabályszerű, a kulcskontrollok működése nem volt megfelelő, valamint a 
belső ellenőrzés kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Ezt a 
hiányosságot az okozta, hogy 2013-ban szüntették meg a kistérségnél a 
belső ellenőrzést. A polgármester hangsúlyozta, hogy 2013-ban nagyon sok 
változás történt az Önkormányzat életében, pl. a járási hivatalok kialakítása, 
az Eleki KÖH létrejötte. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ÁSZ csak a 2013. 
évet vizsgálta, nagyon sokat a feltárt hiányosságok közül már 2014-ben 
megszüntettek. Véleménye szerint a legfontosabb kérdésekkel az ellenőrzés 
nem foglalkozott, például hogy hogyan lehetne minél hatékonyabban 
felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, a lakosság érdekeit 
megvalósítva. Kérte az intézkedési terv elfogadását. A pénzügyi és 
társadalmi kapcsolatok bizottsága, valamint az ügyrendi bizottság az 
előterjesztésnek megfelelően javasolta a képviselő-testületnek az Állami 
Számvevőszék vizsgálati jelentésével kapcsolatos intézkedési terv 
elfogadását. A képviselő-testület elfogadta az Állami Számvevőszék 
jelentésének megállapításaihoz készített intézkedési tervet. Az Eleki Közős 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításával kapcsolatban Dávid Rémusz képviselő, az ügyrendi és 
szociális bizottság elnöke elmondta, hogy a testület által a közös hivatalnál 
elrendelt szervezeti változásokat végrehajtották. Az elmúlt két hónap 
tapasztalatai alapján ez a szervezeti felállás megfelelő lesz mind a két 
település számára. Hosszabb időszak (kb. fél év) után lehetőség lesz a 
működés tapasztalatainak áttekintésére. A mellékelt SzMSz-t a KÖH jelenlegi 
felállásának megfelelően átdolgozták, ez már tartalmazza az ÁSZ-vizsgálat 
által elvárt változtatásokat. Ezt kővetően a képviselő-testület elfogadta az 
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Az önkormányzathoz kérelem érkezett az Elek, belterület 168/32. és 17S. 
helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban. A kérelmező, az Elek Labdarúgó 
Egyesület (5742 Elek, Ottlakai út 7.) kérelmében előadta: az Elek, belterület, 
hrsz.: 168/32., illetve az Elek, belterület, hrsz.: 175. alatti telkekkel 
kapcsolatban, 2015. februárban 23-án hozott 21/2015 (II. 23.) sz. határozat 
módosítása szükséges, mivel a Sporttérre tervezett mosdó-WC csoportot 
tartalmazó épület munkaközi terveit az illetékes építéshatósággal történt 
előzetes egyeztetéskor a tervek engedélyeztetéséhez (a lelátóhoz pár éve

épített előtető és egyéb építmények miatt) a telek teljes hosszában 
szükséges a 6 m széles területnek a hrsz.: 168/32. alatti telekből a hrsz.:
175. alatti telekhez csatolása. Kérelmük pozitív elbírálása esetén a 
telekalakítással kapcsolatos minden költséget az egyesület fizet. Elek 
önkormányzata, mint a területek tulajdonosa, hozzájárul a 168/32. helyrajzi 
számú területből kivett 6 méter szélességű, teljes nyugati oldal hosszúságú 
területnek a 175. helyrajzi számú ingatlan területéhez történő csatolásához. 
A változási vázrajzok elkészítésének és az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetésének költségeit a kérelmező viseli. Elek Város Önkormányzata 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Az önkormányzathoz kérelem érkezett az Elek, belterület 1489/1. helyrajzi 
számú ingatlannal kapcsolatban. Az Ungam Fleisch Kft. (2724 Újlengyel, 
Dózsa Gy. u. 1.) kéri Elek városrendezési tervének a belterület, Petőfi Sándor 
utca, hrsz.: 1489/1. alatti telket tartalmazó tömbre vonatkozó előírásait 
módosítani annak érdekében, hogy a telken tervezett beruházás 
megvalósuljon. A telek jelenleg Lf-2 jelű falusias lakóterületbe tartozik, 
melyet szeretnének kisvárosi lakóterületre változtatni, a telken található 
használaton kívüli volt varrodaépület hasznosításához, felújításához, 
bővítéséhez, tetőterének beépítéséhez. Kérik, hogy a képviselő-testületet 
hatalmazza fel a polgármestert a településrendezési terv módosítására, 
valamint az ehhez szükséges 3 oldalú megállapodás, a településrendezési 
szerződés megkötésére. A rendezési tere módosításának elkészítéséhez 
szükséges minden költség megfizetését a kérelmező vállalja.
A képviselő-testület egyetértett a kérelemben szereplő rendezésiterv
módosítással.
Pluhár László tájékoztatott, hogy a „Kistérségi start-mintaprogram” -ban 
két útépítés van betervezve, mely a Mező Imre és a Pöltenberg Ernő utca 
egy bizonyos szakaszát érinti. Mint mondta, az útépítéshez szükséges 
engedélyes tervekkel rendelkeznek. A Mező u.-i útépítéshez (350 m), 
valamint a Pöltemberg u.-i útépítéshez (110 m) szükséges tervek és 
engedélyek dija összesen 2.113.500.- Ft. A polgármester kifejtette, hogy a 
Mező Imre utcán mezőgazdasági gépek közlekednek, melyek esős időben 
járhatatlanná teszik az utakat. Nagyon sokba kerül a tervek elkészítése, de 
ismerik az ottani lakosság véleményét, s nem szeretne pályázati forrást 
visszautasítani.
Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester szerint mind a két utcában áldatlan 
állapotok uralkodnak. Nagyon jónak tartotta, hogy a lakosság megismeri a 
képviselő-testület munkáját, hogy ezen két kis útszakasz engedélyeztetése 
több mint 2 m ft-ba kerül. Pluhár László hangsúlyozta, hogy a földes 
utcákban nem azért nem építettek pormentes utat, mert nem akart az 
önkormányzat, hanem a pályázati kiírások nem tették lehetővé -  példaként 
említette a közösségi közlekedést, valamint a gyűjtő utaknak való 
megfelelést. Turóczy András alpolgármester említette még a beépítettség 
kérdését is. A polgármester megerősítette, hogy a pályázatok benyújtásának 
egyik feltétele a kétoldali beépítettség volt. Most van egy lehetőség, melyet 
ki kell használni.
Zsidó Ferenc György képviselő szerint mindenképpen szükséges a település 
élhetőbbé tétele. A két út pormentesítése jelentős fejlesztés, mivel nagy 
átmenő forgalommal rendelkeznek. A jogszabályok olyan feltételeket írnak 
elő, melyek sok pénzt igényelnek. Mindenképpen javasolja az útépítési 
tervek, valamint a pormentesítés elvégzését, felhívta a figyelmet arra, hogy 
az önkormányzat ügyeljen a jogszabályokra, mert egy esetleges büntetés 
sokba kerülhet.
A képviselő-testület támogatta az útépítési terv elkészítését.
Az ülés végén Pluhár László polgármester megköszönte a képviselő-testület 
munkáját, valamint a tévénézők figyelmét és zárt ülést rendelt el.
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Napfényes ballagás, esős évzáró

Július 19-én búcsúztak el a Dr. Mester György Általános Iskolától a 8/a és 
8/b osztály diákjai, Brindás Györgyné és Szegediné Csikász Ilona osztálya. 
A ballagás egyszeri „előadás", hiszen a szereplők mindig újak. Vastaps 
lehet, de ismétlés nincs.
A gyerekek végigjárták a jól ismert tantermeket, folyosókat, tiszteletüket 
tették a Kiűzetési emlékműnél. Minden zugban o tt bujkált a 
„befejeződött" érzése, de mellette ott kucorgott a „kezdődik valami új" 
érzése is. Egy-egg szál virággal tette színesebbé a ballagást az Eleki 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tiszteletbeli elnöke, Drágos József -  
minden pedagógusnak és nyolcadikosnak ju to tt belőle.
Senki sem számított a komótosan eleredő esőre, amely áldott volt az 
aszályos földekre, de az ünnepséget a sportcsarnokba kényszerítette.
A felcsendülő Himnusz csendet varázsolt a nagyteremben. A 7. osztályos 
Rapajkó Anita vezette a műsort. Elsőként az intézmények képviseletében 
meghívott vendégeket, Pluhár László polgármestert, Kalamanlános 
plébánost, Nagy Lászlót, a szülői munkaközösség elnökét köszöntötte és 
természetesen minden jelenlévőt, kiemelve a bailagókat. Brian Crain: 
Morning light című aláfestő zenéjére búcsúzott a nyolcadikosok nevében 
Mázán Dóra és Csuvarszki Andrea, majd a hetedikesek köszöntötték a 
ballagókat, kákái-Szabó Nóra és Nagy Flizabet a „forrás legyél" című 
verssel. Ezt követően Vastag Csaba „Őrizd az álmot" című dalát 
hallhatták és láthatták színes felhőcskéken megjelenítve.
Következett a régi hagyomány: a nyolcadikosok átadták az iskola 
zászlóját a hetedikeseknek, egy szalagot tűzve rá az eltelt évek 
emlékére. Ezután Pelle László, az iskola igazgatója üdvözölt minden 
jelenlévőt. Ünnepi beszédében találó idézetek sorával „illusztrálta" 
mondanivalóját. Többek között így szólt a ballagókhoz: „Mindennek 
legnagyobb értéke, hogy együtt voltatok, voltunk hosszú időn át. Hűek 
voltatok iskolátokhoz, terveitekhez és Elekhez. Ezt az összetartozást 
köszönöm nektek". Kifejezte háláját azoknak a szülőknek, akik sokat 
segítettek az iskolának: luhosné Kecskeméti Gabriellának, Márkné 
Husvét Tímeának és Mazánné Balogh Hajnalkának.
Következett az év tanulója cím nyertesének kihirdetése. A versenyben 
való részvétel kritériuma a nyolc év alatti mindvégig kitűnő bizonyítvány. 
Ennek Bíró Bertold, Hoffmann Marcell és Pilán Gergő felelt meg. A címet

végül Hoffmann Marcell nyerte el. Számos nyelvész- és történelmi 
versenyen indult, s mindenütt nagyon jó  eredményeket ért el. Az idén 
május 5-én az országos döntőbe ju to tt és első le tt történelemből. Ehhez 
a nagy sikerhez gratulált Pluhár László polgármester, aki a város nevében 
pénz- és könyvjutalmat adott át.
A hagyományokhoz híven fogadást tartottak a polgármesteri hivatalban 
a kitűnő tanulók számára. A felkészítő tanárok: magyarból Tóth Gáborné, 
történelemből Szegediné Csikász Ilona munkáját a szülői 
munkaközösség elnöke virággal köszönte meg. Végül az igazgató útra 
bocsátó kézfogással búcsúzott a ballagóktól.
A 2014/2015-ös tanév búcsúztatása alkalmából Brandt Antalné 
igazgatóhelyettes mondott ünnepi beszédet. „A  tanévzáró kicsit 
számadás az elvégzett munkáról" -  kezdte, majd így folytatta:
„Közel 300 tanuló 182 tanítási napon vett részt. A 2014 évi 
kompetenciamérésen matematikából és szövegértésből is lényegesen 
magasabb értéket értek el, mint az országos átlag, a hozzáadott 
pedagógiai érték is pozitív. A versenyeredmények (a várositól az 
országosig) különösen nagyra értékelhetők. Sokféle szakkörre lehetett 
jelentkezni. Közös programok, projektnapok, városi ünnepség, Mikulás, 
karácsonyi koncert, kultúra napja, sportrendezvények, 
osztálykirándulások (az erdélyi és gerolzhofeni diákok látogatását 
lehetne kiemelni a sok közül). Az iskolai előkészítő, az OviSuli is 
működött. A művészeti iskola keretein belül -  néptánc, zongora, citera 
stb. -  különösen színes skálából választhattak a tanulók."
A pedagógusoknak megköszönte a nehéz, de szép év munkáját. A 
gyerekeket nyári pihenésre biztatta. A hagyományoknak megfelelően a 
61 kitűnő tanuló felsorolása következett. A tanévet Bénes Gyöngyvér és 
Árvái Fruzsina 4. osztályos tanulók verssel búcsúztatták. Valószínűleg fel 
sem merült Tóth Gáborné és a 7/a tanulóinak gondolataiban sem, hogy a 
sokszor elpróbált műsor utolsó száma, az „Ének az esőben" (Sheila B. 
Devoti) telitalálat lesz. Kint változatlanul esett, bent a tarka esernyők 
forgataga mára vakációt hirdette.
Az igazgató bezárta az iskolaévet, a tantermekben pedig csendben várták 
gazdáikat a bizonyítványok...

Huszár Gabriella

Helyreigazítás
csoportból nagyon ügyesen 
helytálltak és vették Meseország 
akadályait. Árvái László és 
testvére, Fruzsi különdíjat 
hozhatott haza.
Lacika a 2. sz. óvoda 
nagycsoportosa, Fruzsi 
pedig a 4. a osztály tanulója.
Az óvodások felkészítője: 
Árvainé Nagy Mónika 
óvodapedagógus." A hibáért 
szíves elnézésüket kérjük!

Az Eleki Aktuális III. évfolyam 6. számban az „Iskolába íratott be az édesanyám" című 
cikkel kapcsolatban helyesbítést közlünk: Június 6-án Orosházán jártunk, a Gyopárka 
Tündérke mesemondóversenyen. A 2. sz. óvoda Pillangó csoportos gyermekei, László 
Rubina és Ramasz Károly, 
valamint Árvái Lacika a Maci
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Tizenöt esztendő elteltével újra a megyei 
első osztályba jutott az eleki labdarúgócsapat

A nyári átigazolási szezonban eddig több a távozó, m int az érkező az 
eleki csapatnál. Ténylegesen jú liu s 6-ika, hétfő óta ta rt a felkészülés 
a megye I. osztály újoncánál. Kis László azonnal erőnléti trén inget 
vezényelt fia inak. -  Az első két hét lesz a legfontosabb része az 
alapozásnak, amikor hetente háromszor kifejezetten az erőgyűjtésen 
lesz a hangsúly, noha a monotonitás elkerülése m iatt igyekszünk a 
labdát is szinte minden gyakorlathoz igénybe venni. Ügyelünk a 
megfelelő látogatottságra és intenzitásra, amivel kompenzálhatjuk a 
riválisainkkal szembeni esetleges hátrányt -  mondta Kis László edző. 
Az edzőmeccsek során két liga-konkurenssel is megmérkőznek a 
határvárosiak, akiknek a keretük jócskán átalakul a holt idényben. 
Boruzs Sándor végleg visszavonult, Márk Róbert abbahagyta a focit, 
Oláh Thomas és Gyulai Ferenc a lőkösháziakat erősíti a jövőben, 
Kormányos Károly Tótkomlósra, Fettik Norbert Jaminába té rt vissza, 
a kapus Szabó Richárd kü lfö ld i kiküldetésben tö lti a következő fél 
esztendőt, Zsombori Zsigmond alacsonyabb osztályba kívánkozik. 
Érvágás Lázok Tamás eligazolása, aki fővárosi munkahelye m iatt 
távozik. Az érkezői oldalon kevesebben vannak, a kapus Takács László, 
Kurta László Sarkadról helyezi át a „te lephelyé t", a védő Rádai Antal 
féléves kétegyházi szereplés után tér vissza, a 18 esztendős Dávid 
Tamás pedig az Előre U19-es gárdájából kerülhet Elekre. A keretet 
gyarapítja az U20-as együttesből kiöregedő két középpályás, Hoksza 
Dániel és Sípos Dávid, továbbá a fe lnőttekkel készül az ifjúságiak két 
tehetséges támadója, Puporka Róbert Elemér és Malkócs Márk. 
További csapatrészekre is ráfér a frissítés. Megvannak a 
kiszemeltjeink, velük az egyeztetés folyamatban van, 
reméljük, m ielőbb realizálhatjuk ezeket. Szeretnénk becsületesen 
felkészülni és nyugodt évet fu tn i a magasabb osztályban -  
fogalmazott Kis László.

Ismét szegényebbek lettünk egy 
nagyszerű sportemberrel. Méltósággal 
viselt, hosszan tartó, súlyos betegség 
után, június 17-én éjjel távozott 
közülünk Mikulás Mihály, 
az eleki labdarúgócsapat korábbi 
edzője. A szakembert 50 éves korában 
érte a korai halál. Mikulás Mihály 
a megyei labdarúgó társadalom 
közismert és elismert személyisége 
volt, azon ritka emberek egyike, akit 

mindenki e lfogadott és tiszte lt. Sikerekben gazdag edzői karrierje 
során ugyanúgy egyengette a fia ta l labdarúgók útját, m int a 
fe lnőttekét. Tartalmas időszakot tö ltö tt a lőkösházi és a kétegyházi 
egyesületnél, és természetesen Eleken. Lakhelyén komoly érdemei 
voltak abban, hogy újra fe lé lénkült a labdarúgóélet. 2013 nyarán 
a második vonalba ju tta tta  a csapatot, amellyel egy évvel később 
bronzérmes le tt, és a Magyar Kupában is máig emlékezetes 
megyei döntőt vívott tanítványaival. Az eleki labdarúgók idei 
osztályváltását már csak a betegágyából élhette meg, tavaly 
tavasszal ugyanis egy alattomos kór támadta meg szervezetét, 
amely ellen szívós küzdelme ellenére sajnos nem volt esélye 
megnyerni a „mérkőzést".
Mikulás Mihály halálával mérhetetlen veszteség érte az eleki és a 
megyei labdarúgást, egy csupa szív, nagyszerű sportemberrel 
le ttünk szegényebbek. Valamennyi focibarát nevében őszinte 
részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak!

Hotya Mihály sporttudósító (fo tó : Nagy Marcell)
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Június 22-én reggel már ngolc óra előtt gyülekeztek a kis nebulók a 
hagyományos nyári yyerektábor megnyitójára. Izgatottan várták a 
csoportvezetők és segítőik, az Erkel-gimisek, hogy vajon hány ismerős arc 
bukkan fel a jelentkezők között A tavalyi év teljes létszáma komolyan 
vette az Ígéretét és részt kívánt venni egy újabb kalandban velünk.
Az intézmény igazgatója köszöntötte a gyerekeket, és feltette a nagy 
kérdést: mi a legfőbb feladata a tábornak? „A  játék!" -  hangzott 
egyszerre a felelet minden torokból. És a legfontosabb, hogy minden 
gyermek jól érezze magát! A délelőtt a csapatok megalakulásával, a 
zászló elkészítésével és a csatakiáltás versbe öntésével telt el. Délben 
vendégek érkeztek Romániából, Facsádról. A tizenegy tanuló két felnőtt 
kíséretében azért jö tt, hogy megtanulják valamelyest a magyar nyelvet. 
Egy héten keresztül dolgoztak együtt a csapatokkal, hiszen ők ugyanúgy 
csapattagok lettek, mint az elekiek.
Másnap reggeli tornával kezdtünk, majd a Hupikék Törpikék vették ét 
a terepet. Megelevenedtek a szereplők, a csapatvezetők személyében. 
Következett a pontgyú'jtés első napja. Délután Turóczy András és 
Szkaliczki János vették át az irányítást, és elkezdődött az asztalitenisz
házibajnokság. A legjobb eredményt elért versenyzőket éremmel 
jutalmazták. Első: Juhász Zsolt, második: Tenkei Timi és Illés Albert, 
harmadik: Hegedűs István. A harmadik napon kézműveskedtünk, 
filmeztünk és krumplipaprikást főztünk, mert a rossz idő miatt a 
tervezett kirándulást el kellett halasztani. Délután az ügyességi játékoké 
volt a főszerep, és a táborosok nagy örömére megérkezett Tóth Gyuri 
(régi táborosunk és volt csoportvezetőnk), aki zumbázni tanította az 
örökmozgókat. A negyedik napon Elek nemzetiségeivel ismerkedtünk, 
megtekintettük a Cigány Tájházat, ahol Erdődi Feri bácsi és Juliska néni 
kedvesen kalauzolt minket végig, minden egyes régi használati tárgyat 
aprólékosan bemutatva a gyerekeknek. Ezután a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által létrehozott Leimen Házat járták végig Wittmann 
Gyuri bácsi kalauzolásával. Ebéd után a 
látottakról és a megszerzett ismere 
ugyancsak egy vetélkedő keretébei 
pontgyú'jtés következett. Délután a 
szitáló eső sem riasztotta el a 
gyerekeket az 
íjászkodástól.

Szélpál Zoltán és felesége, Erzsiké segítségével megrendeztük az Íjász 
háziversenyt. Első: Illés Albert, második: Hegedűs István, harmadik 
Balogh Vanda. Az ötödik napon egy kaszinóvá változott a művelődési 
központ, csakhogy it t  a téteket gyufaszálakból lehetett megtenni. Ebben 
a játékban az alternatív energiaforrásokkal és a környezetvédelemmel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. Árgyelán Erzsébet, a kétegyházi 
művelődési ház igazgatója ötletéből jö tt létre a játék. A végén 
mindenkinek ju to tt a WWF által küldött folyóiratokból, ismeretterjesztő 
kiadványokból. Délután újra zumbabemutató volt, majd az esti órákban 
elbúcsúztunk a facsádi csoporttól. Tiszteletükre a frissen alakult Megaton 
együttes adott búcsúkoncertet. (A két ifjú  zenész Pelle László és Bíró 
Róbert.) Hétfőn folytattuk az időutazást: Frédi és Béni, a két kó'korszaki 
szaki korába léptünk, ahol különböző ügyességi és egyéb feladatokat 
kellett megoldaniuk a csapatoknak. Volt popcornfűzés, teke, 
járgányépítés, csillámtetoválás és még sok más feladat - és a lányok 
még ekkor sem unták a zumbát! Kedden végre az időjárás is 
meggondolta magát, így kimehettünk a sportpályára sorversenyezni. 
Szerdán Ópusztaszerre látogattunk, a Csillagösvény Labirintusba. Itt 
kedvükre bújócskázhattak, kergetőzhettek, ugrálhattak és sok ügyességi 
játékot próbálhattak ki a gyerekek. Csütörtökön végre bepótolhattuk az 
elmaradt lovaskocsis kirándulást. A korábbi évekhez hasonlóan három 
kocsi v itt minket át Kétegyházára, ahol egy felhőtlen délelőttöt 
töltöttünk el. Köszönjük Barna Gergelynek, Simonka Istvánnak és Dihel 
Györgynek ezt a várva várt programot. Délután várt minket a 
szellemkastély. Péntek reggel mintha egy indiántáborba érkeztünk 
volna, olyan füstfelhő borította be a művelődési központ udvarát. 
Elkezdődött a főzőverseny és a tábor utolsó napja. Minden bográcsban 
csirkepaprikás rotyogott. Ebéd előtt a lányok fergeteges táncbemutatója 
következett, majd a zsűri elnöke, Turóczy András alpolgármester 
végigkóstolta az elkészült ételeket és igazságos eredményt hirdetett: 
minden csapat a maximális száz pontot könyvelhette el magának.
Az ebéd után a biliárdverseny eredményhirdetése következett. Első: 
Hegedűs István, második: Illés Albert, harmadik: Popucza György. 
Negyedik helyezett lett a Legyőzhetetlenek csapata, harmadik a Jólfésült 
Oroszlánok, második a Király Focicsapat és első a Harcos Sólymok 

csapata. Gratulálunk mindenkinek! A tábor zárásaként következett 
a százszeletes születésnapi torta, amelyet Mikló Csaba 

mestercukrász készített el. Mindenkinek bőven ju to tt a 
finomságból, de a mi kis táborosaink nem akartak 

hazamenni. Négy óra után azzal búcsúztunk 
egymástól, hogy jövőre újra találkozunk!

(Képösszeállításunk a 7. oldalon)
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A le g f ia ta la b b  po lg á r. Elek Város 19. születésnapja alkalmából 
augusztus 20-án is köszönteni fogjuk a város legfiatalabb polgárát. 
Akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, kérjük, hogy a polgár- 
mesteri hivatal anyakönyvvezetőjéhez legkésőbb 2015. augusztus 
17-én (hétfő ) 16 óráig jelentsék be családjuk újszülöttjét, illetve 
adják le a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A jelentkezők 
közül a legfiatalabbikat köszöntjük. Segítő közreműködésüket előre 
is köszönjük! Elek Város Polgármesteri Hivatala

IE l u k . Po l o ír m b b t im i  H iva ta l  m ö o ö t t i  Tén/

8:00 Főzőverseny indítása 
9:30 Koszorúzás és kenyérszentelés 

a Szent István emlékműnél 
13:00 Főzőverseny eredményhirdetése 

14:00 VÁROSI SZÜLETÉSNAPI MŰSOR
(LEGFIATALABB, LEGIDŐSEBB POLGÁR KÖSZÖNTÉBE,
E l e k é r t  É r d e m é r e m  á t a d á s a )

13:00 Bodrogközi Rita gyermekműsora

, 16:00 Eleki Hagyományőrző Táncegyesület 
és a Pacsirta Tánccsoport műsora 

16:30 Minnie Dance Club hip hop műsora 
16:40 Megaton együttes bemutatkozása 

17:00 ZUMBA BEMUTATÓ

Meghívó
Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Szlovákok Egyesülete tisztelette l meghívja 
önt és kedves családját az augusztus 15-ei 
Szlovák Fesztiválra. Helyszín: Elek, 
polgármesteri hivatal mögötti tér

Közlemény §§Értesítjük a tiszte lt lakosságot, hogy a 2012. évi 
XC. törvényben előírt kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást, kémények seprését, ellenőrzését, k ft 
műszaki felülvizsgálatát Elek város területén előreláthatólag 2015. 
jú lius 20. és augusztus 31. közötti időpontban (időpontokban) 
végezzük. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy dolgozóink az ingatlanba 
be tudjanak ju tn i annak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék. 
Amennyiben Önnek a fen ti időpont nem megfelelő, kérjük, 
szíveskedjen jelezni a megadott telefonszámon.
Cím: 5700 Gyula, M átyás K irá ly u. 18.
Telefon: *3 666 /3 61 -303

Tisztelt eleki lakosok!
A Polgárőr Egyesület tagsága értesíti önöket, 
hogy a pletykák ellenére a polgárőrök dolgoznak. 
Teszik feladataikat, amelyet önként, 
minden ellenszolgáltatás nélkül vállaltak.
Szívesen vesszük a lakosság érdeklődését, és a 

szolgálataink alkalmával szívesen látjuk azon lakosokat, akik 
érdeklődnek munkánk iránt, egy, a városunk be l-, vagy 
külterületének kerékpárral történő bejárása, közbiztonsági 
ellenőrzése során. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt 
sorainkba, akik tenni szeretnének a lakóhelyünk még 
biztonságosabbá tétele érdekében!
Ne a szavaink, a te tte ink bizonyítsák tenni akarásunkatl

Az eleki polgárőrség tagjai
Elérhetőségünk: a nap 24 órájában 06 -70 /3 30 -23 -86  
Hétfő, szerda, péntek 18 órátó l: 06 -30 /28S -1S -44

Főzzünk e g y ü tt!
A Reibel M ihály Művelődési Központ és Könyvtár főzőversenyt 
hirdet 2015. augusztus 20-án reggel 8 órátój^
Mindenféle, szabadtűzön fő t t  étellel 
nevezni lehet.Jelentkezéseiket a 
művelődési központban várják 
augusztus 10-éig. Nevezési díj nincs.

Kirándulás ^ ^ h a tá r ta la n u l!
9.00 Ünnepélyes megnyitó

Beszédet mond: dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök 
9.20 Gasztronómiai bemutató, játszóház, arcfestés
14.00 Folklórdélután
17.00 Szucsik János énekel

Dr. Kuruczné Czalinga Judit
az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Dr. Mester György Általános Iskola hetedikes tanulói közül Elekről 
25 diák június 1-je és 5-e között a Határtalanul pályázat keretében 
tanulmányi kiránduláson vett részt Erdélyben. Az érintett 
települések: Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Farkaslaka, Székely
udvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, Gelence, 
Csomakőrös, Körösfő. Az EMMI támogatás összege: 731 040 Ft.

Pelle László
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