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Ülésezett az eleki képviselő-testület
Költségvetés, ösztöndíjpályázat, utcanevek

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 30 -án tartotta 
soros ülését, melyen szó esett a költségvetésről és komoly vita 
bontakozott ki a közterületek névváltoztatásáról. A testület az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta:
I. Az Eleki Víz-és Csatornamű Üzemeltető Kft. jelenlegi helyzetéről és 
jövőjéről szóló beszámoló
II. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
III. A 2013.1. félévi beszámoló
IV. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
V. KEOP-3.1.2/09-11 számú Natura 2000 területek élőhely
helyreállítási pályázat
VI. Elek város közterületeinek megnevezése, valamint a beérkezett 
indítvány megtárgyalása
VII. Egyebek, bejelentések:
a. Közétkeztetési szerződés a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központtal
b. Élelmiszerközbeszerzési eljárás lefolytatására történő megbízás
c. Üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet
d. Román Nemzetiségi Önkormányzat megkeresése
e. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
f. lakossági kérelem -  a Lökösházi utat érintő felújítással kapcsolatban
g. A 148/2013. (VII. 29.) sz. önkormányzati képviselő-testületi 
határozat pontosítása

tő igazgató számolt be az Eleki Víz
lövés üzleti terv teljesítéséről, az 
alamint szót ejtett a szolgáltatás

I. féléves pénzügyi 
gazdálkodását érintő rendelet alkotásáról, melybe átvezették a korábbi 
képviselő-testületi döntéseket, és egyes kormányzati intézkedéseket. 

ár László polgármester a;: I. félév pénzügyi
I teljesítéséről tájékoztatta a képviselő-testületet.
I Ismertette a bevételek és kiadások alakulását,
I beszámolt az intézmények működési bevételeinek 
|  és kiadásainak időarányos teljesítéséről. Szót ejtett 

a helyi adók összetételéről, valamint arról, hogy a 
I telekommunikációs cégeknek a szolgáltatást 

igénybe vevő településen előleget kell fizetniük helyi adó formájában.
A Start-munkaprogram közvetlen hatásairól is beszélt a polgármester.

is bizottság határozati javaslata alapján a 
ia  2013. évi költségvetési, félévi 

• jelentést.
satlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
ndíjpályázathoz, mely igen fontos a továbbtanulni 
ra és segítség a rászoruló családoknak.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Ülésezett az eleki képviselő-testület
Költségvetés, ösztöndíjpályázat, utcanevek

i

Az emlékezés vámszedó'i Elek Város önkormányzata.
VALAMINT A REIBEL MIHÁLY 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET

2013. OKTÓBER 23-ÁN 9:30 ÓRÁRA
A KOPJAFA EMLÉKMŰNÉL MEGRENDEZENDŐ 

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGRE.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND
Pluhár  László polgármester.
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Közfoglalkoztatási kiállítás ás konferencia
A munkaügyi központ támogatásával 2012-től indult az új közfoglalkoz
tatási forma, a Startmunka-program, a munkanélküliek foglalkoztatása 
érdekében. A programok egyik fő célkitűzése az értékteremtő 
foglalkoztatás. Elek város Startmunka-mintaprogramja 2013-ban 
275 fő foglalkoztatásával 5 programelemben valósul meg.
Értékteremtő programjaink: „Mezőgazdaság" és „Biotéglaggártás".

A Békés Megyei Kormányhivatal konyhakerti növényeket frissen, 
Munkaügyi Központja az illetve tartósítva, savanyítva,
értékteremtő programok fagyasztva az önkormányzat
bemutatására közfoglalkoztatási napközi konyhája használja fel. Az 
kiállítást és konferenciát szervezett elkészített biotéglából gépszín 
még szeptemberbe Békéscsabán, a épült a karbantartó szolgálat 
Szent István téren. Békés megye udvarán, s terveink között szerepel 
kilenc járásának 54 települése további garázsépítés,
mutatkozott be. A téglagyártástól a A kiállítást gondos előkészítő 
konyhakerti növénytermesztésig munka előzte meg Eleken mind a 
sokszínű volt a paletta. két programelem vonatkozásában.
Megyénk természeti adottságaiból Bemutatták a konyhakerti 
eredően a Startmunka- növényekből készült
mintaprogram elemei közül a paradicsomlét, csalamádét, 
legnépszerűbb a mezőgazdaság, e valamint savanyú uborkát, a 
területen megyénkben több, mint „kubu" tököt, melynek 
kétezren dolgoznak és összesen alapanyagai saját termesztésűek. 
800 hektáron gazdálkodnak. A A kiállításon a legnagyobb 
közfoglalkoztatási kiállításon érdeklődést a biotéglából épített
mindez meg is látszott, hiszen a stand váltotta ki. 
legtöbben mezőgazdasági A rendezvény helyszínén egész nap

termékekkel, zöldségekkel, 
gyümölcsökkel, tenyészállatokkal

növénytermesztés. Á megtermelt

keretében nagy sikerrel lépett fel 
az Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesület és az Elek

sajtótájékoztatón dr. Hoffmann 
Imre, a Belügyminisztérium

közfoglalkoztatási helyettes alátámasztotta: a megyében 1400 
államtitkára, Erdős Norbert megyei kilométer járda, ugyanennyi új 
kormánymegbízott és dr. Nagy csatorna épült meg, 2100 
Ágnes, a megyei kormányhivatal kilométer mezőgazdasági utat
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Kitüntették a tanácsnokot

A Magyar Arany Erdemkeresztet adományozta dr. Áder János 
köztársasági elnökTolnai Péternek, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése tagjának, térségi tanácsnoknak, elsősorban a 
gyermekekért és a fiatalok érdekében végzett sokoldalú munkájáért, 
példás nevelőszülői tevékenységéért. A kitüntetést NavracsicsTibor 
miniszterelnökhelyettestől, közigazgatási és igazságügyi
minisztertől kapta augusztus 19-én

Az elismerés magában foglalja 
Tolnai Péter több évtizedes 
munkáját is. Térségi tanácsnok 
(három van a megyénél), emellett 
a nemzeti és etnikai, kisebbségi, 
vallásügyi, ifjúsági bizottság 
elnöke.Tevékenységébe 
bepillantást nyerhetünk, ha 
megnézzük október 5-ei 
programját. Délelőtt 
Pusztaottlakán vett részt a megye 
nyugdíjas pedagógusainak 
találkozóján, ezután ugyanitt 
román vers- és mesemondó 
versenyt tekintett meg. Délután 
Dombegyházán új honfitársainkat 
köszöntötte, akik a magyar 
állampolgársági esküt tették le. 
Rendkívül nagy megtiszteltetésnek 
tartja ezt az eseményt. A 2013-as 
évben 2043-an feleltek meg az 
olyan követelményeknek, mint a 
magyar kötődés és a nyelvtudás. 
Kárpátaljáról, Újvidékről, Erdélyből 
és a Felvidékről egyaránt jöttek. 
Még ezen a délutánon 
Mezőberényben nagy szlovák 
ünnepségre várták, amelyet az 
újratelepítés 297. évfordulója 
alkalmából tartottak.
2008-ban lett megyei képviselő és 
azóta nevelőszülő is. Ez alatt az idő

a Néprajzi I

alatt 18 nehéz sorsú gyermek volt 
a családban, 75%-ban roma 
származásúak. Jelenleg három 
gyermek van náluk. „Amíg velünk 
voltak, próbáltunk olyan 
életkörülményeket biztosítani 
számukra, amit lehet, hogy a vér 
szerinti családjukban nem kaptak 
volna meg" -  mondta. Vannak 
olyan „S.O.S." helyzetbe kerülő 
gyermekek, akiket azonnal el kell 
helyezni. Őket úgynevezett 
nevelő családhoz viszik egy-két 
hétre, hónapra vagy tovább, amig 
helyzetük nem rendeződik. 
Örökbefogadás, visszanevelés a 
saját családjához-ez utóbbi 
lenne az ideális megoldás. Tolnai 
Péter hangsúlyozta, hogy 
munkájának sikerét döntő 
részben feleségének, Beának 
köszönheti. Közös kislányuk, 
Dórika hatodik osztályos, kitűnő 
tanuló. Elfogadja, családtagnak 
tekinti a náluk élő gyerekeket.
Tíz éve költöztek városunkba, 
eleki jó ismerőseik ajánlására.
Az itteni sváb házak lenyűgözték 
őket. Úgy érzik, hogy sikerült 
beilleszkedniük. Helyi 
rendezvényeken is gyakran részt 
vesznek. Szeretik az eleki 
embereket és természetes a 
segítő szándék. - A 2010-es 
ígéretemhez híven mindent 
megtettem, hogy a Gyulai út - 
Lőkösháziút, illetve a 
határátkelőhöz vezető út 
megépítése érdekében tudjak 
lobbizni -  mondja a tanácsnok és 
ígéri, hogy Elek fejlődését a 
lehetőségeknek megfelelően a 
jövőben is segíteni fogja.

Huszár Gabriella

Elismerték a munkáját

H .G .

k^ TÓ TH NGAILAN ^

BÉKÉSCSABAI INGATLANOK

Békéscsabán, a Wlassics Békéscsabán, a Rigó utcában 
sétányon 1. emeleti 3 szobás eladó egy 4 szobás, felújított 
lakás eladó. Ar: 8,9 M Ft kertes ház. Ár: 22,5 M Ft
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Egy százéves emléktárgy üzenete a mának ■ jC

ellenére van jövője Eleknek, 
in (1724-1946)többséget

faragvány 1924. június 21-én ké

nt 1924-ben dr. Csepregi 
i plébánosnak(1913-31) 
lékeztekmeg először az

megörökítette az első eleki templomot 
(1734-1796) lakóhelyünk akkori 
központjával együtt. (A faragványon jól 
látszik az azóta eltűnt víz a híddal.)

A számunkra ismeretlen alkotó megörökítette az első 
eleki templomot (1734-1796) lakóhelyünk akkori 
központjával együtt.

Napjainkban van egy pesszimista és egy 
optimista üzenete is ennek a kettétört

kezdeni a felkészülést.
Úgy véljük, ennek a közel százéves^

a mostani elekieknek!
Rapajkó Tibor
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11 csapat nevezett a 
megmérettetésre: a Dr. Mester 
György Általános Iskola alsó- és 
felső tagozatából négy-négy, a 
Harruckern János Közoktatási 
Intézmény eleki tagozatából pedig 
három csapat. Mesébe illő 
körülmények között érezhették 
magukat a gyerekek a csodás 
díszletnek köszönhetően és a 
Kedvenc mesehősöm című 
rajzpályázatra beküldött alkotások 
Is hozzájárultak a hangulat 
megteremtéséhez.
Megkezdődött az Izgalmak sora, 
mikor az 51 versenyző helyet 
foglalt az asztaloknál. Első 
feladatként rövid ismertetésekből 
kellett rájönni, melyik mesehőst 
jellemeztük a leírásban. Közben 
minden csapatból 1-1 fő váltotta 
egymást a könyvtárban, ahol öt 
mesekönyvet kellett meglelniük a 
polcokon. A második feladat 
mese-puzzle volt. A harmadik 
feladat borítékja három népmese 
képeit rejtette, jól összekeverve. 
Ezeknek a meséknek a sorrendjét 
kellett felismerni és a mesék

címét megadni.
Eközben „feladtunk" néhány 
apróhirdetést a Mesebazárban. 
Következett a lottó, majd a 
keresztrejtvény.
Szusszanásnyi idő alatt egy kis 
agyserkentő mindenkinek: 
ajándék csokoládék az 
asztalokon és már indul is tovább 
a játék. Vetítés következett, 
mesehősöket kellett felismerni, 
a mese címével együtt.... 
„Riszálom, úgyis-úgyis..." -  
megszólalnak a meseslágerek. 
Amíg a háromtagú zsűri -  
Csobánné Stelkovics Edina, a 
Harruckern János Közoktatási 
Intézmény pedagógusa, Lupné 
Soós Tünde, a Dr. Mester György 
Általános Iskola alsós tanítója és 
Árgyelán Erzsébet, a kétegyházi 
Táncsics Mihály Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatónője -  a 
sok-sok pontot összesítette, 
addig a tanulókat megvendégel
tük. A támogatóknak 
köszönhetően az asztalok tele 
voltak finomságokkal -  így 
fejeződött be a verseny.
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Szociális szolgáltatások egy telephelyen
Tisztelt eleki lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 
intézményünk valamennyi szolgáltatása egy 
telephelyre költözött. Megújult, modem 
környezettel, akadálymentesített épületben 
várjuk meglévő és új ellátottainkat Eleken, a 
Szent István utca 3. szám alatt.

Szolgáltatásaink

Idősek nappali ellátása
Lehetőséget biztosítunk hétfőtől péntekig a 
napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, közösségi együttélésre, 
pihenésre, étel melegítésére, tálalására, és 
elfogyasztására. Intézményünkben lehetőség 
van tisztálkodásra, mosásra, vasalásra, 
vérnyomásmérésre, stb. Szociális 
ügyintézésben -  segélyek, hivatalos ügyek 
intézésében -  is segítséget nyújtunk. 
Különböző programokat, előadásokat, 
rendezvényeket és kirándulásokat szervezünk 
az idősek számára. Mindennapjainkhoz 
hozzátartozik az éneklés, torna, i 
szavalás, felolvasás, kártyázás, 
társasjátékok, filmvetítés, tv nézés, 
szabadtéri rendezvények, 
névnapok-születésnapok 
megünneplése.

Fogyatékosok nappali ellátása
A nappali ellátás keretében 
fogyatékkal élő személyek részére 
biztosítunk lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, szociális és mentális
támogatásra, az alapvető higiéniai -------
szükségletek kielégítésére, étkeztetés 
igénybevételére. A klubélet keretein belül 
biztosítunk tornát, szavalást, felolvasást, 
kártyázást, társasjátékokat, filmvetítést, tv- 
nézést, szabadtéri rendezvényeket, 
névnapok-születésnapok megünneplését.

Házi segítségnyújtás
Ezen szolgáltatást igénybe vevő számára a 
mindennapi életviteléhez, önellátásához, 
ügyintézéséhez biztosítunk segítséget. A házi 
segítségnyújtás keretében biztosítjuk az

alapvető ápolási, gondozási feladatok 
elvégzését. Az önálló életvitel fenntartásában 
az ellátott és lakókörnyezetének higiéniás 
körülményeinek megtartásában 
közreműködünk, tisztálkodásban és a 
személyi higiéniában segítséget nyújtunk. 
Vállalunk szociális ügyintézést, segélyek, 
hivatalos ügyek intézését.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátás a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorúak vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elháritása 
céljából nyújtón ellátás. Célja a biztonságos 
életvitel fenntartása, krízishelyzet elháritása, 
gyorsan és szakszerűen.
A szolgáltatásért jövedelemtől függően 
térítési díjat kell fizetni, igénybevétele 
önkéntes.

egészségének, családban való nevelésének 
elősegítése érdekében a gyermekjogairól és 
az igénybe vehető támogatásokról való 
tájékoztatás, segítségnyújtás annak 
hozzájutásához. Továbbá családtervezési, 
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, 
mentálhigiénés tanácsadás, valamint ezen 
ellátások megszervezése, hozzájutás segítése. 
A gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében jelzőrendszer 
működtetése, a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésének segítése. Szabadidős 
programok szervezése, hivatalos ügyek 
intézése.

Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: az 
ellátás a nem veszélyeztető állapotú krónikus 
pszichiátriai betegek és hozzátartozóik 
segítését szolgálja. A hosszú távú, közösségi

történik. Alapvető cél a kliensek megfelelő 
életvitelének, rehabilitációjának és szociális

illetve játék, társ, munka, telefon, 
inte,ne,^5 egyéb függőséggé!

Szívesen nyújtunk bővebb tájékoztatást a helyszínen, illetve telefonon egyaránt. 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki Intézményegység 

5742 Elek, Szt. István u. 3., Tel.: 66 /  241-275, e-mail: human@elekctv.hu

mailto:human@elekctv.hu
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Hírek a Harruckern-ből

irányításának feladatait.

o
Aranyérem. Lovász Patrik, az eleki Harruckern tanulója 
aranyérmet szerzett az olaszországi Incisa Val D'Arnoban 
rendezett íjászversenyen. Magyarországon, Romániában és 
Szlovákiában is több rangos versenyen kimagasló eredményt ért 
el az elmúlt öt évben. - Nagyon jól éreztem magam, mesés volt a 
park, a rendezvény helyszíne -  mondta Patrik, akinek célja, hogy 
nemzetközi versenyeken induljon.

o

„avatása" kezdődött, akik játékos feladatok és a diákeskü letétele 
után az iskolai diákság teljes jogú tagjai lettek.

o
Eredményesen szerepelt a Harruckern eleki vadgazdálkodási 
technikusaiból álló háromtagú csapata Barcson rendezett 
Országos Ifjúsági Vadász Vetélkedőn. A három végzős diák, Kun 
Cintia, Marsovszky Richárd és Torma Lénárd hónapok óta készült, 
hogy remekül versenyezzenek a szeptember 25-től 27-ig tartó 
rangos vadászversenyen. Boros Ferenc és Valki Antal szaktanárok 
az elméleti és a gyakorlati felkészülésben is hathatós segítséget 
nyújtottak a diákoknak.

o

Patchworkkiállítás. A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ 
szeretettel meghívja Önöket a mezőkovácsházi Kalocsa Róza 
Művelődési Ház kézimunkaszakkörének patchworkkiállítására, 
melyet az érdeklődők október 17-tő l 30-ig _

I  tekinthetnek m e g .^ ^ f l

Sportoltak a diákok
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) ebben az évben is felhívással 
fordult a magyarországi köznevelési intézményekhez, hogy vegyenek 
részt a Magyar Diáksport Napján olyan programokon, amelyeken 
minden tanuló sportol, mozog. A kezdeményezés célja, hogy 
népszerűsítse a rendszeres sportolást, a fizikailag aktív életmódot. 
Nemrég iskolánk, a Dr. Mester György Általános Iskola mindkét 
telephelyén 2 órában sorversenyek, illetve játékos sportvetélkedők, 
csapatversenyek zajlottak. A nap fénypontja a délben induló futás volt. 
A katolikus templom előtt gyülekeztünk, és a román határig futott 
minden diák, pedagógus és jó néhány szülő is. Gratulálunk az elsőkként 
beérkező tanulóinknak, és mindenkinek, aki részt vett a versenyen. 
Köszönjük a két testnevelő kollégánknak, Nagyné Nádor Gabriellának 
és Dávid Rémusznak, akik megszervezték a sportnapot. Köszönet illeti 
azokat a kollégákat, akik részt vettek a sportnap megszervezésében, 
lebonyolításában. „Szégyen a futás, de hasznos”  szól az egykori 
közmondás, amely ma is érvényes. Mi most azt mondjuk, hogy éljen a 
futás, mert akkor tovább élünk. Brandt Antalné

Márton-napí felvonulás
Sok éve hagyomány városunkban, hogy óvodáink megrendezik a Szent 

óvoda, az iskola és az egész város ünnepli. Szent'

majd jól megérdemelt 
jutalomként finom „libazsíros" kenyeret és forró teát fogyaszthat el 
minden részvevő. Gál Attiláné


