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Ülésezett az eleki képviselő-testület
Közterületek, bérleti díjak, munkaprogramok

Elek Város Önkormányzata Képviseló-testiilete 2013. november 25-én 
megtartotta soros ülését. A kővetkező napirendi pontokról tárgyaltak a 
képviselők: I. Közmeghallgatás, II. Kolysza Zoltán r. alezr. kinevezésének 
véleményezése, III. Közterületek gondozásáról, tisztántartásáról és 
hasznosításáról szóló rendelet megalkotás, IV. Szent István út S/b. sz. 
alatti önkormányzati bérlakások Z014. évi dijainak meyállapitása,
2014. évi telekárak, haszonbérleti dijak, bérlemények, bérbe adott 
lakások bérleti dijai, V. A kötelező felvételt biztositó általános iskolák 
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése, 
VI. Elek város „Startmunka-program 2013.", valamint a nyári 
diákmunkáról szóló tájékoztató, VII. Egyebek, bejelentések.
A képviselő-testületi ülés munkáját közmeghallgatással kezdte. 
Pluhár László polgármester megkérte a jelenlévőket, hogy 
kérdéseiket tegyék fel a képviselő-testületnek, illetve fejtsék ki 
véleményüket, vessék fel problémáikat. A jelenlévők az alábbi 
gondokról szóltak: a járdák rossz állapota, a városban található földes 
utak betonozása, a Gyulai úti kerékpárút, sebességkorlátozó táblák 
hiánya, a Kétegyházi úton található kerékpárút rossz megvilágítása, az 
urnás temetkezés megvalósítása, az Elek Tv más szolgáltatóknál 
történő sugárzása, a fe lú jíto tt járdaszakaszok karbantartása, valamint 
a „kapcsolataink fa " Nagykapos irányába mutató nyíl helyes irányba 
való helyezése.

A polgármester a járdákkal kapcsolatban elmondta, hogy a városban 
egy időben épültek, és sajnos, majdnem az egész településen 
időszerű a járdák felújítása. A javításokat bejelentés után végezték el. 
Elmondta, hogy a rossz járdákból adódóan történtek személyi 
sérülések is, melyeknél az önkormányzat maximálisan ellátta 
kötelezettségeit.
A pályázati lehetőségek igénybevételénél nagyrészt az utak 
felújítására koncentrált az önkormányzat, jelenleg nincs olyan 
pályázati konstrukció, melynek keretében járdafelújítást lehetne 
megvalósítani. Kiemelte, hogy a járdák felújítása igen jelentős 
költséget je lent az önkormányzatnak, a posta előtti járda felújítása 
például közel 2 m illió Ft-ba került. Elmondta, hogy a Gyulai úti 
kerékpárút megépítésére az önkormányzat nem rendelkezik 
engedélyes tervekkel, valamint az utca keskenysége miatt ez igen 
nehezen megvalósítható.
Tájékoztatott, hogy lejárt tervekkel a Szent István út, valamint a Elek- 
Kétegyháza külterületi szakaszra rendelkeznek, de pályázat hiányában 
ezeket nem tudták megvalósítani. A 30 km /h sebességkorlátozó tábla 
kihelyezése felmerült a 4444. sz. ök. Elek belterületi útszakasz 
műszaki átadásakor, de a Közútkezelő Kht. ellenezte ezt a felvetést, 
valamint tapasztalatokról való beszámolót kért.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Közterületek, bérleti díjak, munkaprogramok
(Folytatás az I.  oldalról)

A Kétegyházi úti kerékpárút megvilágításával 
kapcsolatban elmondta, hogy olyan nagyságrendű 
probléma, melyet önerőből megvalósítani nem 
lehet, amennyiben lesz pályázati lehetőség, 
megoldható lesz. Amennyiben a képviselő- 
testület szükségesnek találja az umasírhely 
megépítését, valamint a költségvetésben 
összeget különít el, akkor léthehozása lehetséges 
a köztemetőben. Az eleki kábeltelevíziós 

hirdetésekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a városban több szolgáltató 
van jelen, de csak a bérbe adott szolgáltatónál lehet hirdetni. Kiemelte, 
hogy megoldás szükséges erre a problémára, mert a lakosság több mint 
felének más szolgáltatónál van előfizetése, így kábeltelevíziós hirdetések 
útján nem elérhető. A többi szolgáltatóval egyeztetés szükséges, valamit 
az újtelepi hirdetőtáblát pótolni kell. A Frühwald-köves járdák felújításával, 
valamint a padok kihelyezésével kapcsolatban nem látott problémát. A 
„kapcsolataink" fánál megvizsgálják az irányt mutató nyilakat.
A közmeghallgatást követően a képviselő- 
testület Kolysza Zoltán rendőr alezredes 
kinevezésének véleményezésével folytatta 
munkáját. Kolysza Zoltán r. alezr., 
kapitányságvezető ismertette életútját. A 
rendőrkapitányság vezetőjeként célja az eleki 
lakossággal való jó  kapcsolattartás, az Eleki 
Közös Önkormányzati Hivatallal való jó 
kapcsolat, valamint Elek közbiztonságának 
szolgálása. Fő feladata munkatársaira épitve a gyors reagálás 
megvalósítása, a bűncselekmények számának csökkentése, a 
felderítési eredményesség javítása, valamint a kábítószer elleni 
védekezés, a segítő rendőri jelenlét, a magatehetetlen, idős emberek 
fokozott segítése. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatta Kolysza Zoltán r. alezredes Gyulai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezését.
A képviselő-testület a 18/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletével 
megalkotta a közterületek gondozásáról, tisztántartásáról és 
hasznosításáról szóló rendeletét, valamint úgy határozott, hogy a 
közterület-használati engedély kiadásával kapcsolatos hatáskört a 
polgármester gyakorolja. A testület úgy határozott, hogy a 26 
önkormányzati költségalapú bérlakások lakbére 418 F t/m '/hó.
Azok esetében, akik a város önkormányzati fenntartású 
intézményeinél, valamint a rendvédelmi szerveknél dolgoznak, a 
lakbér 314 Ft/m ’/hó.

A 2014. évi önkormányzati telekárak díjait az alábbiak szerint 
határozták meg:

H e l y s z í n  m e g n e v e z é s e 2 0 1 4 .  é v i  d íj

V a s ú t  s o r tó l  d é l r e  e s ő  t e r ü l e t 3 1 0  F t / n r

R á k ó c z i  ú t  -  S z ő l ő  s o r 6 9 3  F t /m J

K ö l c s e y  ú t 5 0 0  F t /m '

L e i n in g e n  B o ly a i  ú t 5 0 0  F t /m ;

Z á r tk e r t  e la d á s 4 5  F t /m :

Ú j t e l e p e n  a  P ö l t e n b e r g  ú t tó l

é s z a k r a  é s  a  M á ty á s  K . ú t tó l 4 8 0  F t /m '

d é l r e  c s ő  t e r ü l e t e k

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a haszonbérleti díj megállapításánál a 2013. évi 3 Ft/m 1 összeget 
kell alkalmazni 2014. december 31-ig. Ezek elfogadását követően a 
képviselő-testület véleményezte, illetve elfogadta az Elek település 
közigazgatási területére vonatkozó, kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó 
tervezetet. A testület az Elek város „Startmunka-program 2013.” , 
valamint a nyári diákmunkáról szóló tájékoztató megtárgyalásával 
folytatta munkáját. A képviselők kiemelték a program fontosságát, 
melynek keretén belül 275 főt alkalmaznak. Hangsúlyozták, hogy 
azok, akik e program keretében dolgoznak, értékteremtő munkát 
végeznek. Pluhár László polgármester kife jte tte, hogy it t  is súlyos 
társadalmi probléma a munkanélküliség. Megemlítette, hogy évek 
óta vannak hasonló programok. Hangsúlyozta, hogy az ilyen nagy 
mértékű foglalkoztatás lebonyolítása meghaladja az Eleki Közös 
Önkormányzati Hivatal teljesítőképességét. A program keretében az 
emberek értékteremtő munkát végeznek, igyekeznek minél több 
munkanélküli foglalkoztatását megoldani. Kiemelte, hogy a 
környéken lévő települések közül Elek város pályázatát fogadták el 
elsőnek. Nem örült, hogy a program ilyen nagy mértékű, mert ez 
egyben azt is je lenti, hogy nagyon sok a rászoruló, nehéz helyzetbe 
került ember. A nyári diákmunkával kapcsolatban a polgármester 
tájékoztatott, hogy a programban nagyrészt főiskolás, egyetemista 
diákok vettek részt. A Bursa Hungarica Űsztöndíjpályázatban részt 
vevők jelentették a behívás alapját. A diákokat Elek Város 
Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatták, figyelembe véve 
iskolai tanulmányaikat, valamint érdeklődési körüket. A képviselő- 
testület elfogadta az Elek Város „Startmunka-program 2013."-ról, 
és a 2013. évi nyári diákmunkáról szóló tájékoztatót.
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Közbeszerzés, földbérlet
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 9-én 
tartotta rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülését. Az alábbi 
témák kerültek napirendre: I. Különféle élelmiszerek beszerzése és 
szállítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás megtárgyalása, II. 
Önkormányzati földbérleti szerződések megtárgyalása, III. Eleki 
Aktuális szerződésének meghosszabbítása

A képviselő-testület a különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás megtárgyalásával kezdte 
munkáját. Pluhár László polgármester felkérte dr. Stumpf-Csapó Ágnes 
ügyvédet, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa meg tájékoztatóját.
Az ügyvéd ismertette, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
Jégtrade Kft., SÜTŐKER Zrt., BÖRMY Kft., mélyfagyasztott hús részben a 
TE-DI TRADE Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A közbeszerzési bíráló 
bizottság az eljárás nyerteseként meghatározta a következőket: pékáru: 
TIME Bt., zöldség, gyümölcs: MORTAK ERŰIT Kft., mirelit áru: BUSA Kft., 
tejtermékek: MAUS Kft., mélyfagyasztott hús: BUSA Kft., hústermékek: 
TE-DI TRADE Kft., szárazáru: Szőke és Társai Kft., cukrászsütemények: 
Borsos Ferencné, tojás: MORTAK FRUIT Kft. A képviselő-testület a 
tájékoztató alapján hozta meg határozatát. Az önkormányzati földbérleti 
szerződések-kel kapcsolatban Pluhár László elmondta, hogy az Elek, 
külterület 09/37 hrsz., Elek, külterület 0108/10 hrsz., valamint Elek, 
külterület 057/39 hrsz. a város által haszonbérletbe kiadott szántóföldek 
bérleti szerződései 2013-ban lejártak. Zsidó Ferenc Ogörqg, a pénzügyi és 
szociális bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság javasolja az Elek, 
külterület 09/37 hrsz., Elek, külterület 0108/10 hrsz., valamint Elek, 
külterület 057/39 hrsz. haszonbérletbe kiadott szántóföldek bérleti 
szerződéseinek egy évre történő meghosszabbítását. A testület úgy 
határozott, hogy az ónkormányzat tulajdonában lévő 09/37 hrsz., 0108/10 
hrsz., 057/39 hrsz. szántó művelési ágú földterületekre vonatkozó 
haszonbérleti szerződéseket egy évvel meghosszabbítja. Pluhár László 
felkérte dr. Heim Lajosné alpolgármester asszonyt, hogy a városi újság 
újraindításával kapcsolatban tartsa meg tájékoztatóját. Az alpolgármester 
elmondta, hogy a lakosság részéről pozitív visszajelzések érkeztek, az Eleki 
Aktuális mutatósabb a korábbi újságnál. Hátrányként csupán azt jelölte 
meg, hogy az újságba Íróknak nem tudnak tiszteletdijat adni. Ismertette, 
hogy a lap magas minősége csak úgy volt lehetséges, ha a Csabai Aktuális 
testvérújságjaként jelenik meg. Az újságok nyilvántartási száma is szóba 
került, pedig testvérújságoknál ez nem kötelező. Tájékoztatott, hogy 
mindenkinek a cikke megjelenik. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az 
újságban eleki vállalkozók is hirdethetnek, de a hirdetésekért eddig 
senkinek sem kellett fizetnie. A képviselő-testület a 241/2013. (XII.09.) 
számú önkormányzati határozatával támogatta az Eleki Aktuális 
szerződésének 2014. december 31-éig történő meghosszabbítását.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 16-án 
tartotta meg év végi záró ülését, melyen az alábbiakról tárgyaltak a 
képviselők: I. A képviselő-testület 2014.1. félévi munkatervének 
megtárgyalása, II. Napközi konyha 2014. évi nyeisanyag-normativája, 
térítési díjainak megállapítása, III. Rendelet megalkotása az átmeneti 
gazdálkodásról, IV. Szociális temetkezésről szóló rendelet megalkotása,
V. Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása, VI. Önkormányzati 
bérlakások 2014. évi díjainak megállapítása, VII. Hulladékgazdálkodás, 
és a köztisztaság helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása, Vili. 
Egyebek, bejelentések: belső ellenőrzési terv elfogadása, hivatal etikai

kódexének elfogadása. Naplemente Idősek Otthona érdekképviseleti 
fórumba történő delegálás, Eleki Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. 
jelenlegi helyzete, üzleti tervének javaslata a 2014-es évre, pedagógiai 
szakszolgálat használati szerződésének megtárgyalása, szabályzat az 
érdekeltségi rendszer bevezetéséről. A testület az Eleki Víz- és Csatornamű 
Üzemeltető Kft.-t érintő napirendi ponttal kezdte meg munkáját. Pluhár 
László polgármester elmondta, hogy a kft. helyzetéről többször kapott 
tájékoztatást a képviselő-testület. Ismertette, hogy a cég élete nagy 
mértékben megnehezedett, példaként sorolta fel a bevezetésre kerülő 
közműadót, valamint a díjak befagyasztását. A vízi közmű-szol gáltatással 
kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
döntésére várnak. A testület tudomásul vette az Eleki Víz- és Csatornamű 
Üzemeltető Kft. jelenlegi helyzetéről, valamint 2014. évre vonatkozó üzleti 
tervéről szóló tájékoztatót és elfogadta a 2014. évi I. félévi munkatervét.
A testület rendeletet alkotott a Napközi Konyha 2014. évi nyersanyag- 
normatívájával, térítési díjainak megállapításával, átmeneti 
gazdálkodásával kapcsolatban és megalkotta a temetőkről, a temetkezési 
tevékenységről szóló 28/2004.(IX.27.) KT sz. rendelet módosításáról szóló 
rendeleteket is. Dr. Kerekes Éva jegyző ismertette, hogy a 2013. évi LXXV. 
törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt. Ez hatályon kívül helyezte, módosította az átmeneti 
segélyről szóló 45.§-t, e helyett önkormányzati segély az ellátás 
elnevezése, valamint hatályon kívül helyezte a temetési segélyről szóló 
46.§-t. A módosítás szerint a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a 
rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. A 
2014. január 1-től nyújtható támogatási forma a korábbi átmeneti segély 
és temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
ellátások összevonását követően jö tt létre. A képviselő-testület 
megalkotta az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
rendeletmódosításokról, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbéréről szóló 18/2011. (XI. 29.) Kt. sz. rendelet módosításáról és a 
hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló rendeletét. 
Elfogadták a Belső ellenőrzési terv-et: az állami támogatások, 
hozzájárulások 2013. évi elszámolásának felülvizsgálata, az intézmények 
gazdálkodásának szabályozottsága, a napközi konyha tevékenységének 
ellenőrzése. Az Eleki Közús Önkormányzati Hivatal etikai kódexét is 
elfogadták, mely munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül 
meghatározza azokat az értékeket és magatartás-normákat, amelyek 
támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, 
felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak 
érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját. A testület egyetértett 
Kun Istvánná, a Hatósági és Településüzemeltetési Iroda osztályvezetője 
Naplemente Idősek Otthona érdekképviseleti fórumba történő 
delegálásával. Pluhár László elmondta, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ használati szerződés tervezetet juttatott el az 
önkormányzathoz a pedagógia szakszolgálat ügyének rendezése végett, 
ezt a testület elfogadta. A testület megszavazta, hogy az önkormányzatnál 
és intézményeiben dolgozók 6 munkanap bérével egyenértékű 
jutalomban részesüljenek.
Pluhár László végül összegezte az önkormányzat egész éves munkáját. 
Tájékoztatott az önkormányzatot ért veszteségekről, példaként említette 
a Pszichiátriai Betegek Otthona, valamint a Dr. Mester György Általános 
Iskola fenntartásának elvételét (az iskola üzemeltetése és az azzal járó 
költségek az önkormányzatot terhelik). Kiemelte a városban történő 
fejlesztéseket, majd kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet kívánt a város lakóinak.
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A németség elhurcolásának emléknapja

Az elüldözött németek emlékműve előtt Pluhár László polgármester és dr. Kovács 
József országgyűlési képviselő

A magyarországi németek kiűzetéséről Eleken 
január 19-én, vasárnap emlékeztek meg. Az ünnepi 
beszédet Klemm Tamás az Eleki Németek 
Egyesületének elnöke tartotta.

Tisztelt egybegyűltek, barátaim, 
elekiek!
A Magyar Országgyűlés 2012. 
december 12-i határozatában 
január 19-ét a magyarországi 
németség elhurcolásának 
emléknapjává nyilvánította. 1946- 
ban ezen a napon vette kezdetét 
országunk német kisebbségének 
központilag megszervezett, 
akkoriban kitelepítésnek, 
manapság inkább kiűzésnek 
nevezett elszállítása. Az első vonat 
Budaörsről indult, ezen a januári 
napon. Nem sokkal később, még 
ez év tavaszán megkezdődött az 
elekiek összeírása is. A szovjet 
hadsereg hírhedt 60-as számú 
parancsa alapján először minden 
német származású, munkaképes 
lakosnak jelentkeznie kellett. A 
férfiakat 17-től 45, a nőket 18-tól 
30 éves korig kötelezték erre. Az 
eleki németeket előbb a 
művelődési házban gyűjtötték 
össze a szovjet katonákkal 
megtámogatott hatóságok, 
majd napokig az eleki állomáson 
veszteglő szerelvényben éltek. 
Ezután a megszállók által csak 
„malenkij rabot"-nak, kis 
munkának nevezett ukrajnai 
kényszermunka-táborokba 
szállították őket. Itt a Szovjetunió 
háborús kárainak 
helyreállításában kellett 
segédkezniúk. A szélsőséges 
körülmények és a rossz 
táplálkozás miatt sajnos sokan 
nem jöhettek többé haza. Azok 
közöl, akik nagyjából két év után 
végre szerencsésen hazatértek, 
sokan döbbenten tapasztalták, 
hogy itthon maradt családtagjaik 
időközben eltűntek. A gyerekeket 
és az idősebb rokonokat is elérte a

barátaik, rokonaik támogatására. A 
húszévnyi távoliét után hazatérő 
elekiek egykori házaikban gyakran 
olyan lakókat találtak, akik 
hasonló elvek alapján, más 
országokból elüldözött magyarok

hatóságok keze -  a budaörsi 
sorstársakhoz hasonlóan 
Németország irányába tartó 
szerelvények vitték el őket. 
Településúnk német polgárainak 
nagy részét elveszítette, hisz 
többen hagyták el ekkor 
hazájukat, mint a mai Elek teljes 
lakossága. Évekig tartott, amíg 
újra meglelték egymást a messzire 
vetődött rokonok. Szülők nélkül 
kitelepített gyerekek, és családjuk 
helyett a saját házukban 
idegeneket találó hazatérő szülők 
keresték egymást. Sokan 
belebetegedtek családtagjaik 
elvesztésébe, és lelki terhűkbe 
belehaltak. Elüldözött rokonaink 
közül sokan a Németországba 
érkezés után is összetartó 
közösséget alkottak, egy jelentős 
csoportjuk a mai napig jó 
barátságban, egy településen, 
Laudenbachban él, együtt egykori 
budaörsiekkel.
A politikai helyzet 60-as évekbeli 
enyhülésével, húsz évvel az 
elszenvedett sérelmeik után már 
rendszeresen járhattak haza 
látogatóba a régi emlékek 
felidézésére, az itthon maradott

voltak. Különösen fontos 
megemlékezni az 1946-ban 
történt sötét eseményekről, 
hiszen az akkori politika számára 
fel sem merült, hogy valakiket a 
származásuk alapján elüldözni 
igazságtalan. A kollektív bűnösség 
elve alapján egyszerűen 
eldöntötték, hogy a háború után 
itt maradt németeket visszaküldik 
Németországba. Senkit nem 
érdekelt, hogy az ország egyik 
legszorgalmasabb nemzetiségét 
veszíti el ezáltal, akik egyáltalán 
nem a hitleri Németország 
terjeszkedése folytán kerültek ide, 
hanem több száz évvel korábban. 
Olyan polgárokat utasítottak ki az 
országból, akiknek a legnagyobb 
része egész életében 
szorgalmasan dolgozott a saját és 
a hazája boldogulásáért, munkát 
is adva sok más embernek.
Esetleg katonaként küzdöttek 
ezért az országért, melynek hű 
polgárai voltak. Ez mind nem 
számított, menniük kellett. A 
hazát, Magyarországot, és Eleket 
is hatalmas veszteség érte -  saját 
politikusai szabadultak meg a 
legjobb saját embereiktől. Az

egykori elekieket megfosztották 
gyerekkoruk színhelyétől, életük 
munkájának eredményétől, szinte 
teljes vagyonuktól. Majd 
kisemmizve küldték őket egy 
lerombolt országba, ahol 
kezdetben nagyon sok hátrányos 
megkülönböztetés érte őket a 
háborútól megviselt helyiek 
részéről. Paradox módon idehaza 
nemkívánatos németek, ott pedig 
jöttment magyarok, „Flüchtlingek" 
voltak. Hamar rádöbbentek viszont 
arra, hogy egy egészen új léptékű 
lehetőséget kaptak a sorstól az 
őket befogadó óhazában. Az 
itthon maradottak körülményeinél 
nagyságrendekkel jobb esélyeket 
kaptak a jólétre. Évtizedekig ők, 
az elüldözött kisemmizettek 
támogatták itthon maradt, a 
szocialista államban szegénységre 
íté lt hozzátartozóikat, barátaikat.
A háború után soha nem látott 
módon fellendülő Németország 
gazdasági csodája kitaszítottakból 
őket is jómódú polgárokká tette. 
Bár a„szerencse a 
szerencsétlenségben" 
felismerése, és a szorgalmas 
munka által elért, megérdemelt 
jómód boldog emberré tette a 
legtöbbjüket, soha nem feledték 
a megaláztatást, mindenük 
elvesztését, ami rendkívül 
igazságtalanul, csupán azért érte 
őket, mert egy meghatározott 
népcsoport tagjai voltak.
Közismert egykori eleki barátunk, 
az elmúlt év végén, pár héttel 
ezelőtt 90. életévét betöltött 
lose f Schneider szavaival élve az 
elekiek „megbocsájtottak, de 
nem felejtettek." Ez érthető is, 
hisz bármiféle bírói íté let nélkül, 
a kollektív bűnösség elvét 
alkalmazva szenvedtek súlyos 
sérelmeket, veszítették el 
mindenüket, ártatlanul.
Ezért mondjuk itt, a németek 
kiűzetésének országos 
emlékművénél, hogy:
„SOHA TÖBBÉ KIŰZETÉST!"
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Megkezdődött a MÁV állomásfejlesztési programja
Megkezdődött a MÁV Zrt. állomás- és integrált ügyfélszolgálati 
fejlesztési programja -  tudtuk meg Erdős Norberttól, a Békés Meggei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottól, országgyűlési 
képviselőtől.

Erdős 
Norbert 
elmondta: 
a projekt 
magában
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l I H I  utasforgalmi 
épületének felújítását, átépítését, 
köztük a békéscsabaiét, 17 helyen 
kormányablakot alakítanak ki, Így 
Békés megye székhelyén is. A 
beruházások célja az állagmegóvás 
mellett a MÁV szolgáltatási 
színvonalának és az egyre nagyobb 
számú utazóközönség 
elégedettségének növelése. 
Békéscsabán kívül Budapesten,

Zuglóban, Kőbánya alsón, 
Kőbánya-Kispesten, Rákoson, 
Rákoshegyen, vidéken Pécsett, 
Kaposvárott, Tapolcán, Keszthelyen, 
Balatonszentgyörgyön újítják fel az 
állomásokat. Új kormányablakok 
vasútállomásokon a fővárosban a 
Nyugati, a Keleb, a Déli 
pályaudvaron, vidéken Érd alsón, 
Vácott, Győrött, Székesfehérvárott, 
Kaposvárott, Pécsett, Cegléden, 
Szolnokon, Kecskeméten,
Szegeden, Békéscsabán, 
Debrecenben, Nyíregyházán és 
Miskolcon nyílnak.
Az állomásfejlesztés második 
üteme a 2014-2020 közötti európai 
uniós költségvetési időszakban

lehet. Abban a hét évben 30 -  Békés megye ezzel a vasúti
milliárd forintból 60 állomás fő fejlesztési program részesévé vált, 
utasforgalmi épületét, amelyhez kormányablakok kiala-
létesítményeit újítanák meg, illetve kítása is kapcsolódik a közigazgatás 
építenék át. Az állomások felújítása átalakításának jegyében. Vasútállo- 
fontos a vidékünkről alkotott kép másokon ideális kormányablakokat 
kialakításának szempontjából is, nyitni, mert forgalmasak és jól 
hiszen sok, vasúton érkező turista megközelithetőek -  nyilatkozta a 
ott szerzi első benyomásait. kormánymegbízott.
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Gyógyszertár az elekiek egészségéért Segítünk!
Dr. Fekete Lajosnak hívnak, 
1973. július 11-én születtem 
Békéscsabán. Általános iskolai 
tanulmányaimat Okányban 
végeztem. A szüleim a mai 
napig itt élnek, mindketten 
nyugdíjasok. Édesanyám 
fogorvosi asszisztensként 
dolgozott, édesapám 

állatorvos. Békéscsabán, a Rózsa Ferenc Gimnázium
ba jártam középiskolába. A gimnázium elvégzése 
után felvettek a szegedi Szent-Gydrgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karára. 1997-ben szereztem meg a gyógyszerészi 
diplomát. Az egyetemi évek befejeztével az EGIS 
Gyógyszergyárnál sikerült elhelyezkednem, ahol 
orvoslátogatói minőségben dolgoztam. 2001-ben a 
Pfizer Kft.-hez kerültem, ahol 10 évet tudományos 
munkatársként tevékenykedtem. 2011 -tő i a svájci 
székhelyű IB5A Pharma Kft.-nél helyezkedtem el. 
Mindhárom munkahelyen fő feladatom volt az

aktuális cég által gyártott készítmények szakmai 
információjának eljuttatása az orvosokhoz, ezáltal is 
hozzájárulva a legmagasabb szintű egészségügyi 
tevékenységükhöz.
A munka mellett 2001-ben gyógyszerhatástanból 
sikeres szakvizsgát tettem, majd 2006-ban a Szegedi 
Tudományegyetemen gyógyszerész-közgazdász 
szakon szereztem másoddiplomát.
Békéscsabán élek feleségemmel és 3 éves 
kislányommal. 2014. január 2-től a Kagyló Patikában 
dolgozom gyógyszerészként. Dr. Burián Zoltán 
kollégám munkáját vettem át. A Kagyló Patika 
munkatársaival továbbra is arra törekszünk, hogy 
tevékenységünkkel maximálisan hozzájáruljunk az 
eleki lakosság egészségének megőrzéséhez, 
betegségük gyógyításához. Célunk, hogy az eddig jól 
működő szolgáltatásokat új egészségügyi 
tevékenységekkel bővítsük.
Továbbra is várjuk betegeinket, és köszönjük az 
eddigi bizalmat.

Dr. Fekete Lajos gyógyszertárvezetó

A Kagyló Patika nyitva tartása: 
hétfő-péntek: 8-17, szombat: 8-10.30.

Megújult, modern környezettel, 
akadálymentesített épületben 
várjuk meglévő és új 
ellátottainkat Eleken, a Szent 
István utca 3. szám alatt.
Szolgáltatásaink:
• idősek nappali ellátása
• fogyatékosok nappali ellátása
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás
• családsegités és gyermek

jó lé ti szolgálat
• közösségi ellátások
• pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása
• szenvedélybetegek közösségi 

ellátása
• támogató szolgálat
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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Megváltoztak 
a szociális ellátások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III .  törvény változása miatt Elek Város Önkormángzata 
Képviselö-testiilete 6 /2003. (V.26.) KT sz. rendelete az egges 
szociális ellátások szabálgozásáról megváltozott.
A korábbi években m egszokott á tm ene ti segélg, tem etési 
segélg és rendkívü li gyerm ekvédelm i kedvezmény 2013. 
december 31. napjával megszűnt. Helyébe 2014. január 1. 
napjátó l önkorm ányzati segély lép.

Önkormányzati segély
A lé tfe nn ta rtás t veszélyeztető rendk ívü li é le the lyzetbe 
ke rü lt, va lam in t időszakosan vagy tartósan lé tfenn ta rtás i 
gondokkal küzdő szem élyek, családok részére 
önkorm ányzati segély nyú jth a tó  a következő esetekben:
a) betegség, haláleset, elemi kár bekövetkezése,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása,
c) gyermek beiskolázása,
d) gyermek fogadásának előkészítése,
e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás 
biztosítása,
f)  a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /240-243,30 /299-06-56 
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: 66/240-896,70 /967-89-86

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: 66/240-373, Fax: 66/240-373 

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

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/77-88-99

^ T Ó T H ngatlan j
Békéscsaba. Mednyánszky u. 2. 1/6. (Korzó irodaház)

Az önkorm ányzati segély akkor á llap ítha tó  meg a fen tieken 
tú l, ha a családban az egy főre ju tó  jövedelem  nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj m indenkori legk isebb összegének 
130% -át, egyedü lá lló  esetén 150% -át.

Az önkorm ányzati segély adható: 
a ) eseti je lle gge l, évente leg fe ljebb  2 alkalomm al, 
c) havi rendszerességgel, leg fe ljebb  3 hónapig és 
leg fe ljebb  évente egy alka lom m al.

Elek Város Önkormányzata
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Szociális Bizottsága felhivja a tisztelt lakosság figyeleméi, 
hogy Önkormányzati segély iránti kérelmeket 2014. február 
28. napjáig -  a település költségvetési rendeletének 
megalkotásáig -  nem fogad el.

Gyula, Kétegyházi úton 16 szobás Gyula, Kigyósi úton eladó egy 28 
felújított ingatlan 6000 m2-es 000 m2-es telken családi ház, 
telekkel eladó. Ár: 45 M Ft. gazdasági épületekkel. Ár: 42 M Ft.

Mobil: 06-30-391-90S1.06-30/391-7323 • Tel/rox: 66/539-620
• Web www rvoaflon.tothproakiccio.hu
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Kunágota központjában eladó 
felújítandó családi ház.

In̂ 3
LOkOsházán tégla építésű, 2009- 
ben felújított családi ház eladó.

e l e k iA k t u á lis
Ingyenét bari lap. Fele ló t  kiadó: Elek Várót Onioim anyHta. Pluhar U ta ló polgarmetter.
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