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Megszületett a 2014 évi költségvetés
Elek Város Önkormányzata 2014. február 10-én tartotta meg idei első
ülését, melyen az alábbi napirendi pontokról tárgyalt a képviselőtestület: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, I.
2014. évi költségvetési rendelet megalkotása, II. Napköziotthonos
Óvodák intézményvezetői pályázat kiírása, III. Eleki Motocross Team
Sportegyesület haszonbérleti kérelem, IV. Egyebek, bejelentések: a.
Békéscsaba Megyei Jogú Város levele a Holokauszt emlékmű
kivitelezésének támogatására, b. Körösi Vízgazdálkodási Társulat
támogatás kérelme, c. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért támogatási kérelme, d. Eleki Labdarúgó Sportegyesület
részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, e. Eleki Víz- és Csatornamű
Üzemeltető Kft. alapító okiratának módosítása, f. Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás térítési díj rendeletének elfogadása, g.
Éven belüli hitelfelvétel elfogadása, h. Pályázatok benyújtása (Városi
Sportcsarnok homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, Művelődési
Ház érdekeltségnövelő pályázata), i. „Elek város szennyvízelvezetése
VI. ütem " ajánlati felhívása, V. Zárt ülés: méltányossági kérelmek
elbírálása, adásvételi ajánlat megtárgyalása, lakossági kérelem,
Román Nemzetiségi Óvoda alapításáról szóló tájékoztató.
Elsőként a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása került
napirendre. Pluhár László polgármester ismertette, hogy az
államháztartás önkormányzati alrendszerében 2013. évben jelentős

változás volt az általános iskolák, a Pszichiátriai Betegek Otthona
átszervezése, valamint az, hogy a polgármesteri hivatal egyes
államigazgatási feladatai a járási hivatalokhoz kerültek. Megváltozott
az önkormányzatok finanszírozási rendszere is, az eddigi normatív
jellegű támogatást a feladatfinanszírozás váltotta fel és 2014-től a
gyermekétkeztetési feladat is ebbe a körbe került. Tájékoztatott a
feladatalapú támogatás finanszírozási sajátosságairól, miszerint a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a
támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag ellátandó
feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén
az önkormányzat köteles a támogatás összegét - a meghatározott
kamattal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni. Elmondta,
hogy az önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen
támogatást kap az önkormányzat a polgármesteri hivatal
működtetésére, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátására, a közvilágítás fenntartására, a belterületi közutak
fenntartására. Az „Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás"
jogcímen önkormányzatunk 13 m illió 416 ezer Ft-ot kap.
Pluhár László ismertette az önkormányzat várható bevételeit, kiadásait.
Kifejtette, hogy az önkormányzat szakfeladatai között minden olyan
feladatot számításba vettek, melyet nem az intézmények látnak el.
(Folytatás a 2-3. oldalon)
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Megszületett a 2014 évi költségvetés
(Folytatás az 1. oldalról)
Ide tervezték a következőket: napközi kongha, városüzemeltetés,
karbantartás, közvilágítás, közterület, játszótér, zöldterületfenntartás, út,
járda, parkolók fenntartása, köztemető fenntartása, veszélyes hulladék
kezelésével kapcsolatos tevékenység, sportlétesítmények működtetése,
piac üzemeltetése, vagyonbiztosítás, pénzügyi műveletek, egészségügyi
alapellátás (ügyelet), az általános iskola üzemeltetése, valamint a civil
szervezetek támogatása.
I Pluhár László összegzésként elmondta, hogy a
| jelentősen megváltozott gazdasági, pénzügyi és
■
9
| szabályozási környezetben a fő célkitűzés a
| megmaradó kötelező feladatok ellátásának
- . biztosítása, az előkészített fejlesztések folytatása,
1 kivitelezése, befejezése. - A bevételek csak biztos
forrásokat tartalmaznak, nagyságát elsősorban
saját bevételeink, illetve a központi költségvetésből
1
™ -----------kapott feladattámogatás határozza meg - mondta.
A városüzemeltetési és intézményműködtetési kiadások nagysága
alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez
legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza. A költségvetési tervezet
18 m illió 474 ezer Ft működési hiányt tartalmaz, ami a stabilitási torvény
hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt saját forrás - szabad
pénzmaradvány - igénybe vételével finanszírozható. A felhalmozási
hiány 71 m illió 265 ezer Ft, melynek forrása 31 millió 265 ezer Ft
kötöttséggel terhelt pénzmaradvány, és 40 millió Ft hitel. A stabilitási
törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozása európai uniós
beruházáshoz kapcsolódó hitelre nem terjed ki. Tájékoztatott, hogy a
könyvvizsgálói jelentés az utolsó pillanatban megérkezett, mely
kimondja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezete
a hivatkozott törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Turóczy András képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke ismertette, hogy
a költségvetés-tervezet 2 fő létszámleépítést tartalmaz, melyet nem tud
elfogadni. Elmondta az orvosi ügyelettel kapcsolatos problémáit is.
A költségvetési hiány rendezésére ismételten pénzmaradványt lát
betervezve. Megkérdezte, hogy a kormány a település adósságát
rendezte-e, és ha igen, akkor mennyit?
Kovács Valéria osztályvezető a létszámcsökkentéssel kapcsolatban
elmondta, a feladatalapú támogatás a gyermekétkeztetés
vonatkozásában meghatározza, hogy adagonként, azaz az adott
mennyiség előállításához hány fő szükséges. A rendelkezésre álló
adatok alapján a feladatalapú finanszírozás a napközi konyha esetében
7,6 fő létszámot finanszíroz. Az adósságkonszolidációval kapcsolatban
tájékoztatott, hogy december utolsó napjaiban érkezett a levél,
miszerint a Magyar Kormány a 26 lakásra vonatkozó, 2020-ig lejáró
hitelt konszolidáció alá vonta.
...
] Dr. Heim Lajosáé alpolgármester ismertette,
I hogy az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban
| egyeztetett az eleki háziorvosokkal. Az
egyeztetésen megjelent háziorvosok kijelentették,
hogy ha muszáj, Elek orvosi ügyeletét ellátják,
'( f
viszont Kétegyházáét és Lőkösházáét nem. Az
ijlí jl
J r j r , ügyeleti ellátáshoz még három orvos bevonása
'1 szükséges. Az eleki központi ügyelet (Elek,

Kétegyháza, lőkösháza) támogatásáról elmondta, hogy a SANI-MED Kft.
ajánlata és a támogatások különbsége 708.220 Ft/hó, mely a települések
között egyenlő arányban kerülne elosztásra.
A 2014. évi költségvetés szavazásakor a képviselő-testület jelenlévő
7 tagja közül 4 igennel szavazott, 3 tartózkodott, így nem alkották meg
a költségvetési rendeletet.
Ezután a testület a 12/2014. (II. 10.) sz. önkormányzati képviselőtestületi határozatával pályázatot irt ki a napköziotthonos óvodákban
óvodavezetői állásra.
A sportegyesület gyakorlópálya kialakításával kapcsolatban kérelmet
nyújtott be. A megjelölt hely a települési rendezési terv szerint
záportározóvá van nyilvánítva. Képviselői indítvány alapján a
szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a belvíz miatt
bekövetkező esetleges károk következményeiért felelősséget nem vállal.
A testület a 13/2014. (II. 10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi
határozatával támogatta az Eleki MotocrossTeam Sportegyesület
haszonbérleti kérelmét, és a 173/9 hrsz. területet rendelkezésre
bocsátja motocross oktató-, és versenypálya létesítése céljából.
Ezt követően a képviselő-testület az Eleki Víz- és Csatornamű
Üzemeltető Kft. alapító okirat módosítását tárgyalta.
Dr. Fórján Mihály az Eleki Víz- és Csatornamű
Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a kft. átalakításáról és a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2 )ben foglaltak alapján a társaság nonprofit
gazdasági társaságként működik tovább, ezt
elfogadta a testület.
Pluhár László polgármester ismertette az Eleki
labdarúgó Sportegyesület kérelmét, miszerint
az önkormányzat, mint az 5742 Elek, Sport tér 2. cím alatti ingatlan
tulajdonosa hozzájáruló nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy ha az
egyesület nyera „látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye sporttelep felújítási program keretében" című
pályázaton, fejleszthessen a szóban forgó ingatlanon. A testület
támogatta a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadását. Ezután
a képviselők elfogadták a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás térítési díj rendeletét, majd pályázatokról döntöttek.
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által meghirdetett „4/2014. (1.31.) BM rendelet
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól" című pályázati
felhívásra, melynek keretében a Városi Sportcsarnok homlokzati
hőszigetelését, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét kívánja
megvalósítani. A pályázat támogatása esetén a beruházás bruttó
költsége 24.813.531 Ft. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat
támogatása esetén a szükséges 4.813.531 Ft önrészt biztosítja.
A 9/2014 (II. 03.) EMMI rendelet közművelődési intézmények,
közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására irányuló támogatás keretében az eleki Reibel
Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközállományának
gyarapítására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat vállalja, hogy a
pályázat támogatottsága esetén a 35.000 Ft önrészt az intézmény 2014.
évi költségvetésében biztosítja.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Megszületett a 2014 évi költségvetés
(Folytatás a 2. oldalról)
Elek Város Önkormányzata elfogadta a „Vállalkozási szerződés a KEOPI . 2.0/09-11-2012-0020 számú Elek város szennyvízelvezetése VI.
ütem" ajánlati felhívását. A felhívást, valamint a dokumentációt a
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet értelmében meg kellett küldeni az
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-nek
(NKEK) támogathatósági-elszámolhatósági, valamint műszaki
szempontú megvizsgálásra. A vizsgálatot követően a felhívást és
dokumentációt be kellett nyújtani az NFU (megszűnést követően
jogutódja a Miniszterelnökség) Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak
(KFF) közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából.
A KFF az anyagokat megvizsgálta és közbeszerzési minőségellenőrzési
jelentését 2014. február 3. napján kiadta. A jogszabály értelmében az
önkormányzatnak 5 napja volt a jelentés alapján szükséges
közbeszerzési anyagok módosítására. Az önkormányzat a jelentés
alapján a szükséges módosításoknak határidőben eleget tett. Ezt
követő 5 nap áll rendelkezésre a minőségellenőrzési tanúsítvány
kiállítására, melynek alapján a felhívás feladható, és egy sikeres
eljárás végén a szerződés megköthető.
*
*
*

felvételéről kell dönteni. A képviselő-testület ezt támogatta.
Ezután megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait. Dr. Kerekes
Éva jegyző ismertette, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24,§ értelmében a szavazatszámláló bizottság három tagját és
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő
testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon - 2014.
március 17-én 16.00 óráig - választja meg, személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság
tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. A
bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2014. (II. 20.) sz.
önkormányzati képviselő-testületi határozatával a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján elfogadta a
2014. évi parlamenti választásokon a szavazókörökben működő
szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait. Ezt követően a testület
jelenlévő 7 tagja közül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Elek Városában fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(11.
21.) önkormányzati rendeletét.
Rendkívüli testületi ülést tartott Elek Város Önkormányzat Képviselő
Pluhár László polgármester az Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem
testülete 2014. február 20-án. A következő napirendi pontokról
ajánlati felhívásával kapcsolatban ismertette, hogy a Miniszterelnökség
tárgyaltak: 1.2014. évi költségvetési rendelet megalkotása,
2014. februárl8. napján megküldött tanúsítványában további 5 pontban
a., saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
kérte a felhívást és dokumentációt módosítani. A képviselő-testület a
kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható
összegének bemutatása, b., éven belüli hitelfelvétel elfogadása.
szükséges módosított közbeszerzési dokumentumokat utólagosan
jóváhagyta.
II. szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, III. Elek
városában fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet
Ezt követően a képviselők a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megalkotása, IV. Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem ajánlati
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát tárgyalták meg.
felhívása,V. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
Pluhár László ismertette, hogy a Njtv. 80. § szerint a helyi önkormányzat
a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén megállapodás felülvizsgálata, VI. egyebek, bejelentések.
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit,
Pluhár László polgármester elmondta, hogy a legutóbbi képviselőtovábbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
testületi ülésen egy megoldásra váró probléma merült fel. Ismertette,
ellátásáról. A feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a testületi
hogy a napközi konyhában - a gyermekétkeztetésben résztvevők
tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a
számát alapul véve - 7,6 fő létszámra kap az önkormányzat
helyi önkormányzat viseli. (A minimálisan ellátandó feladatok
átlagbéralapú támogatást. Az erősen lecsökkent külső értékesítésből
felsorolását a Njtv. 80. §(1) bekezdése a )-g ) pontjai tartalmazzák.)
legfeljebb 1,5 fős létszám finanszírozható. A tervezetben a konyha 10
fős létszámmal szerepel azzal, hogy ennek többletkiadásait az év végéig A helyi önkormányzat kötelezettségének teljesítése érdekében harminc
a bevétel növelésével, és/vagy hatékonyabb munkavégzéssel kell elérni. napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint
a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
A fennmaradt 1 fő köztisztviselő határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonya változatlan formában megmarad.
ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi
Pluhár László ezt követően kérte, hogy alkossák meg a 2014. évre
önkormányzattal. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési
vonatkozó költségvetési rendeletüket. A képviselő-testület jelenlévő
megállapodásokat.
7 tagja közül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
A 4/2014 (1.31.) BM rendelet alapján benyújtott „Városi sportcsarnok
megalkotta Elek Város Önkormányzatának az önkormányzat 2014. évi
fejlesztése” című pályázatra hiánypótlás érkezett, melynek értelmében
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) számú rendeletét.
csatolni kell a képviselő-testület azon határozatát, amely tartalmazza a
Ezt követően megtárgyalták, majd elfogadták a saját bevételek és
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket,
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeknek a
valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeget. A 2014-ben
költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatását
sportfejlesztésre fordítandó 4.813.000 Ft összeget az önkormányzat
tartalmazó napirendet.
2014. évi költségvetéséről szóló rendelete „Tartalék" sora (12.173 e Ft)
A polgármester ismertette, hogy az Elek Szennyvízelvezetés VI. ütem
„KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020" elnevezésű pályázat megvalósításához tartalmazza. A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta a határozati javaslatot.
40 000 000 Ft összegben a támogatás előfinanszírozására hitel

elekiA ktuális

Tények és fídeszes hazugságok Eleken
A tények makacs dolgok. Ez jutott
eszembe arról, hogy jól látható: a
választás közeledtével a kormánypárt
a legkevésbé programjai bemutatására
törekszik, sokkal inkább egyes ügyek
felszínen tartásával van elfoglalva.
A választásokat érintő legfontosabb
kérdésekre - mi lesz az elszegényedő
családokkal, a gazdasággal, az
egészségüggyel, az oktatással, a
devizahitelesekkel, a mezőgazdasággal,
a nyugdíjasok helyzetével - nem
kapunk érdemi, értékelhető válaszokat.
A gyulai választókerület fideszes képviselőjelöltje nemrégiben
„tájékoztatta" Önöket, a választókat. A minden eleki háztartásba eljutó
szórólapból az világlik ki, hogy dr. Kovács Józsefnek fogalma sincs a
körzet gazdasági helyzetéről, az elmúlt 4 év Elek várost érintő
fejlesztéseiről. A képviselő úr tájékoztatójában olyan fejlesztéseket,
eredményeket is magáénak tud be, amelyhez az égvilágon semmi köze
nem volt. A példa kedvéért néhányat vegyünk górcső alá!
- A Gyula-Elek ivóvízminőség-javító programról a két város a 2010-es
kormányváltás előtt együttes ülésen döntött.
- Az Elek-Oél üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata című
projektet 2008-től a Miskolci Geokomplesz Kft. nevű cég végzi a mai
napig.
- A roma integrációt segítő betonút építése a vasúton túli területeket
érintette a Szántó, Dankó, Cinka, Eötvös, Vajda, Damjanich és Leiningen
utcákban. A jelzett útépítések 2009-ben megtörténtek!
- Elek város háziorvosi rendelőjének felújítása, valamint a polgármesteri
hivatal felújítása és hőszigetelése szintén 2009-ben történt.
- A kompetencia alapú oktatás bevezetése az eleki Dr. Mester György

Általános Iskolában 2009 májusában kezdődött és 2010. augusztus végén
fejeződött be.
- Elek város önkormányzata adósságának elengedése - furcsa módon a jogszabályok miatt több mint 100 millió forinttól fosztotta meg a várost!
Ugyanis Elek 2002-ben a 26 lakásos bérház építésére önerő hiányában
a Belügyminisztériumtól vett fel kedvezményes kamatra közel 30 milliós
hitelt. Ennek felét időközben visszafizette. A törlesztés fedezete a lakbér
volt, amely kötött felhasználású, és csak a törlesztőrészletek kifizetésére,
vagy önkormányzati épületek felújítására, építésére lehetett felhasználni.
2012. december 31-ével a kormány ezt a felhalmozási oldalon keletkező
adósságot, amely a költségvetés működési oldalát nem érintette, áttette
az adósságkezelőhöz és onnan kerül ütemezve kiegyenlítésre. Ez évente
mintegy 1,5 m illió forintot jelent a futamidő végéig. Azzal, hogy elvették
az adósságot, sikerült elérni: ne vonatkozzon Elekre a
Belügyminisztériumnak az a rendelete, amely rendelkezett a jól
gazdálkodó önkormányzatok fejlesztési támogatásáról. így Elek nem
kevesebb, mint 112 milliós vissza nem térítendő támogatástól esett el!
- A Pszichiátriai Betegek Otthona épületének felújításáról is szól dr.
Kovács József fideszes képviselőjelölt szórólapja. A várostól törvény
erejénél fogva elvett intézményben a mai napig egy kapavágás nem
történt. (Sic!)
Ennyit erről és a fideszes „fejlesztésekről."
Bőd Tamás
a Kormányváltó Összefogás országgyűlési képviselőjelöltje

KORMÁNYVÁLTÁS *
ESÉLY M IN D EN K IN EK
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L eelőssy Éva
Békés megye 3. számú
választókörzetének képviselőjelöltje
+36-70/630-4738
evaleelossy@gmail.com
www.facebook.com/eva.leelossy.7
Választókörzetemben három igazán nagy problémával szembesülök nap mint nap, amit az ígérgetések ellenére sem
sikerült az eddigi kormányoknak megoldani, sőt az elmúlt pár év intézkedései csak súlyosbították a problémát. Egyike
vagyok azoknak, akik saját bőrükön tapasztalják meg térségünk legnagyobb problémáját, a munkanélküliséget. Ennek
az égető problémának a kezelésére a mezőgazdaság újraélesztése lenne a legjobb megoldás. Három gyermekemet
egyedül nevelem, ezért a saját bőrömön érzem, mennyire rossz a mostani oktatási rendszer is. Semmi sem ösztönzi
a fiatalokat arra, hogy itthon maradjanak, hogy családot alapítsanak, hogy tudatosan tervezzék meg jövőjüket. Az
idősebbeket, a betegeket pedig az egészségügy katasztrofális helyzete érinti a legsúlyosabban. Ahhoz, hogy ezek a
problémák megoldódjanak, olyan képviselőre van szükség, aki úgy tudja képviselni választópolgárait, hogy nem
„leereszkedik" közéjük, hanem velük éli meg a mindennapokat.

Ha azt szeretné, hogy valódi képviselője legyen, tiszteljen meg szavazatával!

(X)
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Bővülő Erzsébet-program

Több lehetőség kínálkozik a pályázóknak
A Békés Megyei Kormányhivatalban a közelmúltban az Erzsébetprogramról tartott sajtótájékoztatót Erdős Norbert országgyűlési képviselő,
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és Nagy Ama,
az Erzsébet-program szóvivője. Békés megyéből 2013-ban 6300 fiatal
üdülhetett, sportolhatott a program segítségével. 2014-ben a program
céljaira felhasználható forrás 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra bővül.
Erdős Norbert bevezetőjében utalt rá, hogy 2013-ban országosan
50 ezer gyermek, ezen belül Békés megyéből 6300 fiatal üdülhetett,
sportolhatott, pihenhetett, köztük ígéretes sporttehetségek is. Nagy
Anna elmondta, az Országgyűlés 2012. július 6-án fogadta el a
gyermekekről való felelős
gondoskodás jegyében
megalkotott Erzsébetprogramról szóló törvényt.
A program célja az, hogy
jelentősen csökkentse azon
gyermekek számát, akik
részére nem biztosított a
napi többszöri étkezés, az
életkoruknak megfelelő
egészséges táplálék, illetve
a regenerációhoz szükséges
aktív kikapcsolódás
lehetősége.
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány által működtetett
Erzsébet-program a
kezdetektől eddig több mint negyedmillió embernek, köztük több mint
100 ezer gyermeknek teremtett üdülési, pihenési lehetőséget. Szemben
az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó 2013. évi 3 milliárd Ft
támogatással, az Alapítvány 2014-ben már 3,5 milliárd forintot biztosít
a fiatalok nyári szabadidős tevékengségeinek támogatására. Idén 62féle pályázatra jelentkezhetnek a gyermekek, a nagycsaládosok, a
fogyatékkal élők és a nyugdíjasok. 58 gyerektábor-pályázatot hirdettek
meg, mig az érdeklődők 4 szociális pályázaton indulhatnak.
A résztvevők sokszor nagycsaládokból érkeznek, amelyeknek ez az
egyetlen lehetőségük a szabadidő szervezett és megfizethető eltöltésére.
Az olyan gyermekek esetében, akik korábban még soha nem táboroztak,
a táborokban való részvétel a gyermekkor kiemelkedő élménye.
A sikeresen pályázó nyugdíjasok számára is emlékezetes lehetőség
a programban való részvétel.
A 2013. évben az Erzsébet-program fontos új eleme volt a
tehetséggondozás elindítása. Ez az elem az év során folyamatosan
lehetővé teszi, hogy az érdeklődő tehetséges gyermekek mentorok
személyre szabott segítségével fejlődjenek. A programban résztvevő
fiatalokat év közben két ingyenes tábor várja, és ellátásukért sem kell
fizetniük. Mint Nagy Anna elmondta, a már felhasznált és bezúzott
Erzsébet-utalványokat fűtőanyagként közoktatási intézményeknek
adták át. Békés megyében ilyen módon 7 iskola spórolta meg tavaly
2-3 havi fűtésszámláját. Az Erzsébet-program kirándulások
finanszírozására is lehetőséget ad, 2014-ben fiatalok Brüsszelbe való

látogatását is támogatja. Érdekes és sokatmondó, hogy a 3. évébe lépett
program legfiatalabb résztvevője csecsemőkorú volt, míg a legidősebb
egy 104 éves nyugdíjas. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon 20 éve
nincs ehhez hasonló program, amely ilyen széles életkor-határokon
átívelve nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, és amely
állami támogatás nélkül ilyen sok embernek tud üdülési lehetőséget
biztosítani.
Az Erzsébet-program egyik legfiatalabb eleme a szeptemberben elindult
Erzsébet Talentum Program, amelybe a tematikus táborokban részt vett
12 ezer gyerek közül kiválasztott 100 tehetséges diák került. Ők egy őszi
és egy tavaszi táborban,
kiscsoportos keretek között
kapnak tehetségükre szabott
képzést, többek közt olyan
szakmai vezetők
irányításával, mint Erdei
Zsolt „Madár" bokszoló,
Hadfi Dániel cselgáncsozó,
Komáromi Tibor birkózó,
Vincze Ottó labdarúgó,
Horváth Ádám előadóművész, Letenyei Gábor
néptáncoktató, Horváth
Attila népművész
Pr o g r a m
és Szalay Marianna
színművész. A programban
való részvételre
pályázhatnak nagycsaládosok, fogyatékkal élők, nyugdíjasok,
gyerekek. Megfelelés esetén a pályázatok beérkezésének sorrendje
dönt a részvételről. A sikerrel pályázó nyugdíjasok 2500 Ft önrész
megfizetésével 60 gyógyfürdőben akár 30 alkalommal kereshetnek
gyógyulást. A fürdőjegyek 2014. március 3-ától használhatók fel, a
szociális üdülésben sikerrel pályázók szintén e naptól választhatták ki
üdülőhelyeiket.
A programban való részvételre a www.erzsebetprogram.hu honlapon
lehetett jelentkezni. A pályázatok beadási határideje: 2014. március 20.
volt, a helyek gyorsan teltek. Az érdeklődők közelebbi információt
szintén a honlapon találnak.

ERZSÉBET

SZÁMÍTÓGÉP ÉS
ELEKTROMOS ROBOGÓ SZERVIZ
- Számítógép-kereskedelem és szerviz
elektromos robogók és kerékpárok szervizelése
BIZTONSÁGI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE,
KARBANTARTÁSA, KAPU-AUTOMATIZÁLÁS
Keressen bennOnte-í biiaW nal.' Arajdnta-V té ré se in^ijenes/

Csökmei és Társa Bt.
Elek, Gyulai út 10. • Tel:06/30-874-2395
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Szalagot kaptak a Harruckern végzősei
A Harruckern János Középiskola eleki tagintézményének
szalagavatóját február 21-én tartották a városi Reibel Mihály
Művelődési Házban. Az ünnepség a végzős tanulók bevonulásával
kezdődött, ez alatt a családtagok,
a hozzátartozók és a vendégek
kivetítőn m egtekinthették a
diákok gyermekkori fényképeit.
Az idén Czégény Gyula, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ tankerületi igazgatója
m ellett dr. Kovács József
országgyűlési képviselő és Pluhár
László, Elek polgármestere is
megtisztelte jelenlétével a
szalagavatót. A polgármester
ünnepi beszédében utalt arra, hogy
45 évvel ezelőtt végzős diákként ő
is ugyanilyen meghatottan ünnepelt. „A szalagavató a felnőtté válás
előszobájába való belépés, az életre való felkészülés. Kerüljetek az
élet bármely területére, az iskolában szerzett ismereteket használni

tudjátok, hiszen használható tudást kaptatok"- mondta útravalóként
dr. Kovács József a végzősöknek. Ezután Kovács Zsuzsanna, a gyulai
központú integrált tanintézmény igazgatója szólt a jelenlévőkhöz.
Többek között arról beszélt, hogy a
szalagavatós diákok próbatétel
előtt állnak, majd a vizsgák után
újabb kihívásokkal kell
szembenézniük. „A mai nap az
ünnepé, de ne felejtsünk
emlékezni azokra, akiknek
köszönettel tartozunk: szüléinkre,
tanárainkra. Ragadd meg a napot,
ezt a pillanatot..." - zárta
gondolatait az igazgatónő.
Ezután következett a szalagok
feltűzése, majd az ünnepi műsor,
amelyből - a tavalyi évhez
hasonlóan - a tanárok az idén is kivették részüket. Az ünnepség
zárásaként a végzős tanulók keringőjét láthatták a vendégek, majd a
hagyományos keringő következett a családtagokkal és a barátokkal.

Farsang a román általános iskolában
Az Eleki Román Általános Iskola február 27-én tartotta - gondos
előkészületek után - hagyományos farsangi mulatságát. A tantestület
összehangolt csapatmunkájával, a tanulók lelkiismeretes felkészülésével,
a szülök segítségével színvonalas, jó hangulatú ünnepségre került sor.

Az eseményt Szelezsán Péter igazgató nyitotta meg két nyelven,
gondolván azokra is, akik nem beszélik a románt. Eleget tett a
meghívásnak Pluhár László polgármester, dr. Szelezsán János, az Eleki
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, GálAttiláné, az eleki
óvodák vezetője. A program különlegessége és egyben (a gyerekek
számára) meglepetés is volt Purecse István bűvész változatos,

szórakoztató és humoros produkciója. A gyermekek és a felnőttek
ámulva próbálták megfejteni a látványos, elgondolkodtató trükköket.
Tanulóink sok és lelkiismeretes munka eredményeként látványosan
szórakoztatták a közönséget. Az alsó tagozatos kisdiákok két táncos
énekes produkciót tartogattak a jelenlévők számára,
énekeltek románul és magyarul is. Felkészítő tanítóik
voltak: dr. Ruszné Bódis Edit, MutterSimona és M álik Edit.
A felső tagozatosok közül a hatodik osztály tartogatott
meglepetést, humoros jelenetükkel mosolyt csaltak kicsik
és nagyok arcára. Felkészítő tanáraik: Petruzsán Éva,
Ruckné Papp Andrea. A műsor - Berényiné Csotye Flóra
tanárnő jó szervezőmunkájának eredményeként gördülékenyen folyt. A délután fénypontja a
jelmezbemutató és a tombolahúzás volt, amelyre a
gyerekek nagy izgalommal készültek. A szülők
segítségével készített szebbnél-szebb jelmezek közül a
zsűri nagyon nehezen tudott választani. A rendezvény jó
hangulatban, vidáman telt, jó volt látni a gyermekek
örömteli, izgatott arcát.
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani a szülői
munkaközösség vezetőjének, Tolnainé Kiss Beatrixnek és
az összes szülőnek, akik süteményekkel, szendvicsekkel,
jelmezekkel hozzájárultak gyermekeink megvendégeléséhez és sikeres
szerepléséhez.
Az Eleki Román Általános Iskolában ismét beindultak az OVI-SULI
foglalkozások. 24 szülő kérte, hogy gyermeke a heti rendszerességgel
tartandó foglakozásokon részt vehessen. (Erről bővebben az újság
következő számában szeretnénk beszámolni.)
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Télűző maszkák, farsangi fánk
Az idén március 4-ére esett a húshagyó kedd, vagyis a farsangi időszak
lezárása. Reggel jónéhány fiatal vonult beöltözve a Kétegyházi úton, hogy
elkezdjék a haggomángos télüző maszkafelvonulást. Az eleki Hamickem
iskola tanulói évek óta segítik e haggománg továbbélését
A menet reggel kilenckor indult a Kétegyházi úti buszfordulótól,
természetesen rendőri biztosítás mellett. A zenés felvezetés után jött
Gémes János lovaskocsijával. Hosszú
évek óta ő húzza a forgó keréken
táncoló két jellegzetes alakot, Hanslt
és Krédlt, a vőlegényt és
menyasszonyt szimbolizáló babákat.
Őket követték a menetben a lovasok,
akik már nem tanulnak Eleken, de
szívesen térnek vissza minden
évben erre az alkalomra.
És jöttek a maszkák, akik között
megtalálhatjuk minden évben a
táncoló medvéi, a háborúból
hazatért katonát, a „bolond
menyasszonyt", a cigányasszonyt és
sok egyéb maszkát, akik már az új kor szellemét követve öltöztek be.
Természetesen nem maradhatott el a fánk osztása sem, amit a napközi
konyha jóvoltából sikerült megoldani. Az előző évekhez képest sokkal
többen voltak kint az utcákon és várták a vonulókat - ez lehetett a jó
idő miatt is. így aztán sokkal hamarabb elfogyott a fánk, mint máskor.

Minden gyermekintézményben szívesen fogadták a maszkáinkat, és a
fánkot. Az utcai ceremónia két órán keresztül zajlott, majd a Reibel
Mihály Művelődési Központban a résztvevők megvendégelése
következett. A maszkák - levetve magukról az álarcokat és a jelmezeket
- a hosszú séta után szívesen fogadták el a meleg rumos teát és a
szendvicset.
Sajnos az a régi szokás, hogy este
bál van és összeházasítják a két
főszereplőt, már nem kivitelezhető,
hiszen a tanulóknak másnap meg
kell jelenni a „munkahelyükön".
Ám Így is szép rendezvényt zártunk
megint, hiszen közel 50 maszkánk
vonult fel. Köszönjük a
rendőrségnek a biztosítást, Gémes
Jánosnak a bábok húzását, Lup
Jánosnak azt, hogy lovait a
rendelkezésünkre bocsátotta, a
kevésszámú konyhai dolgozónak
a fánkot, a Harruckem iskola
tanulóinak a részvételt, a többi szervezőnek és résztvevőnek a munkát.
Természetesen ez a rendezvény sem jöhetett volna létre, ha a város
önkormányzata nem támogatta volna anyagilag a megvalósítását. A jó
hangulatú zárás után úgy váltunk el egymástól: jövőre veletek ugyanitt
találkozunk!
Áné

Óvodások jelmezes mulatsága
Óvodáink régi hagyományai közé tartozik a farsang megünneplése.
Mindhárom tagóvodánkban nyílt, illetve zárt ünnepségként
március 4-én szerveztük meg a jelmezes m ulatságot. A gyermekek
már hetekkel a rendezvény e lő tt kitörő örömmel tervezték a
jelm ezüket és boldogan mondogatták nap m int nap: „Én hercegnő
leszek!" „Én varázsló!" „Én pókem ber!" Szinte mindennap
elhangzottak ezek a szavak a csöppségek szájából.
Eljött a nagy nap és a lázas készülődés áthatotta az egész
d é le lő ttöt. Mondókákkal, rigm usokkal, dalokkal, játékokkal

készülődtek az apróságok a „farsang"
m éltó megünnepléséhez. Természetesen
fánk, pa ttoga to tt kukorica és egyéb
nyalánkságok segítették őket az igazi
mulatozás öröméhez.
Rendezvényünk egybeesett a városi
maszkás felvonulással. A kicsik a
m eglepő álarcok, jelm ezek látványától
kicsit meghökkenve, jóízűen
fogyasztották el a jutalm ul kapott
fánkokat.
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Tisztelt eleki fiatalok!
Az Eleki Polgárőrség tagjai azzal a kéréssel fordulnak
hozzátok, hogy jobban figyeljetek egymásra és idős
embertársaitokra, nagyszüleitekre, ismerőseitekre.
Tiszteljük mindennapjaikat, hisz sok türelm et és
kitartást tanulhatunk tőlük. Kérjük, hogy fogjunk össze
mindannyian az idősek, lakhelyünk és magunk biztonsága
érdekében, hisz egymásra figyeléssel le tudjuk töm i a rossz
szándékú emberek tevékenykedését. Csak összefogással tudunk
előrehaladni lakóhelyünk szebbé, biztonságosabbá tételéért,
legyünk akármelyik nemzetiséghez tartozók. Mindannyian elekiek
vagyunk, és szeretnénk valamennyien biztonságban élni legyünk idősek, középkorúak vagy fiatalok. Mi, polgárőrök ennek
érdekében dolgozunk.
A polgárőrség tagjai

EKSZERBOLTi
5600 liéktVscsaba, M u n k ács) u. 5.
(llu d u |H 'st ltu n k k a l s /c tiih c n )
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MŰANYAG ES FA NYÍLÁSZÁROK

N1«>b

■műanyag ajtók, ablakok gyártása
■fa nyílászárók gyártása
■redőnyök gyártása és felszerelés
A ran v-e/.ü sl r k v .m 'k :

ÁRUSÍTÁSA
• JAVÍTÁSA (akár a/onnal).
■KÉSZÍTÉSE. CSERÉJE .

használt ekszerek arisitasa

• TORTA KAN Y BESZÁMÍTÁS;
ÉS FELVÁSÁRLÁS
• EZOST ÉKSZEREK
I
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA

. , SVANVKKS/, :KKK
árutatása

műanyag és fa szúnyoghálók gyártása
üvegezés hagyományos síküveggel
és hőszigetelt üvegezéssel

M ie lő tt dönt, keressen bennünket, ingyenes árajánlat-készítéssel
és közel 30 éves szakm ai ta p a szta la tta l várjuk Önöket.

H otya M ih á ly
Elek, Kisfaludy u. 17. Tel.: 70/375-5941

Továbbtanulás az eleki középiskolában!
Barátságos környezet, jól felszerelt tanműhelyek cs versenyképes szakmák várnak!

Induló szakm áink:
- Eladó
- Szakács
- Pincér
- Szociális gondozó és ápoló (hiányszakm a ösztöndíj: 10-30ezer Ft
- 2 éves érettségi előkészítő, szakmával rendelkezőknek
Felvételi vizsga nincs!
Bővebb tájékoztatás; 5742 Elek. Szent István u. 4-6.
e-mail: elekifi harruckern.hu
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