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Fejlesztik az eleki román iskolát
Az Eleki Román Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
köszönhetően egy pályázaton mintegy 22 millió forin t támogatásban 
részesült. A pályázat célja egy olyan, komplex fejlesztés, amely a 
minőségi oktatást hivatott szolgálni. A munkálatok a tanév befejezése 
után, június második felében kezdődtek.
A fejlesztés során megmarad az általános iskola funkcionális tere. 
Leglátványosabb a külső homlokzat és a belső udvar falfelületeinek 
szigetelése és nemes vakolattal történő újravakolása lesz. A tervek 
szerint modernekre cserélik a főépület és az alsó tagozat épületének 
nyílászáróit, valamint a belső udvar is teljes egészében megújul.
A térburkoláson túl udvari játékok, asztalok, padok beszerzése is 
a tervek között szerepel. Az iskola számára nagyon fontos a szép, 
kiegyensúlyozott környezet biztosítása, ahonnan a gyerekek friss 
energiával feltöltődve ülhetnek vissza az iskolapadba.
A kis tornaszoba és a nagy tornaterem teljes felújítása, a padlózat 
csiszolása és lakkozása, illetve a sportoláshoz kapcsolódó eszközök 
beszerzése az egészséges életmód kialakításához kapcsolódik. Előző 
évben az alsó tagozatban tanulói padokat, székeket, tanári asztalokat 
és székeket vásároltunk. A következő tanévet több mint 60 tanuló 
kezdi meg intézményünkben, és mivel a gyermeklétszám folyamatosan 
bővül, ezért újabb padok és székek vásárlása szükséges.
Újabb IKT-eszközök beszerzésével és hatékony alkalmazásával tanulóink 
versenyképes tudásra és információforrásra tehetnek szert, 
pedagógusaink számára pedig lehetővé válik a hatékony tanítás, az új

módszerek alkalmazása ehhez szélesebb lehetőségeket nyit meg.
A lányok és a fiúk vizesblokkját is teljesen átalakítjuk és modernizáljuk. 
Mindezen célok és tervek elérésében nagy szerepe volt a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzatának, mely új fenntartóként 2012. 
július 1-jén vette át az intézményt. Nem utolsósorban köszönjük az 
Eleki Önkormányzat támogatását és önállósodásunkban vállalt szerepét. 
Az intézmény számára Így biztonságosabb a működés, a fennmaradás 
és a fejlődés. A megújult környezet segítségével egy olyan intézményt 
tudunk működtetni, amelyre továbbra is a hatékonyság, a 
gazdaságosság és a magas szintű szakmai színvonal a jellemző. Nagyon 
fontos a gyermeklétszám megtartása és az iskola vonzerejének növelése 
új kezdeményezésekkel. Nem kevésbé fontos, hogy nyugodt légkört
tudjunk biztosítani a gyermekek, az alkalmazottak és a szülők számára.
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Pályáznak a napközi konyha fejlesztésére
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 26-án tartotta 
soros ülését, melyen a következő napirendi pontokat tárgyalták: Jelentés 
a le járt idejű határozatok végrehajtásáról. I. A napközi konyha 
fejlesztése, pályázat benyújtása. II. Az Eleki Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. éves beszámolója. III. Tájékoztató elemzés az 
önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
IV. A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása.
V. A tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet 
megalkotása. VI. Egyebek, bejelentések: a. A 2014. évi belső 
ellenőrzésről szóló intézkedési terv, b. A helyi önkormányzat 2014. 
évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról, c. Közbeszerzési bíráló bizottsági tagság visszavonása és új 
tag megválasztása, d. A Békés Megyei Harruckem János Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium eleki telephelyének (Lőkösházi út 17-19.) 
átszervezése, e. Létszámgazdálkodás. VII. Zárt ülés: a. Az Elekért 
Érdemérem cím adományozása, b. A Békés Megyéért kitüntető cim, c.

Pluhár László polgármester ismertette, 
hogy a nemzetgazdasági miniszter -  
a belügyminiszterrel és az emberi 
erőforrások miniszterével 
egyetértésben -  pályázatot hirdetett 
a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Költségvetési 
törvény) 3. mellékletének II. 9. pontja 
szerinti „Gyermekétkeztetés fe lté teleit 
javító fejlesztések támogatására". A 
pályázat elsősorban az önkormányzati 

fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező 
konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény 
létrehozását vagy bővítését, fejlesztését támogatja. A település 
részéről a pályázat benyújtása lehetőséget biztosít a napközi konyha és 
a hozzá tartozó étterem felújítására, fejlesztésére. Elek esetében az egy 
lakosra jutó adóerő-képesség 8 900 Ft, ezért a támogatáshoz 5% 
önrész vállalása szükséges. Mivel a pályázati kiírás szerint nincs 
költséghatár, ezért a fejlesztésre szánt összeg a képviselő-testülettől 
függ. A projekt összköltsége bruttó 42 483 454 Ft, melyből 40 359 281 
Ft lesz a támogatás, az önerő pedig 2 124 173 Ft. A fejlesztés célja: a 
napközis konyha és a hozzá tartozó étterem felújítása, fejlesztése (a 
konyha, valamint az étterem épületén a szükséges nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, levegő-víz hőszivattyú beépítése, eszközcsere és - 
beszerzés).
Zsidó Ferenc György képviselő szerint nem is elsősorban a hőszigetelés 
és a nyílászárók cseréje a fontos, hanem az eszközfejlesztés. 
Hangsúlyozta, hogy amennyiben eszközfejlesztésre lenne szükség, 
az a megjelölt önerőnél nagyobb té te lt jelentene. Úgy gondolta, 
hogy a pályázatban megjelölt célok megvalósítása jó  célt szolgálna. 
Turóczy András alpolgármester javasolta a pályázat benyújtásának 
elfogadását. Ezen eszközfejlesztésen túl az önkormányzat bővíteni 
tudja profilját pl. diétás ételek elkészítésével. Ezt követően Elek Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot

nyújt be a napközi konyha és hozzá tartozó étterem felújítására, 
fejlesztésére.
Pluhár László elmondta, hogy az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. éves beszámolóját a 2014. évi üzleti tervéről a felügyelőbizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Fórján Mihály, az EHI Kft. 
ügyvezető igazgatója megköszönte Elek Város Önkormányzata 
képviselő-testületének támogatását, segítségét, melyet a k ft.-nek 
nyújto tt. Kijelentette, hogy amennyiben ezt a segítséget nem 
nyújtotta volna a képviselő-testület, a számítások alapján a kft. már 
fizetésképtelenné vált volna. Beszámolt róla, hogy időközben Kevermes 
községgel hulladékszállitási szerződést kötöttek. A kedvező 
eredmények ellenére mégis vannak árnyoldalak a társaság életében. 
Elmondta, a céget nagyon megterheli, hogy a lakosság több edényzetet 
helyez ki, m int amennyire a szerződése szól. A k ft. munkatársai 
januártól fokozatosan figyelve szállítják el a hulladékot. Elmondta, 
hogy az évek során a hulladéklerakási díj folyamatosan növekedett, 
ez azt jelentette, hogy a k ft. nem tudja tovább tolerálni az ilyen 
szerződésszegést. Amennyiben a szállítójármű meghibásodása miatt 
nem tudják időben elszállítani a hulladékot, akkor természetesen 
elszállítják a többlethulladékot. Hangsúlyozta, hogy a k ft. sorsa 
nagymértékben függ a DAREH tevékenységétől, valamint attól, 
hogy az országban milyen lépéseket terveznek a hulladékszállítás 
költségeivel kapcsolatban. Végül a képviselő-testület elfogadta az 
Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti évéről 
szóló jelentését és az egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját 
azzal a megjegyzéssel, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulása készítsen 
tájékoztatót az eddig végzett tevékenységről, a szükséges tennivalókról 
és azok várható hatásairól, a kft. pedig készítsen jelentést. Elek Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a kft. ügyvezetőjét, 
hogy a KOVERO Kft.-vel 2015 évtől kezdődően határozatlan időre szóló 
megbízási szerződést kössön könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.
Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 
alakulásáról.Pluhár László polgármester ismertette az írásos anyagot. 
Jelezte, hogy a költségvetés elfogadását követően a közmunkaprogram 
többször átdolgozásra került, melynek átvezetéseit ezen anyag nem 
tartalmazza. (Folytatás a 3. oldalon)

lakossági kerelem.
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Ülést tartott a képviselő-testület
(Folytatás a 2. oldalról)
A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy annak 38%-a 
állami támogatásból származik, a működési bevételek 11%-ot, a helyi és 
átengedett adókból származó bevételek 6%-ot képviselnek, a fennmaradó 
45% átvett pénzeszköz forrásból ered. A kiadások alakulását elemezve 
kitűnik, hogy a teljesítések időarányos felettiek. Ennek oka, hogy a 
kiadások között vannak olyanok, amelyeknél csak az önrész van 
előirányzatként betervezve és az előirányzat-módosítással áll helyre az 
időarányos teljesítés. Elmondta, hogy visszafizetés is keletkezett a 
kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatban. A számításoknál a Harruckern 
János Szakközépiskola számításait vették alapul. Amennyiben a megítélt 
normatíva nem kerül felhasználásra, abban az esetben visszafizetési 
kötelezettség van. Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat köteles 
gondoskodni a szakközépiskolai kollégiumi étkeztetésről is. Eltérés 
mutatkozik az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal számadataiban, mely a 
létszámok átcsoportosításából, számítógépek és szoftverek vásárlásából 
ered. Ezen eszközök, tárgyak megvásárlása a működéshez feltétlenül 
szükséges volt. Az első negyedévben sem bérhitel, sem folyószámlahitel 
igénybevételére nem volt szükség. A bevételek teljesítése minden 
területen folyamatos odafigyelést igényel, továbbá kiemelt feladatot 
jelent a többletbevétel elérésének folyamatos felkutatása. Számítások 
szerint a tervezett bevételek teljesíthetők, a kiadásoknál szükségszerű 
ésszerű takarékossági lépések megtétele. Ezek között a további források 
felkutatásán, a kintlevőségek behajtásának fokozásán túl a takarékos 
gazdálkodás napi gyakorlattá tételére, valamint a szigorú előirányzat
fegyelemre még inkább szükség van. A költségvetési hiány 
megszüntetéséhez minden területen takarékossági szemléletre van 
szükség. Az intézmények alulfinanszírozottak, ráadásul jelentős 
pénzeszköz-elvonásokra került sor. Felhívta a figyelmet arra, hogy olyan 
nagymértékű a hiány, hogy azt takarékossággal nem lehet megoldani. 
Több összehangolt lépésre van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat 
likviditását biztosítsák. Elek Város Önkormányzata Képvisető-testülete 
elfogadta az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 
alakulásáról szóló 2015.1. negyedévi tájékoztatót az előterjesztésnek 
megfelelően.
Pluhár László tájékoztatta a testületet arról, hogy az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. Tv 88 § (1) bekezdése, valamint a többször 
módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 
elkészült a 2014. évi költségvetési beszámoló, amely a 2014. évi 
költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, és 
tartalmazza: az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, az 
önkormányzat, a Közös Hivatal, valamint az intézmények 2014. évi 
gazdálkodásának elemzését. Ezt követően a képviselő-testület megalkotta 
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 27.) 
önkormányzati rendeletét a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
A polgármester ismertette a katasztrófavédelmi igazgatóság kérését, 
hogy az avar és kerti hulladék égetése helyi rendeletben legyen 
szabályozva. Amennyiben a településnek nincs ilyen rendelete, a 
katasztrófavédelmi igazgatóság saját hatáskörben, a jogszabályoknak 
megfelelően fog eljárni. Ez azonban nem biztos, hogy a településre nézve 
kedvező. A képviselő-testület 11/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati 
rendeletet alkotott a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről. Turóczy 
András alpolgármester szerint a rendeletet közzé kell tenni a város

honlapján, a helyi kábeltelevízióban és az újságban.
Rövid tárgyalást követően a képviselő-testület elfogadta a 2014. évi 
belső ellenőrzésről szóló intézkedési tervét.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban 
Dávid Rémusz képviselő úgy vélte, fontos, hogy a támogató szolgálattal 
szorosabb legyen a kapcsolat. A képviselő-testület elfogadta a 2014. 
évi átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásával kapcsolatban az alábbi kiegészítéssel: a jelzőrendszer 
hatékonyabb működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat szorosabb 
és rendszeresebb kapcsolatot alakítson ki az általános iskolákkal. Ennek 
érdekében a szolgálat minden hónap utolsó csütörtökjén keresse fel az 
általános iskolákat, és ott az osztályfőnökök bevonásával tájékozódjon 
és tájékoztassa a problémákról a testületet.
Pluhár László elmondta, hogy a Békés Megyei Harruckern János Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium eleki telephelyének (Lőkösházi út 
17-19.) átszervezésével kapcsolatban az önkormányzatnak véleményezési 
jogköre van. A testület az iskola átszervezését tudomásul vette.
Egyetértett azzal, hogy a Naplemente Idősek Otthonában év végéig egy 
fővel növelhető a szakápolói létszám. A polgármester tájékoztatott, hogy 
Kun Istvánná osztályvezető, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 2015. 
június 1.-től igénybe veszi a nők 40 éves korkedvezményes öregségi 
nyugdíjazását. Emiatt szükséges bizottsági tagságának megszüntetése.
Új tagnak dr. Püspöki Eszter aljegyzőt javasolta, ezt a testület támogatta. 
Pluhár László ezután zárt ülést rendelt el.

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /2 40 -243 ,30 /2 99 -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 /4 66 -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: 6 6 /2 4 0 -3 7 3 ,Fax: 66 /240-373 

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

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/77-88-99



elekiAktuálisc
A h a g y o m á n y t  fol ytat ni  kell
Nemzetiségek találkozója Eleken

A Reibel Mihály Művelődési Központban került sor május 30-án a XXXI. 
Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozóra, ahol a résztvevők 
bemutathatták táncaikat, dalaikat

A meghívott vendégeket -  Tolnai Pétert, a Békés Megyei Önkormányzat 
alelnökét, Árgyelán György megyei képviselőt, dr. Heim Lajosnál és 
Turóciy Andrást, Elek város alpolgármestereit -  az intézmény igazgatója 
köszöntötte.
Dr. Heim lajosné üdvözölte a résztvevőket és átadta a szót Tolnai 
Péternek. A megyegyűlés alelnöke a nemzetiségi hagyományok 
ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta, 
hogy szükség van ezekre a találkozókra megyén belül is, hiszen így 
sok mindent megtudunk egymásról és nem merül feledésbe őseink 
hagyománya.
Elsőként a Kétegyházi Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
táncosai mutattak be kétegyházi román táncokat. Ők már többször 
bemutatkoztak nemzetközi színpadokon, találkozókon. Állandó részt

vevői a romániai Beszterce város nemzetközi fesztiváljának, a Nunta 
Zamfireinek. Ezt követték Békéscsabáról az ORGOVÁN Népdalkor tagjai, ők 
a dél-alföldi szlovákok népdalkultúráját, népszokásait elevenítették fel. 
Bemutatkozott a nagy múltú szeghalmi Bánét Népdalköri Egyesület, mely 
1980-ban alakult és kezdetektől fogva részt vesznek az eleki 
klubtalálkozókon. Sajnos tagjaik egyre korosabbak, de akadt egy 
fiatalember is, Nagy András Baláis, a csoport szakmai vezetője, aki 
szívén viseli a dél-békési népdalok gyűjtését és továbbadását. 
ATótkomlósi Rozmaring Népdalkor 1972-ben jö tt létre, azóta is 
folyamatosan működik. Természetesen tagjaik cserélődnek, de 
népdalaikon keresztül töretlenül folytatják a szlovák hagyományápolást.
A kétegyházi Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub énekkarának 
tagjai nem csak magyar, hanem román és német dalokat is énekelnek, 
ezzel segítve a Kétegyházán élő nemzetiségek hagyományainak 
továbbörökítését.
A Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület tagjai minden városi 
rendezvényünk állandó fellépői. Általuk kelt újra életre az eleki joc, 
majd Bágy György és Szabó Péter éneke után egy legényessel zárták 
a produkciót.
A rendezvényt Turóczy András alpolgármester zárta, megemlítve, 
hogy egykor még mint a művelődési központ dolgozója vett részt a 
szervezésben és a lebonyolításban. Ez is bizonyítja, hogy milyen nagy 
múlttal rendelkezik ez a találkozó, és a hagyományt folytatni kell az 
elkövetkező években is. Minden résztvevőnek megköszönte a bemutatót 
és jó egészséget kívánt a további munkához.
A nap az oklevelek és a serlegek átadásával, majd finom ebéddel zárult.
A rendezvény támogatói: Békés Megye Önkormányzata, Elek Város 
Önkormányzata és a Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár.
A résztvevők biztosították a szervezőket, hogy jövőre is eljönnek, hiszen 
Elek nagyon barátságosan fogadja az idelátogatókat. (ÁTE)
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Nevelési-oktatási tanévünk lezárását minden évben az évzáró, a 
nagycsoportosok ballagása je lenti május utolsó hétvégéjén. Kis 
óvodásaink (minden korcsoport) számot adnak az elmúlt időszakban 
e lsa játíto tt mondókák, versek, mozgásformák, német és román 
nemzetiségi nyelvi játékok, dalok, dalos játékok ismereteiről.

Óvodáink nuitva tartása:

Június: az l.s z . óvoda zárva. 
A 2. és 3. óvoda nyitva tart. 
(A 3. sz. óvoda az 
ügyeletes.)

Július: a 3. sz. óvoda zárva. 
A 2. é s a z l.  óvoda nyitva 
tart. (A 2. sz. óvoda az 
ügyeletes.)

Június 6-án Orosházán jártunk, a „Gyopárka Tündére" mesemondóversenyen. A 2. sz. óvoda Pillangó 
csoportos gyermekei, László Rubina és Árvái László nagyon ügyesen he lytá lltak és vették 
Meseország akadályait. Árvái László és testvére, Fruzsi különdijat hozhattak haza. Lacika a 2. sz. 
óvoda nagycsoportosa, Fruzsi pedig a 4. a osztály tanulója.
Az óvodások felkészítője: Árvainé Nagy Mónika óvodapedagógus

Augusztus: a 2. sz. óvoda 
zárva. Az l .é s a  3. óvoda 
nyitva tart. (Az l.s z .  óvoda 
az ügyeletes.)



6 elekiAktuális
Elek Város Ónkormányzata Képviselő-testülete 

11/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati rendelete a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének 
szabályairól szóló 1995. évi Lili. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 
(a továbbiakban Mötv.). 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában szereplő feladatkörében el
járva a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

l .§
A rendelet alkalmazása szempontjából:

avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, kaszálék, metszési hulladék, 
egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék);
- külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási vagy művelés alatt 
nem álló, természetközeli része;
- belterület lakott övezet, ideértve a zártkerti ingatlanokat is.

2 §
A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással, másodsorban 
komposztálással kell gondoskodni.

3-§
(1) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen 
szikkasztani, szántani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása 
mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) 
adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) bármely 
eleki ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen rendeletben foglalt szabályok 
és korlátozások betartása mellett.
(2) Belterületen Elek lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti 
hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén február 15-től május 15-ig, 
valamint szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, hétfői és 
pénteki napokon a 8.00 és 18.00 óra, illetve szombaton 8.00 és 12.00 óra 
között lehetséges, kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.
(3) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (> 15 km/óra) 
esetén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.
(4) Belterületen tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes tájékoztatása 
mellett és túlzott zavarása nélkül lehet.
(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot 
(kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagolóanyagait, 
elhullott állatot).
(6) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és 
személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és 
környezet károsítása nélkül történhet.
(7) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, 
ingerlő (füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 
m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy 
a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, 
bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.

3-S
(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem 
ad felmentést. A helyi viszonyokat figyelembe véve, indokolt esetben az 
önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.
(2) Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/20104. (XII. 5.) 8M rendelet (a továbbiakban: 0T5Z) 
szerinti engedélyeztetési kötelezettségnek eleget kell tenni.
(3) Külterületen, ha a növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, 
az égetés csak szeptember 15. és május 15. között lehetséges.

4 .§
(1) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és 
jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy

végezheti, aki nem áll szeszes ital vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló 
anyag vagy szer hatása alatt.
(2) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, 
hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles 
a tüzet azonnal eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
(3) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést 
végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén 
olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti 
locsolótömlőt vagy legalább 501 vizet edényben, tűz oltására alkalmas 
tűzoltókészüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
(4) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell 
végrehajtani, közterületet vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.
(5) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást 
-  vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal -  megszüntetni, a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat.
(6) Amennyiben a tűz elterjed és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, 
köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés 
után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság 
kiérkezéséig.
(7) A jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

5- §
(1) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös vagy 
tűzveszélyes segédanyag (pl: benzin, gázolaj, hígító) használata.
(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő megsemmisítése. 
Külterületen pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet 
égetése.
(3) Tilos a kerti hulladék égetése közigazgatási intézmények, egészségügyi és 
gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, sportlétesítmények 
100 m-es körzetében az intézmény működési ideje alatt.
(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 m-es 
körzetén belül.
(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők területén és a helyi védelem alatt 
álló területeken.
(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 m-en belül.
Az égetés a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem 
csökkentheti.
(7) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község 
területén vízkorlátozást rendel el vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás 
bármely okból szünetel vagy korlátozott.
(8) Belterületen május 16. és szeptember 14., valamint december 1. és február 
14. között a kerti hulladék égetése blos.
(9) Külterületen május 16. és szeptember 14. közötti időszakban növényi 
hulladékot égetni tilos.

6- §
(1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését csak engedéllyel lehet 
végezni. Az engedélyt az 0T5Z alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.
(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi 
hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén 
a Nemzed Park állásfoglalását.

7.5
A rendelet 2015. június 1-jétől hatályos.

Elek, 2015. május 14.
Dr. Kerekes Éva jegyző Pluhár László polgármester

A rendeletet 2015. május 27-én kihirdettük.
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Mi okoz szívkoszorúér-szűkületet?
Szervezetünk minden sejtje úgy ju t hozzá a működéséhez szükséges energiához, 
hogy a táplálék-alkotó molekulákat oxigén jelenlétében elégeti. A táplálék
alkotók és az oxigén a vérkeringés útján ju t el minden sejtünkhöz. Ha megfelelő 
a vérellátás, akkor minden rendben működik, de ha nehezített vagg akadályozott 
a vér útja, sejtjeink egg része károsodik, majd elpusztul. A szövetek 
(sejtcsoportok) elhalását nevezzük infarktusnak. Ha ez a szívizomzatban történik 
meg, szívinfarktusról beszélünk, de ha például az aggban, akkor agyi infarktus, 
szélütés, stroke a következménye.
A szivizomzat vérellátását biztosító erek, a szívkoszorúerek koszotú-szerűen 
veszik körül a szívet, innen kapták nevüket. Ha érelmeszesedés miatt 
beszűkülnek, a szívizomsejtek vérellátása csökken. Ez egg jellegzetes tünet 
formájában jelentkezik, amit mellkasi anginának neveznek: ez a szegycsont 
mögötti, nyomó vagy szoritó, markoló fájdalom, mely általában 3-20 percig tart; 
többnyire fizikai vagy lelki terhelés váltja ki, és nyugalomban, megpihenésre 
szűnik. A fájdalom kisugározhat a nyakba, vállba, bal karba, esetleg a lapockák 
területére. A tünetek kifejezettebbek, ha a terhelés étkezés után vagy hideg 
időben lép fel. Rohamot provokálhat a szélben történő séta vagy a meleg 
szobából a hideg levegőre való kilépés is.
Súlyosabb esetben a szívkoszorúerek teljesen elzáródhatnak, ilyenkorát általuk 
vérrel ellátott szívterület sejtjei elhalnak, bekövetkezik a szívinfarktus. Tünete 
egy intenzívebb, nem szűnő mellkasi fájdalom, melyet verítékezés, sápadtság, 
nehézlégzés, hányinger, hányás, nagyfokú gyengeség, olykor halálfélelem kísér. 
Sajnos életveszélyes szívritmuszavar, hirtelen szívhalál is bekövetkezhet. Az is 
előfordul azonban (főként cukorbetegekben), hogy szinte nem is veszi észre az 
illető, csak későbbi vizsgálatokon ismerik fel az orvosok.
A szívkoszorúér-szűkület a szív-énendszeri betegségek közé tartozik, azok egyik 
leggyakoribb megnyilvánulási formája.
A szív-érrendszeri betegségek előfordulása világszerte nagyon magas, évente 
kb. IS millió új megbetegedést diagnosztizálnak. Magyarországon a lakosság 
10%-a szenved szívkoszorúér-szűkületben, kb. 60-70 ezer ember hal meg emiatt 
(az összes haláleset fele szív-érrendszeri betegség következménye). Miért ilyen 
gyakori? Mert a civilizációs betegségek közé tartozik, vagyis döntően a helytelen 
életmódra vezethető vissza. 10 szívinfarktus közül 9 elkerülhető lenne!
Hogyan alakul ki a szívkoszorúér-szűkület?
Hátterében az érelmeszesedés (ateroszklerózis) áll, vagyis a közepes és nagy 
ütőerek (artériák) belső falának egyenetlen, foltos megvastagodása, mely a 
belső átmérőt -  egy idő után -  szűkíti. Ez elsősorban a magas koleszterinszint 
miatt következik be, de a cukorbetegség, a dohányzás, a magas vérnyomás, a 
hasi típusú elhízás és ülő életmód is fontos kiváltó tényezői lehetnek.
Több vizsgálat igazolta, hogy minél magasabb a vér koleszterinszintje, annál 
nagyobb a szívinfarktus kockázata.
Az összkoleszterinen belül különösen az LDL-koleszterin káros, mert „lerakódik" 
és elindít egy folyamatot az ütőér falában, ami gyulladással, a simaizom-sejtek 
és kötőszöveti elemek felszaporodásával, mészlerakódással jár. így egy plakk 
alakul ki, mely lassan növekedve évtizedek alatt szűkületet, majd érelzáródást 
okoz, vagy megrepedhet, és a felszínén egy vérrög képződhet, ami teljesen 
elzárja az artériát.
Az optimális koleszterinszint: 5,2 (mmol/1) alatti összkoleszterin- és 
2,5 (m m ol/l) alatti LDL-koleszterinszint. Már kialakult érelmeszesedés esetén 
1,8 alatti LOL-szint elérése a cél.
Mit tehetünk? Fontos tudnunk, hogy a kiváltó tényezők elkerülésével nemcsak 
megelőzhető, de kezelhető is a probléma, vagyis egy kialakult érelmeszesedés, 
plakk is visszafejlődhet! A Teremtőnk irántunk való kegyelme nyilatkozik meg 
ebben is, hiszen ha elhagyjuk a rossz szokásainkat, a már létrejött betegségeink 
is meggyógyulhatnak; úgy alkotta meg szervezetünket, hogy az képes legyen 
regenerálódni.
A kulcs tehát a kiváltó tényezők elkerülése: a koleszterinszint csökkentése, az 
optimális testsúly elérése, a dohányzás abbahagyása, a magas vérnyomás 
normalizálása, a cukorbetegség gyógyulása.

1. Helyes étrend: szervezetünk számára szükséges a koleszterin, hiszen a 
sejthártya alkotója, bizonyos hormonok, epesavak előanyaga, sőt még a D- 
vitamin is koleszterinmolekulából termelődik. Azonban májunk képes előállítani 
a szükséges mennyiséget, tehát nem kell azt kívülről bejuttatnunk. Ha minél 
alacsonyabb vérkoleszterin-szintet szeretnénk elérni, akkor tartózkodnunk kell a 
koleszterin-tartalmú ételek fogyasztásától. Minden állati táplálék tartalmaz 
koleszterint. A gyúmölcsókben, zöldségekben, hüvelyesekben, teljes értékű 
gabonafélékben, tehát rostokban gazdag táplálkozás a legoptimálisabb. Kerüljük 
a húsokat és húskészítményeket (a szárnyasokat is), májat, zsírt, túrót, tejszint, 
sajtot, tejfölt, tojást, valamint a finomított, koncentrált élelmiszereket (cukrot, 
margarint, fehérlisztet, krémes süteményeket). Az 3- zsirsavbevitel napi 1-2 
evőkanál őrölt lenmag formájában hatékonyan csökkenti a koleszterinszintet. Az 
olajos magvak közül fogyaszthatjuk a diót, mandulát, napraforgómagot és 
tokmagot, de a mogyorót, kesudiót célszerű elkerülni, csakúgy, mint a kókusz- 
és pálmazsírt. A fokhagyma, a padlizsán, a babfélék nagyon hatékonyak az 
érelmeszesedés ellen.

A vér kolesrterinszintje 
és a savinfarktus kórótti éssrefügqés
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2. Rendszeres testmozgás: heti 3-5 alkalommal 30-45 perc gyaloglás, futás, 
úszás vagy kerékpározás hatékonyan csökkenti az összkoleszterin és 101- 
koleszterin szintjét, a magas vérnyomást, testsúlyt, javítja a cukorbetegséget.
3. Fogyás: nem kell fogyókúrázni, kalóriákat számolgatni, ha étrendünk az 1. 
pontban felsorolt élelmiszerekből áll, emellett elhagyjuk a vacsorát, nem 
fogyasztunk semmi kalória-tartalmút a főétkezések között, és rendszeresen 
mozgunk. így heti 2 -3  kg-mal csökkenthetjük a testsúlyunkat.
Az optimális test-tömegindex (BMI) 20-25 között van.
Kiszámolhatjuk, ha a kg-ban kifejezett testsúlyunkat elosztjuk a méterben 
kifejezett testmagasságunk négyzetével:

BMI= testsúlu (ko) 
testmagasság'  (m1).

A köldök magasságában mért has-korfogatunk még kifejezőbben jelzi, hogy 
optimális-e a testsúlyunk (manapság már normál testsúlyú elhízásról is 
beszélhetünk, amikor a testtömeg-index optimális, de a has-korfogat magasabb 
a kívánt értéknél). Ennek ideális értéke nőknél: 80 cm, férfiaknál 94 cm alatt

4. A dohányzás abbahagyása: két évnél hosszabb dohányzásmentesség után a 
szívinfarktus veszélye azok szintjére csökken le, akik sohasem dohányoztak.
5. A magasvémyomás- és a cukorbetegség kezelése: mindkét betegség 95%-ban 
szintén az életmódunkkal van összefüggésben, vagyis a szokásaink 
megváltoztatásával helyrehozható, gyógyítható. Pl. a testmozgás, a fogyás 
csökkenti a vérnyomás- és vércukor-értékeinket is. Később ezekről a 
betegségekről részletesebben szólok.
6. Napi 15-20 perc napozás is hozzájárulhat a koleszterinszint csökkenéséhez, 
így a szívkoszorúér-szűkület megelőzéséhez vagy gyógyulásához. Nyáron 
azonban mindenképpen 10 óra előtt vagy 15 óra után napozzunk csak. 
Mindezeket kitartóan alkalmazva, egy új életforma kialakításával 
meggyógyulhatunk ebből a komoly betegségből.

Dr. Pásztor Judit
az Eleki Életmódkozpont munkatársa 

wwui.elekiéletmódközpont.hu
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Vidám gyermeknapi forgatag

Gyula Autóház Kft. 
5700 Gyula, Csabai út 9. 
66/561-460, 30/562-5286  

www.gyulaautohaz.hu
KÖLCSÖNZŐ

(gyerekjáték, kerti gép, buli kellék, utazási kiegészítő)

M ŰSZAKI ÉS ER ED ET VIZSGA
(előtte ingyenes átv izsgálás, b iztositáskötés)

A U TÓ SZER VIZ
(dízel és benzines autók javítása, klím aszerviz)

JÁR M Ű BÉRBEADÁS
(m ikrobusz, autóm entő, lakókocsi, k isteherautó, stb.)

| P  TÖ L Ü N K  K O M P L E TT  SZO LG ÁLTA TÁST KAP! "  [

( J y jila  (A u iá itá z .

A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatónője, Árgyelánné Tóth Erzsébet köszöntötte az 
apróságokat és a nagyobbakat, majd ismertette a szó
rakozási lehetőségeket. Mindenki választhatott kedvére: 
volt aszfaltrajzverseny, ugrálóvár, íjászat, arcfestés, 
rodeóbika, kisvonat, lovaskocsikázás és pónilovaglás is. 
Akik pedig megéheztek, azoknak a polgármester, Pluhár 
László és az alpolgármesterek, ár. Heim Lajosné és 
Turóczy András frissen sütötték 
a

Egy óriási játszótérré alakult a polgármesteri hivatal mögötti tér május 
utolsó vasárnapján, hogy minden gyermek részese lehessen egy vidám 
gyereknapi rendezvénynek.

A rendezvény zárásaként pedig az eredményhirdetés következett.
A legszebb kisfiú: Hack Bolond Zoltán 
A legszebb kislány: Csáti Szabina
Az aszfaltrajzverseny első helyezettje Rádai Zsomborién, a második 
Szaniszló Brigitta, a harmadik pedig Földi Beatrix. Mindannyian 
oklevélben, tárgyjutalomban, édességben és fagyiutalványban 
részesültek.
S mi más is lehetett volna még gyereknapon, mint CUKORESŐ! 
Köszönet ille ti: Pluhár László polgármestert, dr. Heim Lajosné 
alpolgármester asszonyt és Turóczy András alpolgármestert, hogy 
vállalták a 350 palacsinta kisütését.

Köszönet ille ti Tolnai Pétert, a megyei közgyűlés alelnökét, mert a 
gyermekek ingyenesen igénybe vehették az ugrálóvárat; a kulturális 
bizottságot az anyagi támogatásért; Mikló Csabát a felajánlott 
fagylaltért; Kovács nénit a vattacukorért; az (jász szakkör tagjait és a 
tűzoltókat a bemutatóért; a Szabadidős Lovasklubot és Simonka Istvánt 
a kocsikáztatásért és a lovagoltatásért; és nem utolsósorban Vigyikán 
Márta óvónőt a nyalókáért és a mogyorókrémért.

Juhászné Kiss Henrietta

Közben megérkezett a tűzoltóautó, s aki kedvet érzett arra, hogy 
kipróbálja, milyen is a sisakkal a fején a kormány mögött ülni, az most 
megtehette. Nagy volt a nyüzsgés az ugrálóváron is, két rajz elkészítése 
között (ami a járdákon készült) lehetett nevezni a legszebb kisfiú és 
kislány versenyre. A gyermekműsorba, amit Orsi adott, szívesen 
bekapcsolódtak a gyerekek is és egy apuka kalauzolta a padok között 
„zakatoló" vonatot. Ezután bemutatkoztak a színpadon a szépségkirály- 
és -királynő jelöltek, majd elkezdődött a színpadi varázslat: a Python 
Magic Show következett. A bűvészműsor mindenkit ámulatba ejtett, a 
gyönyörű, fehér galambok, a patkányok és a várva várt óriáskígyók 
mellett a krokodil is igazán nagy sikert aratott kicsik és nagyok körében.

e l e k i A k t u á l i s
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