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INGYENES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI LAP MEGJELENIK HAVONTA 2014. február II. évfolyam 2. szám ?

Február 14-én, a farsangi időszak közepén 
gyerekek kacagásától volt hangos a 
művelődési ház, amely kicsiknek hirdetett 
jelmezversenyt. Jöttek is a gyerekek szülővel, 
nagyszülővel, testvérrel - beöltözve 
különböző jelmezekbe. A versenyzők röviden 
bemutatkoztak a kábel tv-nek és a zsűrinek.
A zsűri tagjai: Szabó Ildikó anyuka, Papp 
István nagyapa, Trepák Lászlóné, a Kiscsillag 
Egyesület elnöke. A következő eredmények 
születtek: l.helyezett: Sarkadi Dóra (Monster 
High), ll.helyezett: Popucza György (bohóc), 
lll.helyezett: Nagy Noémi (indián lány).

A művelődési ház tárgyjutalmat és oklevelet 
adott a nyerteseknek, a Kiscsillag Egyesület 
minden résztvevőnek egy Boci csokit ajánlott 
fel. Köszönjük a részvételt és a segítséget 
minden szülőnek és gyermeknek!

(Áné)

Félévente olvassák le a vízmérőket
Új víziközmií-szolgáltató üzemeltet Eleken

Törvényi változások miatt január 1-töl az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el a víziközmű- 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat Eleken. Helyben a cég 1. számú 
Területi Divíziójának Békéscsabai Üzemmérnöksége végzi a szolgáltatást
A műszaki hibák bejelenthetőek a nap 24 órájában a 06-80/922-333-as 
ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő hívószámon, ahol a település 
irányítószámának megadását követően a hívás azonnal az illetékes 
diszpécserközpontba érkezik. A diszpécser ezt követően továbbítja a 
hibabejelentést a helyi üzemeltető egység részére, akik elindulnak a hiba 
feltárására. Az első Alföldvizes számlák várhatóan február végén, március 
elején érkeznek. Első alkalommal a januári, illetve a februári 
átlagfogyasztásról kiállított számlát egyszerre küldi meg a szolgáltató. 
Amennyiben a két számla kiegyenlítése bármely felhasználó részére 
problémát okoz, kamatmentes részletfizetés kérhető a szolgáltatótól a 
helyi tarifával hívható 06-40/922-334-es ügyfélszolgálati hívószámon.
Az első összevont számlát követően már minden hónapban csak egy átlag- 
fogyasztásról szóló számlát szükséges kiegyenlíteni, melyet a szolgáltató 
egy borítékban, hármasával küld a felhasználói részére. Fontos, hogy a 
három átlagszámla közül mindig csak az adott hónapban esedékes számlát 
szükséges kiegyenlíteni. Az egyszerre postázott számlák előnye, hogy így 
előre ismert a következő hónapokban esedékes vízdíj mértéke, így 
könnyebb a családok számára a tervezés. A szolgáltató félévente olvassa 
le a vízmérők állását, melyet követően a pontos vízmérőállás alapján

elszámoló számlát állít ki a felhasználói részére. A következő leolvasás 
időpontjáig ezt követően újra átlagszámlák érkeznek. Aki nem átlagszámlát 
szeretne kapni, hanem minden hónapban a tényleges fogyasztás alapján 
szeretné megkapni vizdíjszámláját, a mérőállást az első összevont számla 
kézhezvételét követően minden hónap 10-e és 20-a között bejelentheti.
A mérőállás bejelentéséhez előzetes regisztráció szükséges, mely megtehető 
az ügyfélszolgálati hívószámon, illetve személyesen, a hamarosan megnyíló 
ügyfélszolgálati irodákban. A mérőállás ezt követően bejelenthető sms- 
ben, online és telefonon is. Ennek részleteiről a szolgáltató által januárban 
megküldött tájékoztató levélben, valamint a cég honlapján bővebb 
tájékoztatás olvasható. A szolgáltató honlapja a wmv.alfoldviz.hu webcímen 
érhető el. Elek közelében a szolgáltató Békéscsabán a Dobozi út 5. és a 
Szabolcs u. 36. szám alatt ügyfélszolgálati irodát működtet, ahol lehetőség 
nyílik személyes ügyintézésre. Ügyfélszolgálati kérdésekkel egyéb úton is 
fordulhat a szolgáltatóhoz. A helyi tarifával hívható 06-40/922-334-es 
ügyfélszolgálati telefonszámra érkező hívásokat a call center fogadja, 
melyben az ügycsoport megadását követően azonnal az ügyintézőhöz 
érkezik a hívás. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzletszabályzata megtekinthető az 
ügyfélszolgálati irodákban, vagy letölthető a társaság weboldaláról 
(www.alfoldviz.hu.) 2014. március 1. napjától -  eltérő megállapodása 
hiányában - az Alföldvíz Zrt. üzletszabályzata szerinti közüzemi szerződés 
lép hatályba.

http://www.alfoldviz.hu
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Bőd Tamás: Az Összefogás fog győzni, 
mert nekünk van igazunk!

Bőd Tamás, az ellenzéki Összefogás országgyűlési képviselőjelöltje vagyok Békés megye 3. számú választókerületében, amelyhez Elek is tartozik. 
Gyulán születtem. Szegeden szereztem tanári és újságírói diplomát, s két kamaszfiú, Bence és Marci édesapjaként is szeretném, hogy a 
mostaninál jobb, igazságosabb, szolidárisabb, nyugodtabb országban éljünk. Ehhez az Önök segítsége, támogató voksa elengedhetetlen.

Az elmúlt 20 évben újságíróként dolgoztam, mintegy 
15 ezer cikket írtam. Kívülről és belülről ismerem Békés 
megye, s benne Elek gondjait és problémáit. De a 
mögöttem álló választási szövetséggel pontosan tudjuk, 
hogy mi hozhat változást, javulást. Nem csodát ígérünk. 
De azt mindenképpen, hogy aki tisztességesen és 
szakszerűen végzi a munkáját, aki törekvő, az halad, s 
annak a gyermeke előbbre viheti szüleinél. Határozottan 
mondom: Ausztriát és Németországot célozzuk meg, 
azokhoz próbáljunk meg hasonlítani, nem 
fehéroroszországra, vagy Azerbajdzsánra.
Sok szállal kötődöm Elekhez. Annak idején az egyik 
Békés megyei napilap eleki tudósítója voltam, egyben 
alapító főszerkesztője az Eleki Krónikának. Nagyon sok 
mindenkit ismerek a városban, s tudom: ha a helyi 
erőfeszítéseket jó  kormányzással párosítjuk, akkor 
nagyon jó dolgok valósíthatók meg Eleken a következő 
években.
Én nem emberek és pártok, hanem problémák ellen 
küzdők. Valóságosan és jelképesen is utakat akarok 
építeni, s ezáltal azt szeretném, hogy a mainál jóval 
természetesebb legyen az, hogy szülővárosukban 
boldogulni tudjanak.
Az Összefogás pártjainak -  amelyek egyedül képesek 
leváltani a rosszul kormányzó, félelemre és megosztásra 
építő Fideszt -  forintra és fillé re  kiszámolt programja 
van. Ennek révén kormányzásunk első évében 
felszámoljuk a gyerekéhezést. Emellett 100 m illiárdot 
spórolunk meg a stadionépítések leállításával, a 
médiatanács megszüntetésével. Európai uniós 
forrásokból 300 m illiárdos keretet szánunk a 
leghátrányosabb helyzetű térségek segítésére. 90 
milliárd forintta l többet fordítunk csak hazai forrásból

a felsőoktatásra, de ezt kiegészítjük brüsszeli pénzekkel is. Családtámogatásra 80 milliárddal több ju t majd, és felemeljük a minimálbért. 
Bevezetjük az elekieknek és minden magyar munkavállalónak sokkal igazságosabb kétkulcsos adót. Közel 75 milliárd forintból segítjük a 
fiatal munkanélkülieket, fiatal vállalkozni akarókat. Több mint 100 milliárd forintta l többet adunk a munkanélküliek megsegítésére, a 
jelenlegi 3-ró l 9 hónapra emeljük a munkanélküli támogatás idejét. 5 közel 100 milliárdos pluszforrásból segítjük az alacsony képzettségűek 
munkához juttatását. Nem utolsó sorban: 40 milliárd forin t többletforrással elérjük, hogy az egészségügyben a várólisták ne legyenek két 
hónapnál hosszabbak. A Fidesz propagandájával szemben Magyarország ma nem teljesít jobban! Ugyanis soha ennyi szegény ember nem volt 
hazánkban, és soha ennyien nem kényszerültek külföldön munkát vállalni, mert itthon nem találtak.
Egy klasszabb, nyugodtabb, félelem nélküli országot szeretnénk, ahol nem a párttagkönyv, hanem a teljesítmény és a tisztesség számit. 
Kérem, ebben szavazatával támogassa az Összefogást és engem.

Önök most jövőt választanak. Ezért voksuknak különösen nagy súlya van!
Ml, AZ ÖSSZEFOGÁS FOG GYŐZNI, MERT NEKÜNK VAN IGAZUNK!

Bőd ramás, az Összefogás képviselőjelöltje Békés megye 3. számú
választókerületében
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Elek városa mellett Békés megye 3. számú választókerületének további 
19 települése soha nem látott mértékű fejlesztéseket tudhat magáénak.

Tiszte lt  eleki polgárok!
Or. Kovács József vagyok, a 2014-es országgyűlési választásokon az Önök településének a FIDESZ-KDNP által ind íto tt országgyűlési 
képviselőjelöltje. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem Önökkel az elmúlt négy évben végzett képviselői munkám néhány eredményét.
A 2010-es választásokat követően számos nehézséget 
kellett leküzdenünk. A kormányprogramban 
meghatározottak alapján elkezdett átalakítások célja az 
emberek életének könnyebbé tétele volt. A közigazgatás 
átszervezése az egyszerűbb, elérhetőbb ügyintézést 
szolgálja, amely hozzájárul a lakosság gyorsabb, 
lakóhelyhez közelebb történő eredményes ügyintézéséhez.
A kis és nagy településen élők közlekedésének feltételei is 
javultak. Több jelentős nagyságú szakaszon újultak meg a 
járdák, a kerékpárutak és a közutak is. Többek között a 
Gyula-Elek közötti útszakasz, ami 6,3 km-en 523 millió 
forintból újult meg. Több évtizedes elmaradást pótolt a 
város belső úthálózatának, buszmegállóinak felújítása és 
parkolók kiépítése. A beruházás a Magyarország -  
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 
2013 keretén belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) társfinanszírozáséval valósult meg, nettó 
1.780.151,340 Euro értékben.
Országos szinten valamennyi önkormányzat kapott 
támogatást, összesen közel másfél milliárd forint 
értékben, Elek városa ebből a keretből részesült 15 milliós 
támogatás formájában. Ennek köszönhetően nincsen 
adóssága a településnek.
A fentieken túl a FIDESZ-KDNP eredményes 
gazdaságpolitikájának köszönhetően számos pozitív és 
segítő szándékú intézkedés történt pl.: közigazgatás 
átszervezése, egészségügyi ágazati béremelés, pedagógus 
béremelés, rezsicsökkentés, családok támogatása, családi 
adókedvezmények stb. Az intézkedések mindegyike 
hozzájárul ahhoz, hogy több pénz jusson a családok 
mindennapi megélhetésére. A gazdaságélénkítő hatást 
fokozva örömmel mondhatom el, hogy a kormányzati szándék szerint a 2014-2020 közötti időszakban az elnyerhető uniós források mintegy 60 %- 
a a kis- és közepes vállalkozások felé irányul, amely további munkahelyteremtést, eszközbeszerzést szolgálhat. Az elkezdett utat mindenképpen 
tovább szeretnénk folytatni. Eredményeink közül engedjék meg, hogy kiemeljem
az immár 3 éves családi adórendszert, ami az alacsony adókulccsal együtt összesen 600 milliárd forintot hagy ebben az évben a családok zsebében. 
A gyed extrát, a családi adórendszert, a családi adókedvezményt és a rezsicsökkentést a családok és a jövő generációjának védelme érdekében 
meg fogjuk védeni. Munkánk eredményét ugyanis gyermekeink és unokáink élvezik majd és értük érdemes dolgoznunk tovább. Természetesen 
nem feledkeztünk meg azokról az édesanyákról és nagymamákról sem, akik 40 év munka után életkortól független nyugdíjba vonulhattak. 2011-

ben 48 ezren, 2012-ben 29 ezren, tavaly 25 ezren éltek a lehetőséggel. A program 
folytatódik, előreláthatóan az idei évben havonta több mint 2 ezer nő igényli majd 
az ilyen kedvezményes nyugdíjat. A kormány foglalkoztatási programmal kiván 
azoknak a nőknek is segíteni, akiknek a kedvezmény igénybevételéhez már 
kevesebb, mint egy év hiányzik, elmúltak 55 évesek és nem dolgoznak.
Az idei évben a növekedési periódus időszaka köszönt be a magyar gazdaságban, 
és ebben a periódusban a kormány nagymértékben számít azokra a vállalkozásokra, 
amelyek meg tudják támasztani a növekedést. A fenti célok elérése a lakosság 
érdekében nagyon fontos, ezért szeretnék a jövőben is képviselőként dolgozni!
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Kistérségi vers- és prózamondó verseng

A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár az idei esztendőben is megrendezte a kistérségi vers- és prózamondó versenyét a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. Az igazgatónő, Árgyelánné Tóth Erzsébet köszöntőjében elmondta, hogy immár 15. alkalommal került sor e 
hagyományos vetélkedőre. Az alsó tagozatos diákok január 21-én, a felső tagozatosok január 22-én 14 órától mérhették össze tudásukat.

íme, a helyezések
A két napra osztott verseny mellett az szólt, hogy a túlzsúfoltság 
elkerülése végett azon szülők is megtekinthessék gyermekeik 
produkcióit, akiknek mind az alsó tagozatban, mind pedig a felsó' 
tagozatban voltak fellépő gyermekeik. 3 település (Elek, Kétegyháza, 
lőkösháza) öt iskolájából (Általános Iskola, Lőkösháza, Román 
Nemzetiségű Általános Iskola, Kétegyháza, Román Nemzetiségű Általános 
Iskola, Elek, Dr. Mester György Általános Iskola, Elek, Harruckem János 
Közoktatási Intézmény, Elek) -  több mint 70 diák nevezett a versenyre.
A zsűrinek -  első nap: Telek Uihálynénak (a kétegyházi Márki S.
Általános Iskola nyugdíjas címzetes igazgatójának), KovácsJózsefnének 
(a kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola nyugdíjas igazgatójának), 
Árgyelán Erzsébetnek (a kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatónőjének) Csonkáné Potocska M á n a k  (a kétegyházi 
könyvtár nyugdíjas igazgatónőjének) és Turla Mihálynénak (az eleki Dr. 
Mester György Általános Iskola pedagógusának), valamint a második nap: 
Gulyás Szabó Gézának (a lőkösházi Általános Iskola nyugdíjas 
igazgatójának), Petruzsán Évának (az eleki Román Nemzetiségű Általános 
Iskola pedagógusának) és Tóth Gáboménak {az eleki Dr. Mester Gy. 
Általános Iskola pedagógusának) most is, mint mindig nagyon nehéz 
dolguk volt. A felkészítő tanárok munkájának hála, nagyon szépen 
mondták verseiket, meséiket a gyerekek, Így a zsűri több esetben 
kütöndijat is osztott. Az idei évben először nevezhettek a középiskolások 
is, reméljük, a jövőben kicsit nagyobb létszámban vesznek majd részt 
ezen a rendezvényen.
Minden résztvevő emléklapot és csokoládét kapott. Köszönet az oktatási, 
kulturális és sport bizottságnak a támogatásért, melynek köszönhetően a 
helyezetteket könyvjutalomban és oklevélben tudtuk részesíteni, valamint 
megköszönjük a felkészítő pedagógusok fáradságos munkáját.

Juhászné Kiss Henrietta

5-6. évfolyam:
VERS kategória:
I. Nagy Elizabeth II. Szabó Dóra III. Magyar Bianka Adrienn 
PRÓZA kategória, a zsűri két első díjat osztott:
I.Kotroczó Zoltán és Borsos Zita II. Rapajkó Antónia 
III. Kugler Lili

Középiskola:
Különdij: Hódosi Bernadett

1-2. évfolyam:
VERS kategória:
I. Popucza Dóra 
PRÓZA kategória:
I. Rádai Zsombor 
Marcell, Török Evelin

I. Guth Alexandra III. Szabó Boglárka

II. Nagy Péter Dávid III. Bajaczán

3-4. évfolyam:
VERS kategória:
I. Ramasz Lujza II. Popucza György III. Kotroczó Nóra 
Különdij: Hermán Dávid 
PRÓZA kategória:
I. Ottlakán János II. Árvái Fruzsina III. Illés Albert 
Különdij: Hack Pálma

7-8. évfolyam:
VERS kategória:
I. Mázán Dóra II. Szentgáli Gréta 
PRÓZA kategória:
I. Szentiványi Izabella

III. Botás Martina
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Tiszte le t az elhurcoltaknak

A kitelepített németek országos emlékműve a város főterén

A 2014-es évet a magyarországi 
németség elhurcolásának méltó 
megemlékezésével kezdtük. Január 
19-én koszorúzással és szentmise 
felajánlásával fejeztük ki 
tiszteletünket az elhurcoltak előtt. 
Ünnepi beszédet Klemm Tamás, 
az Eleki Németek Egyesületének 
elnöke tartott. Megjelent az 
ünnepségen ár. Kovács József, 
Tolnai Péter és Pluhár László. 
Január 17-én az Eleki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
tartotta meg a kihelyezett soron 
következő szövetségi ülést. 
Köszönthettük Eleken ár. Heinek 
Ottót, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának 
elnökét, Mittág Mónikát, a Gyulai 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökasszonyát, a Békés megyei

német önkormányzatok elnökeit 
és képviselőit.
Január 11-én a Pécsett megtartott 
Magyarországi Németek Országos 
Gálaműsorán képviseltethette 
magát az eleki németség.
A karácsonyi ünnepkör bezárása 
után a színes, forgatagos farsangi 
bálák és maszkázások sora 
következik. Az eleki németek a 
2014-es évre is kívánják a város 
minden polgárának, hogy 
egészségben és békességben 
teljenek mindennapjaik.

(Összeállította: 
Ottlakánné Walthier Dorottya, 

Klemm Tamás, az Eleki 
Németek Egyesületének elnöke, 

Niedermayer Ernő, 
a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke.)

Hazavárjuk gyermekeinket!
A közlekedési morál „tízparancsolatának" talán a legfontosabbika az 
iskolák körüli óvatos vezetés, de mégis oly sokan nem tartják be. Az 
ide járó tanulók koruknál fogva szertelenebbek, óvatlanabbak és ezt 
mindenféleképpen figyelembe kell venni a gázpedálra lépéskor. A 
gyerekek biztonságos átkelésének veszélye együtt növekedett a 
forgalommal. Városunknak szinte „történelme" van ezzel a gonddal 
kapcsolatosan. Először a zebra felfestéséért kellett megküzdeni, nem 
csak a rettegő szülőknek, pedagógusoknak, hanem Pluhár László 
polgármester úrnak is szívügye a gyerekek megóvása a bajtól. Mivel 
többszöri kérés és ígérgetés után sem történt semmi, kijelentette, 
hogy ő maga fogja felfesteni a nagy nyilvánosság előtt, idecsődítve 
a médiát. Változatlanul elsődleges fontosságú számára a balesetek 
elkerülése, megakadályozása, ezért az önkormányzat alkalmazásában 
álló Cservenák Magdolna -  aki egyben polgárőr is -  feladata, hogy 
reggel és délután felügyelje az átkelést. Ezek után magától értetődik, 
hogy örömmel fogadja a segíteni kívánó szülői szándékot.
A Dr. Mester György Általános Iskola szülői munkaközösségének 
elnöke, Alagg László elhatározta, hogy megpróbál tenni valamit a 
közlekedési helyzet javításáért. Ugyanis az újjáépített Gyulai- 
Lökösházi út még nagyobb forgalmat vonz magához. Változatlanul 
sokan nem állnak meg vagy nem lassítanak a zebra és a húsbolt előtti 
figyelmeztető tábla ellenére sem. Mivel a Román Általános Iskola is 
nagyon közel van, így két intézmény tanulóit veszélyeztetik 
felelőtlenül. Ezen a városi szakaszon két helyen szereltek fel két 
irányban veszélyt jelző villogó sárga lámpát. Az egyik az iskola előtt 
van, de még nem működik. Ezért megkérdeztem a Démász műszaki 
osztályvezetőjét, Braun Józsefet, aki elmondta, hogy hivatalosan egy 
éven belül kell beüzemeltetni a lámpákat. A végső döntés az, hogy 
február közepére lesz, különösen a gyerekekre való tekintettel.
A szülői munkaközösség elnöke megemlítette, hogy még a 
sebességkorlátozó tábla gondolata is felmerült a két iskola miatt. 
Felkereste a gyulai rendőrkapitányságot is, ahol abban állapodtak 
meg, hogy munkatársaik hetente több alkalommal reggel 7.30-tól 
8.00 óráig, délután pedig 15.30-tól 16.00 óráig biztosítják az átkelést 
a tanulóknak, és havonta néhányszor mérik a gépjárművek sebességét 
is. felhívás? Inkább kérés minden gépjárművezetőhöz, hogy tartsa 
tiszteletben az átkelőhelyeket! Nem lehet olyan sürgős dolog a világon, 
ami megérne egy balesetet, vagy rosszabbat. Nincs talán ijesztőbb 
hang a szirénázó mentőénél. Miként a szülői munkaközösség elnöke, 
Nagy László mondta, „jobb megelőzni a bajt, mint utána gondolkozni"!

Huszár Gabriella
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Pályázat óvodavezetői állásra
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2014. (II. 10.) 
sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával pályázatot ír 
ki a napköziotthonos óvodákban óvodavezetői állásra az alábbi 
tartalommal:
Elek Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eleki 
Napköziotthonos Óvodák
óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,
5 évre szól.
Munkavégzés helye: 5742 Elek, Kétegyházi út 20.
Feladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, alapitó okirat szerinti feladatok ellátása. 
Illetmények és juttatások: az illetményekre és juttatásokra a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• Fó'iskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben 

szerzett szakmai gyakorlat,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának 

vállalása,
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok 

hiánytalan becsatolása.

A pályázathoz mellékelni kell:
• szakmai önéletrajzot
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok 
hitelesített másolatát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelését is 
tartalmazza
• szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumokat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó 
igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól 
e ltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges 
kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak 
harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 
41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén 
megszünteti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 1.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. jú lius 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 138/1992.(X.8.) Korm. 
rendelet 5. §-a szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását 
követően Elek Város Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nemzeti Közigazgatási Intézet hirdetési portálja
• Elek városi képújság
A pályázat benyújtásának módja: postai úton és személyesen lehet 
benyújtani. A pályázatot Pluhár László polgármester nevére kell 
küldeni. Cim: 5742. Elek, Gyulai út 2. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint.

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

Egy 99 éves volt eleki
fi ura Pál 1915. február 3-án született Békéscsabán. 
Heten voltak testvérek, de közülük már csak ketten 
élnek. 1941-ben házasodott, három gyermeke 
született. 1946-ban Elekre költözött családjával. Bura 
Pál -  Tata -  ma is jó  egészségnek örvend. Évek óta él 
Békéscsabán, s mivel már nehezen mozdul ki, unokái 
és dédunokái látogatják rendszeresen.. Isten éltesse!



elekiA ktuális 7

MŰANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK
- műanyag ajtók, ablakok - műanyag és fa szúnyoghálók
gyártása gyártása

- fa nyílászárók gyártása - üvegezés hagyományos
- redőnyök gyártása és síküveggel és hőszigetelt
felszerelés_________________ üvegezéssel____________________

M ie lő tt dön t, keressen bennünket, ingyenes ára ján la t-kész ítésse l 
és köze l 30 éves szakm ai ta p a s z ta la tta l vá rjuk Önöket.

Hotya Mihály
Elek, Kisfaludy u. 17. Tel.: 70/375-5941

G y u la  A u tó h á z  Kft. 
5 70 0  G y u la . C s a b a i út 9. 
6 6 /5 6 1 -4 6 0 . 3 0 /5 6 2-52 8 6  

w w w .g y u la a u to h a z.h u

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Előtte ingyenes átvizsgálást 

Eleki kollégánk átveszi öntől 
Eleken az autót és vissza is viszi. 

Visszatérő ügyfeloknok 1.000 Ft kodvozmény!

| j)  TÖLÜNK KOM PLETT SZOLGÁLTATÁST KAP! ^

CJyLtílcL

Jól te ljesíte tt az eleki labdarúgócsapat
Újoncként, magasabb osztályban is dobogón végezni kitűnő teljesítméng. 
A rendkívül motivált eleki labdarúgócsapatnak ez sikerült: a megyei II- 
ben a 3. helyre kapaszkodott fel. Kitűnő edzőnk, Mikulás Mihály 
ugyancsak egyetértett azzal, hogy a megyei lll-as szezont is figyelembe 
véve sikeres évet zártak: bajnoki cím feljutással, Magyar Kupa főtáblára 
kerülés, megyei kupadöntő, a második vonalban dobogó. -  Elégedettek 
lehetünk, hiszen sok szép sikert értünk el 2013-ban -  mondta a tréner, 
majd így folytatta: -  A megyei ll-be jutva nem a kiesés elkerülését, 
hanem az első 8-ba jutást céloztuk meg. Az őszi meccsünkön vidéken 
veretlenek maradtunk. Dobogón vagyunk, ami jó, de egy kicsi fájó, 
hogy Eleken háromszor is veszítettünk.
Hiányosságként a támadások befejezését említette Mikulás Mihály, 
és azt, hogy a rutintalanság miatt ziccereket, helyzeteket hagytunk ki.
A védekezésben van mit javítanunk.
A fő rivális, Mezőkovácsháza ellen itthon 3-2-re kikaptunk, pedig az első 
félidőben már több góllal vezetnünk kellett volna. A dobogó megtartására 
reális esélyünk van, de nem lesz egyszerű ott maradni, mert a mögöttünk 
álló Békés, Battonya és Sarkad is komoly ellenfél. Kevesen vagyunk, 
ráadásul több játékos távozott az egyesülettől: Somogyi Károly Gerlán, 
Kacsok Norbert Lőkösházán folytatja, mig az ősszel az Eleken 
kulcsszerepet betöltő Fabulya György külföldi munkavállalás miatt 
hagyja el a csapatot. Viszont jó hfr, hogy tudtunk erősíteni a csapaton, 
a Lőkösházán futballozó Szabó Richárd és a korábban a megye l-es 
Frühwald-Jamina-ban játszó Fettik Norbert áttette székhelyét Elekre.
Az ifik  közül Szentgáli Gábor, Baffia Zsolt és Burai Sándor a felnőttekkel 
alapozik. Jó hír még a csapat tájékán, hogy ősztől serdülőcsapatot 
indítunk Bálint György edző vezetésével.
33 pontot gyűjtött az ősszel lejátszott 17 forduló során az eleki együttes. 
10 győzelem mellett 3 döntetlen és 4 vereség a mérleg. 42 gólt rúgtak 
és 29-et kaptak. A házi gólkirály Puporka Flemér 12 találattal, őt követi 
Rostás Benjámin 9 góllal és Gál Attila  5 góllal.

Hotya Mihály sporttudósító

Felkészülési mérkőzést játszott 
az eleki csapat 
Elek-Méhkerék 2-1 (0 -0 )

Gyula, műfüves pálya, 80 néző.
G.: Rostás 2, ill. Bodnár A.
Jók: Gál, Rostás, Puporka, ill. Bodnár A.
Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen magabiztos 
győzelmet aratott a megyei l-es Méhkerék ellen a 
másodosztályban játszó eleki együttes.

Magyar Kupa 
-mérkőzés Eleken

Sorsoltak a Labdarúgó Magyar Kupában, a megyei 
selejtező 3. fordulójában március 8-án döntenek a 
továbbjutásról. Az eleki együttes a megyei I. 
osztályban szereplő Kondoros együttesét fogadja. 
Szeretettel várjuk a szurkolni vágyókut!

Hotya M.

http://www.gyulaautohaz.hu
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Valentin-napi vetélkedő

A Reibel Mihály Művelődési Központ Valentin-nap alkalmából 
vetélkedőt rendezett 7-8. osztályosok és középiskolások részére.
A vetélkedőn hét csapat vett részt. Volt ügyességi feladat, versírás, 
„összetört szív" megragasztása, totó, híres emberek felismerése és 
sok más. A csapatok nagy izgalommal álltak neki a feladatok 
megoldásának, nem kis derültség kísérte az ügyességi feladatokat. 
Nem volt nehéz az eredményhirdetés, hiszen minden feladat 
meghatározott pontot ért, ha sikerült időre és hibátlanul teljesíteni.
A Harruckern Közoktatási Intézmény három tortát ajánlott fel az első 
három helyezett csapatnak, de a művelődési ház sem engedte el üres 
kézzel a résztvevőket. Amíg a zsűri számolt, addig a gyerekek nutellás 
kenyeret majszolhattak. I. helyezett Szerelmes szívek csapat 
(Harruckem), II. helyezett: Jóban-rosszban csapat (Mester Gy. Ált. 
Isk.), III. helyezett: Jancsi és Juliska csapat (Harruckem).
Az eredményekből kiderült, hogy a mai gyerekek nagy figyelemmel 
kísérik a sztárvilág történéseit, de otthon vannak a mesék világában is.

(Áné)

£ v u á

A  REIBEL M IH Á L Y  
V ÁR O SI M Ű V E LŐ D É S I K Ö Z P O N T  ÉS K Ö N Y V T Á R  

SZERETETTEL M E G H ÍVJA  Ö N T  ÉS KEDVES C S ALÁ D JÁT

MÁRCIUS 15-ÉN (szombaton) 19.00 ÓRÁRA
A  H A G Y O M Á N Y O S , BÁTYU S M A G Y A R  BÁLRA. 

FELLÉP: ELEK TÁN C EG YÜ TTES

B E L É P Ő : 1.000 F t/fő
Z E N É T  S Z O LG Á LT A T : SÁRY B Á N D

ÉJFÉLKOR T O M B O L A !

ASZTA LFO G LALÁ S  ÉS JEGYELŐVÉTEL A  K Ö N Y V T Á R B A N  
VAGY A  M Ű V E LŐ D É S I K Ö Z P O N T B A N  A  240-032-ES  

TE LE FO N SZ ÁM O N .

Az elekiek biztonságáért

® Az Eleki Polgárőrség tagsága ismételten felhívással 
fordul a tisztelt lakossághoz: kérjük önöket, hogy az 
utóbbi időben előfordult betörések megelőzése, a 
besurranó tolvajlások kivédése érdekében 

figyeljenek egymásra, az idős egyedülállókra, szomszédaikra. 
Fogjunk össze az ilyen esetek megelőzésére! Kérjük, ha idegen, 
vagy rossz szándékú, nagyon érdeklődő személyt (személyeket) 
látnak, vagy önökhöz bekéredzkednek, azonnal értesítsék a 
rendőrséget a 107 es vagya 112-es segélyhívó számokon. 
Elérhetőségünk a következő:
♦36-70-330-2386
♦36-30-831-3632
Azok, akik úgy érzik, hogy e jelenségek megelőzésében, 
leküzdésében tevékenyen szeretnének részt venni, kérjük, 
csatlakozzanak szervezetünkhöz.
Minden 18-dik életévét betöltött lakost szívesen látunk és várunk!

A polgárőrség tagjai

A U TÓ SISKO LA
Tanfolyam  in dul:

.Marciun 3-;in i7:JO
Elek

Múvclódcu ház

Pap A n drá s  30/936 69 82 .»tobv*z«té 
fralló Ágnes 90/402-1010 

Színvonalas képzés, olcsón -  Tftermál

w w w . tHermaCati Hu

o t x -

« * # • * * *
v é n y -

R e k lá " 1 e s z e r v e * ó

m obil: 30/326-8630 
www.tothgrodukcio.hu

FELHÍVÁS
A REIBEL MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A Z IDEI ÉVBEN IS 
MEGRENDEZI A FARSANGI MASZKAFELVONULÁST

MÁRCIUS 4-ÉN.
TERVEZETT INDULÁS:

9 órakor A KÉTEGYHÁZI ÚTI buszfordulótól. 
Tervezett útvonal: Kétegyházi út, Lökösházi út, Hősök 

útja, Szent István út, József Attila utca, Ady Endre utca.

MASZKÁK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 
A  KÖNYVTÁRBAN, VAGY A 

240-032-ES TELEFONSZÁMON.

Sarkady Sándor: Kikiáltó

„Maskarások, bolondok 
Rázzátok a kolompot 

Takarodjon el o tél 
örvendezzen, oki él.”
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