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Rendkívüli testületi ülések
Változik a központi orvosi ügyelet

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-én rendkívüli 
képviselő-testületi ülést tartott, melyen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta meg: I. Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügye, II.
5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, III. Szociális rendelet 
módosítása, IV. HVB tagjainak megválasztása, V. Alföldviz Zrt-vel kötött 
bérleti szerződés módosítása, VI. Or. Mester György Általános Iskola 
fűtéskorszerűsítése -  közbeszerzés lezárása, VII. Tájékoztató a központi 
orvosi ügyelettel kapcsolatban, V ili. Kábeltelevízió, intemetszolyáltatás 
közbeszerzési eljárás.
Pluhár László polgármester beszámolt arról, hogy az Eleki 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megkereste és 
tájékoztatta, hogy a kft. jövője veszélyben van. Elek város önkormányzata, 
mint feladatellátó, pályázatot nyújtott be likviditásának megőrzése 
céljából, de ez sajnos nem részesült pozitív elbírálásban. Az EHI Kft. 
megkeresésében hangsúlyozta, hogy az Elek város környezeti 
stratégiájának alapját meghatározó legfontosabb alapelvek között a 
„szennyezés, ill. a környezeti ártalmak megelőzése" szerepel. A tervezett 
célt önmagában a cég anyagi forrás hiányában nem tudja megvalósítani.
A társaság fő feladatvállalása a lakosság környezettudatosságának 
fejlesztése, a hulladékgazdálkodás során tapasztalható környezetterhelők 
felderítése és a környezet legtisztább mértékű helyreállítása. Ezen célok 
megvalósítására Elek Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Alapból 
2 millió Ft *  áfa összeget kér. Amennyiben a kérdésben nem dönt a 
képviselő-testület, akkor megtörténhet, hogy a településen nem tudják 
ellátni a hulladékszállítást. Ebben az esetben a problémát jelenteni kell 
a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, amely hivatalból kijelöl egy másik 
szolgáltatót. A polgármester hangsúlyozta, hogy a kft. életben tartása 
fontos az eleki emberek munkahelyének megőrzése szempontjából. A kért 
összeg átutalása előtt szükségesnek tartotta a cég pénzügyi helyzetének 
áttekintését és a likviditás megőrzéséhez szükséges összegek 
szakaszonkénti átutalását. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatást szavazott meg az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
részére 2 000 000 Ft ♦ áfa mértékben az alábbi feladatokra:
1. Környezetterhelők felderítése, eljárás megindítása, illegális 
hulladék elszállítása, kezelőnek történő átadása. 2. A lakosság 
környezettudatosságának növelése érdekében havonta (körzetenként) 
fórum szervezése a szelektív gyűjtések folytonosságáról, 
a komposztálásról és a veszélyes hulladék bejelentéséről.
3. Szeptember 30-án nagyszabású akció szervezése az elhagyott hulladék 
gyűjtésére a köztisztasági nap alkalmából, a gyűjtött hulladék elszállítása.
4. Elektronikai hulladék gyűjtése, elszállítása.
lenei Zoltánná osztályvezető az 5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatban előadta, hogy Elek Város Önkormányzata az

államháztartásról szóló törvény alapján április 28-án elfogadta 
zárszámadási rendeletét és vele együtt a 2013. évi költségvetési 
maradvány összegét és felosztását. Az elfogadott maradvány megegyezett 
a 2013. évi hatályos számviteli előírások alapján készített költségvetési 
beszámoló adataival. Az államháztartás számviteléről új jogszabály jelent 
meg, melyet ez év január 1-jétől alkalmazni kell. Megszűnt a korábbi 
értelmezés szerinti előző évi maradvány, így utoljára az idei évben van 
lehetőség a maradvány elszámolására, illetve igénybevételére az 
önkormányzatnál és intézményeinél. Az államháztartás számvitelének 
2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.
(IX. 13.) NGM rendelet május 1-jétől módosult. A módosítás érintette a 
maradvány megállapításának korábbi szabályait is. A maradvány az év 
végi pénzkészletből indul ki, melyet korrigálni kell a követelések és 
kötelezettségek összegével, illetve az önkormányzatnál a helyi adó 
túlfizetése miatti kötelezettséggel. Az Így kiszámított maradvány tehát 
teljes egészében kötelezettséggel terhelt, és 2014. évben a 
kötelezettségek (pl. bérek, szállítói számlák) teljesítésére lehet 
felhasználni, emellett a követelések, hátralékok behajtására kell 
törekedni. Zsidó Ferenc György képviselő, a pénzügyi és szociális 
bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság az előterjesztésnek 
megfelelően javasolja elfogadásra a képviselő-testület számára a 2013. 
évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról 
szóló 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítását. Turóczy 
András képviselő jelezte, hogy a pénzmaradvány felhasználásáról szóló 
kimutatást már március óta kéri azért, hogy a képviselő-testület tisztán 
láthasson. Ezt követően a képviselő-testület megalkotta 8/2014. (V ili. 25.) 
önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának elfogadásáról szóló 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
Dr. Kerekes Éva jegyző a szociális rendelet módosításával kapcsolatban 
tájékoztatott, hogy a módosítások a Békés Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztályának egyeztetésével történtek meg és ismertette a 
módosításokat. Ezután a testület megalkotta a 9/2014. (V ili. 26.) 
önkormányzati rendeletét az egyes szociális ellátások szabályozásáról 
szóló 6/2003.(V.26.) KT. sz. rendelet módosításáról. Dr. Kerekes Éva 
elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait augusztus 31-ig meg 
kellett választani, az esetleges jelölések miatti kieséseket pótolni kellett.
A HVB tagságára je lö lt személyek: Brandt Antalné, Ottlakánné Erdei 
Johanna, Kecskeméti János. Póttagok: Leiszt Gyorgyné és Gál Bertalanná. 
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján megválasztotta a Helyi Választási 
Bizottság tagjait, póttagjait.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Rendkívüli testületi ülések
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően Pluhár László polgármester tájékoztatta a testületet 
az Alföldvíz Zrt. megkereséséről, melyben kérik -  az önkormányzat 
tekintetében alkalmazandó egységes eljárásrend okán - a bérleti
üzemeltetési szerződés módosítását. Ezt az előterjesztésnek megfelelően 
el is fogadták. A polgármester szólt arról is, hogy a korábbi döntésnek 
megfelelően a Dr. Mester György Általános Iskola fűtéskorszerűsítésével 
kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Felkérte dr. 
Kerekes Éva jegyzőt, hogy ismertesse a bírálóbizottság döntéseit.
A közbeszerzési bírálóbizottság úgy határozott, hogy „Etek Város 
Önkormányzata -  Dr. Mester György Általános Iskola, 5742 Elek, 
Lőkösházi út 10. szám alatt található épületének primer fűtési 
rendszerének korszerűsítésének biztosított szolgáltatás" tárgyában a 
LAN-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2600 Vác, Rádi út 42.) ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja, mert az ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő 
által meghatározott feltételeknek, valamint a Green Generation 
Technologies Energetikai Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
(2014 Csobánka, Kápolna u. 2876.) ajánlatát nyertesnek állapítja meg. 
Pluhár László elmondta, hogy az iskola primer fűtési rendszerének 
korszerűsítésére biztosított szolgáltatás, beruházás az önkormányzati 
ingatlanok felújítása elkülönített számla terhére elvégezhető. Végül a 
képviselő-testület a Green Generation Technologies Energetikai Fejlesztő, 
Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlatát állapította meg nyertesnek. A 
központi orvosi ügyelettel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy 
az orvosi ügyelettel kapcsolatos panaszok a hivatalban rögzítésre, majd 
továbbításra kerültek a gyulai kistérséghez és jelezték, hogy az ügyben 
döntés szükséges. A probléma Gyula városát nem érdekelte, a másik két 
település pedig attól tartott, hogy ha Elek kilép az orvosi ügyeleti 
ellátásból, akkor ők egyedül lesznek. Ez év augusztus 14-én olyan helyzet 
alakult ki, mely azonnali lépést követelt, így augusztus 14-18 között az 
önkormányzat szervezte meg az orvosi ügyelet ellátását. A Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás augusztus 19-én közös 
megegyezéssel szerződést bontott a SANI-MED Kft.-vel, közben 
kapcsolatfelvétel történt a Békés-Medical Kft.-vel, mely 15 megyében 
2000 asszisztenciával, 500 orvossal van jelen. Augusztus 19-én már ők 
látták el az orvosi Ugyeletet. Az azonnali vis maíor helyzetre való 
tekintettel 6 hónapra kötöttek szerződést. A teljesen kiürült minimál 
készletet azonnal feltöltötték. A cél, hogy a társulás minél hamarabb 
szerződést kössön a céggel. Pluhár László tájékoztatott, hogy a Sani-Med 
Trans Kft. Elek város önkormányzata felé 638.082.- Ft közüzemi 
kintlévőséggel rendelkezik, erről nem tudta, hogyan kerül kiegyenlítésre, 
de erre vonatkozóan tesznek erőfeszítéseket. Ismertette, hogy a havi 
önkormányzati hozzájárulás 100.000 forinttal megemelkedik, ezt az 
összeget Elek, Kétegyháza és Lőkösháza három egyenlő arányban fizeti 
meg. Az orvosi ügyeletet a stabil cég ellenére is nagyon nehéz megszervezi 
a Békés megyében tapasztalható orvoshiány miatt. Turóczy András 
képviselő kifejtette, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban nagyon sok 
probléma volt. Példaként sorolta fel: alkoholos állapotban lévő orvos, 
asszisztencia hiánya, orvoshiány. Minderről tájékoztatni kellett volna 
a képviselő-testületet - hangsúlyozta. Nem tudtak a panaszos levelek 
beérkezéséről, ha tudták volna, akkor a képviselő-testület megbízza 
a polgármestert és az alpolgármestert, hogy járjanak el az ügyben. A 
képviselő-testület azt a tájékoztatást adta, hogy az eleki ügyelet ellátását

az eleki orvosok nem vállalják. Beszélt az orvosokkal, akik azt mondták, 
hogy ha csak Eleket kellett volna ellátni, akkor vállalták volna a feladatot. 
Dr. Keim Lajosné a következőkről számolt be: amikor augusztus 13-án 
kiderült, hogy nincs asszisztens, az idős orvos és a gépkocsivezető pedig 
nem tudja ellátni az orvosi ügyeletet, azonnal lépni kellett. Aznap az 
asszisztensi feladatokat fioftós Ildikó látta el, erre a Sani-Med Trans Kft. 
vezetője kérte meg. Kiemelte, hogy Tóth Gyöngyi és Bottás Ildikó csak 
az ő kérésére teljesítette a feladatot. Hétvégén jö tt a Kétegyházi 
Pogácsafesztivál, ezért nem lehetett orvosi ügyelet nélkül maradni. 
Tudomására jutott, hogy az ügyeletes orvos egyszerűen elment. Jelezte, 
hogy a kiesett időt a személyi juttatásából levonják. A probléma hétfőre 
csúcsosodott ki, ekkor már látható volt, hogy ez így nem mehet tovább 
és megkerestek egy másik céget. A Békés-Medical Kft. szeretné, ha 
az elekiek megismernék a munkájukat, de lehet, hogy elég lesz egy 
beszámoló is. Elsődlegesnek a probléma megoldását tartotta, ha ez így 
nem volt helyes, akkor elnézést kér -  mondta az alpolgármester. Elek Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sani-Med 
TRANS Kft.-vel (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10., cégjegyzékszám: 
04-09-006211, adószám: 13218386-1-04) a központi orvosi ügyelet 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést 2014. augusztus 18. napján 
közös megegyezéssel megszünteti. 2014. augusztus 19. napjától a Békés- 
Medical K ft.-t 6 hónapra bízza meg a központi orvosi ügyelet ellátásával. 
Ezt követően a képviselő-testület úgy határozott, hogy elindítja a 
kábeltelevízió- és intemetszolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárást. 
Szeptember 4-én ismét rendkívüli ülést tartott az eleki képviselő-testület, 
melyen az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak: I. Buisa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, II. Központi orvosi ügyelet, III. Gyulai 
Járási Mentőcsoport támogatása. Pluhár László polgármester javasolta 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást és az 
Általános Szerződési Feltételek elfogadását. Az oktatási-, kulturális- és 
sportbizottságot bizták meg a pályázatok lebonyolításával. A polgármester 
elmondta, hogy a központi orvosi ügyelet finanszírozásával kapcsolatban 
problémák vannak. A három település vezetése más állásponton van, mint 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ahhoz, hogy a Békés-Medical Kft. 
megkapja az OEP-finanszírozást, szükséges a 130/2014. (Vili. 25.) sz. 
önkormányzati képviselő-testületi határozat kiegészítése. Dávid Rémusz 
képviselő megkérdezte, hogy a központi orvosi ügyelet helyi orvosokkal 
történő ellátásának kapuja bezáródott. Pluhár László jelezte, hogy a 
település 6 hónapra kötött szerződést a Békés-Medical Kft.-vel, közben 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A kiírást követően az eleki 
orvosok is nyújthatnak be érvényes ajánlatot. Elek Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 130/2014. (Vili. 25.) sz. 
önkormányzati képviselő-testületi határozatot kiegészíti az alábbiakkal: 
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze 
a Társulási Megállapodás módosítását, mert az orvosi ügyeletet Elek város 
saját maga kívánja ellátni. A polgármester ismertette, hogy a Gyulai Járási 
Mentőcsoport rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot hajt végre 
szeptemberben, mely jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért a 
mentőcsoport támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. 
Tájékoztatott, hogy a költségek arányosan Elekre nézve 100 000 Ft-ot 
jelentenek és javasolta a támogatás megitélését, mert a mentőcsoport 
Elek város biztonságát is szolgálja. Ezt a képviselő-testület megszavazta 
a tartalékalap terhére.
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Megkezdődött a 2014-2015-ös tanév
Most is, m int m indig, szeptember 1 -jen  véget ért a vakáció, 
megkezdődött tanulóink számára is a várva várt iskolaév. Nagy 
vo lt a nyüzsgés, m indenki találkozott barátaival, osztálytársaival.
A csengőszó után hivatalosan is megkezdődött a tanév, melyet 
Gyöngyösi Éva 7. osztályos tanuló n y ito tt meg Bieber Mária soraival. 
„H írül adta a tévé, bemondta a rádió, 
hogy immáron véget ért a boldog vakáció.
Útra kelnek a gólyák, elröpülnek a fecskék, 
csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét."

Ezután köszöntötte a meghívott vendégeket: Pluhár László 
polgármestert, Kalaman János katolikus plébánost, Virág László 
református lelkészt, Stiffler lózsefné hitoktatót, Nagy Lászlót, a 
szülői munkaközösség elnökét, Lőrincz Emese óvónőt. A Himnusz 
eléneklése után meghallgattuk az óvodából jövő legifjabb tanulók 
kedves kis műsorát.
Pelle László igazgató beszédében felhívta a tanulók figyelm ét a 
tanulás fontosságára, az iskola nyitottságára, az egymásra figyelésre 
és a közösségek erősítésére. Ezután köszöntötte a leendő 1. 
osztályosokat. A szülőktől a pedagógusokkal való együttműködést 
és bizalmat kért, a kollégáknak jó  munkát, kitartást, sok sikert kívánt. 
Végül pedagógus társainak Hamvas Béla üzenetét tolmácsolta:
„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle."

A tanulók műsora után mindenki tájékoztatást kapott a következő 
tanév feladatairól. Iskolánkban 15 osztály indítására nyílt lehetőség, 
27 pedagógus végzi az oktatómunkát. Az 1. osztályos osztályfőnokok: 
Lénárt Istvánná és Turla Mihályné, az 5. osztályosoké Hoffmann 
Ferenc és Dávid Rémusz. Tanulóinknak nagyon sok lehetőségük van 
különböző szakkörökön részt venni, nyelvet tanulni, és tanulószobán 
elm élyíteni ismereteiket. A Szózat elhangzása után a tanulók beültek 
az iskolapadokba. BrandtAntalné

Szeptember 1 -jén  becsöngettek a Román Általános Iskolába is.
Az évnyitón a gyermekeket, a szülőket, a tanárokat és a meghívott 
vendégeket Szelezsán Péter igazgató úr köszöntötte, köztük dr. 
Szelezsán Jánost, a Román Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét,
Gál Attilánál, az óvodák vezetőjét, majd a később megérkező Pluhár 
László polgármestert. M indenkinek rögtön szembetűnt, hogy a 
megszokottnál jóval több gyermek tö ltö tte  be az iskola udvarát. Az 
igazgató örömmel je lentette  be, hogy az 1. osztályba 10 gyermek 
iratkozott be az óvodából és több alsós gyermek érkezett a 2. és 4. 
osztályokba is. így a tanulói létszám szeptember 1 -jén  elérte az 50 
főt. Az alsó tagozatba 31, a felső tagozatba 19 gyermek jár. Az iskola 
vezetője köszöntötte az új pedagógusokat: Kecskeméti Jánosnál és 
Ferencziné Baranyi Ibolyát. Elmondta, hogy eddig a tanévig az alsó 
évfolyamon mindig ke lle tt összevont osztályt indítani, ez az első 
tanév, amikor csak felső tagozatban kerül erre sor. Örömmel számolt 
be a nyári élményekről. Az elmúlt tanév végén egy TÁMOP-os 
pályázat keretén belül a kétegyházi román iskolával közösen 
7 napos hajdúszoboszlói kiránduláson, június végén a román 
konzulátus ajándékaként 1 pedagógus 4 gyermekkel 10 napig a 
Fekete-tenger partján, majd augusztus közepén a romániai Ottlakai 
iskolával közösen egy 7 napos Szeged és környéke kiránduláson 
vehettek részt. Ottlakáról 2 pedagógust és 15 diákot láttak 
vendégül szintén TÁMOP-os pályázat eredményeként. Több 
program is vár még rájuk az év folyamán, tanórán kívüli 
tevékenység keretében (színház, sportrendezvény.) Ezekről 
az eseményekről folyamatosan tájékoztatást adnak a népszerű 
Facebook-on, az Eleki Román Iskola cím alatt.

Több szakkör indul ebben a tanévben is: lesz román szakkör, 
gitárszakkör, sportkör, ille tve új esemény, hogy úszótanfolyamon 
vehetnek részt az iskola tanulói Medgyesegyházán, s ez a diákoknak 
ingyenes.
Az óvodából érkezett tanulók m elle tt az iskola több diákja verssel 
köszöntötte az új, 2014/2015-ös tanévet magyar és román nyelven 
is. Dr. Szelezsán János a Román Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
füzetekből, íróeszközökből álló ajándékcsomagot adott át, illetve 
egy nagy hegyezőt, melyet az alsós tanulók közösen használnak.
A versek, ünnepi beszédek után a gyerekek az osztályokba vonultak. 
A vendégek m egtekintették az iskola alsó épületét, amelyet a nyár 
folyamán lam inált parkettával burkoltak le és szépen kimeszeltek, 
mázoltak.
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Tisztelt
Választópolgárok!

Brindás Györgyná
vagyok, idén úgy 
döntöttem, hogy indulok 
a helyi önkormányzati 
választásokon

független
képviselőjelöltként.

Az általános iskolában 
matematikát és fizikát 
tanítok. Megválasztásom 
után igyekszem 
képességeimhez és 
lehetőségeimhez mérten 
helytállni. Ehhez kérem 
október 12-én 
támogató szavazatukat!

« * í« tíen

Együtt Elek szebb jövőjéért!

JOBBIK
www.jobbik.hu

Játszanak és tanulnak, a  Napközi otthonos
Óvodákban is megkezdődött a 2014/2015-ös nevelési 
év. Az idei tanévben városunkban 155 gyermek kezdheti 
meg „óvodai életét", ebből 41 új gyermek. Összesen hét 
csoportban működik óvodai ellátás, ebből 4 a nemzetiségi 
nevelést folytató csoport (3 német, és 1 román).
Az óvónők és dadus nénik szerető gondoskodása, 
odafigyelése segíti a gyermekek beilleszkedését a 
csoportközösségekbe. Reméljük, jó l fogják érezni 
magukat a foglalkozásokon, a játékok során, a 
rendezvényeken és a családi napokon. Óvodánk minden 
dolgozója azon lesz, hogy a gyermekek minden napja 
örömteli és tevékeny legyen. Új ismeretekben és 
tudásban gazdag napokat kívánunk minden 
óvodásunknak! D TÖLÜNK KOMPLETT SZOLGÁLTATÁST KAP! ^

http://www.jobbik.hu
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TA város— pártján

Rocskárné Irénke
képviselő elölt

Dr. Heim Lajosné
képviselő elölt

Ferenc
képviselőjelölt Pluhár László

polgármester elölt
Pelle László
képviselő) elölt

Popucza Ildikó
képviselő elölt

mszp

Szavazzon a folytatásra!

Tóbiásné 
Elekes Éva
képviselőjelölt
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A helyszín ismerős, a résztvevők nem
Halász Gyula helyi fényképészmester 
máig őrzi elődje hagyatékát, vagyis 
a több zsáknyi negatívot, amelyekből 
némi betekintést nyer-hetünk 
az 1950-60-as évek ünnepi és 
hétköznapi eleki pillanataiba.
Mi most ebből az úgynevezett Tass-féle 
hagyatékból két fényképet közlünk abból a 
megfontolásból, hogy bizonyára lesznek 
olyanok, akik magukra, szüleikre, esetleg 
ismerőseikre fognak ráismerni.
Az első felvételen a helyszín, vagyis az eleki 
művelődési ház könnyen beazonosítható. 
Valószínűleg iskolai farsangról van szó. A 
közönség nagy részét akkor is az anyukák 
te tték ki.
A második fotó szintén ezt az eseményt 
örökítette meg. Mintha az 1950-60-as 
évektől semmi sem változott volna! A 
kisleányok akkor is királykisasszonyok, 
a fiú k  pedig kirá lyok, katonák, cowboyok 
voltak a farsangon.
Ezeken a fényképeken a gyermekek 
boldognak látszanak, de talán kevésbé 
voltak annyira felszabadultak, m int a 
mostani kortársaik, ami valószínűleg az 
adott kor elvárásaival is magyarázható.
(A negatívokról a fe lvételeket Lőrinc A ttila  
készítette.)

Rapajkó Tibor

Ösztöndíjpályázat
Elek Város Önkormányzata 2015. évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázók köre:
- a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező
A típus: hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik felsőoktatási 
intézményben teljes ide jű alapképzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében vesznek részt 
B típus: hátrányos szociális helyzetű utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, ille tve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe fe lvé te lt még nem nyert pályázók.
A pályázatot papíralapon (az EPER-Bursa rendszerben történő 
rögzítést követően) a szükséges mellékletekkel az Eleki Közös 
Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2014. november?.

Első kötetes szerző
Gyurikáé Bágy Katalin  vagyok, 
születésem  óta Eleken élek. 
K isko rom tó l kezdve nagy é rdek
lődéssel fo rg a tom  a könyveket, 
m e lyek v ilága m in d ig  elvarázsolt. 
Könyvet írn i nem csupán tehe tsé ge t 
je le n t, hanem mások le lké t, 
s m in d e m e lle tt a 

sa já tom ét is  bo ldognak érezni.
M eg je len t az e lső kö te tem ,
Peter, Gyufa baba és a R e jté lyes tó  
cím m el, a mesében Peter ka landos 
utazásait m uta tom  be, ahol 
m egta lá lja  igaz ba rá tjá t, Gyufa babát.
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^ c e r t o p
ISO 9001

INTER-AMBULANCE
R e n d e z v é n y b i z  t o s i  t ás -  O r v o s i  üg y e l e t é i t  - S ü r g ő s s é g i  c e n t r u m o k  - B e t e g s z á l l í t á s  

S z o c i á l i s  és e g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y e k  ü z e m e l t e t é s e

Cégcsoportóemutató

A Békés-Medical Kft. 2014. március 4-én m int egészségügyi 
szolgáltató társaság le tt bejegyezve. Fő tevékenységi köre az egyéb 
humán-egészségügyi ellátás, elsődlegesen orvosi ügyeletek 
működtetése. A cég elnevezésekor komoly szerepet játszott az a 
célkitűzés, hogy elsősorban Békés megyére koncentrálva, magas és 
európai szintű, teljes körű egészségügyi szolgáltatást tudjon nyújtani. 
Orvosi koordinálásunkat dr. ZacherGábor végzi, aki az In ter- 
Ambulance cégcsoport szakmai vezetője.
A Békés-Medical Kft. az Inter-Ambulance cégcsoport tagjaként 
működik -  annak minden előnyével, úgymint az országos lefedettség, 
k ifo rro tt, ellenőrzött szakmai munka, minőségellenőrzés, 
központosított gyógyszer- és eszközraktár, teljes logisztikai háttér, 
humán erőforrás bázis, etc. A cég tulajdonosa 100%-ban az Inter 
Ambulance Zrt.
Cégcsoportunk tagcégei minden tevékenységükben szigorú előírások 
és tanúsított ISO 9001 szabvány szerint dolgoznak. Terveink között 
prioritást élvez, hogy 2014-ben cégcsoportunk megszerezze a Magyar 
Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerinti irányítási rendszer 
tanúsítást is.
A cégcsoport egyik tagcégének (Emergency Service) 
felnőttszakképzési-továbbképző hellyé történő akkreditációja 
megtörtént, így a közeljövőben az orvosok és egészségügyi 
szakdolgozók kreditpontos továbbképzését helyben tudjuk 
térítésmentesen vállalni, valamint lehetőséget tudunk kínálni 
helyben, a területen dolgozó más szakdolgozók és orvosok 
akkreditá lt, kreditpontos továbbképzésére is.

Szakmai tevékenységünk gerincét a jelenleg érvényes szakmai 
protokollok változásainak monitorozása (hazai és nemzetközi 
szakirodalom), a European Resustitation Council, a Magyar 
Reszusztitációs Társaság, az Országos Mentőszolgálat, a minisztérium 
és a Magyar Orvosi Kamara elérhető és nyilvános ajánlásai, valamint 
a rendszeres továbbképzések adják.
A cégcsoportunk által üzemeltetett ügyeletek, rendelők, valamint 
mentőautóink technikai színvonalát neves cégekkel kötött 
szerződéseink biztosítják.
Az életmentő EKG, és defibrillator-készülékeinket a Physio-Control és 
a Schiller cégtől szerezzük be. A gépkocsik és rendelők felszerelése, a 
sürgősségi táskák és azok tartalma minden ügyeletünkben egységes. 
Ez átláthatóvá teszi a rendszert és segíti munkatársaink munkáját. 
Minden egységünk felszereltsége megfelel a hatályos ÁNTSZ 
rendeleteknek, érvényes mentési engedéllyel rendelkeznek, az 
ügyeleti gépkocsiké pedig megegyezik egy esetkocsi felszerelésével. 
Cégeink alapitói a Sürgősségi Egészségügyi Magánszolgáltatók 
Országos Egyesületének, melynek elnöki és alelnöki posztját is 
cégeink vezetői tö ltik  be. Szolgálatunk munkatársai szervezeti és 
működési szabályzat alapján, a szakmai etikai szabályok betartásával 
dolgoznak, partnereink legnagyobb megelégedettségére.
Országos szinten 15 megyében 72 telephelyről mintegy 2 800 000 
lakos egészségére vigyázunk.

Budapest, 2014. szeptember 12.
RédeiJózsef 

vezérigazgató-helyettes
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A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár szeptemberben a 
kővetkező szakköröket indította el a lakossáy számára, heti 
rendszerességgel:
Hétfő 16 órától: angol nyelvtanfolyam óvodásoknak (kamaraterem) 
Kedd 16 órától: angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak (kamaraterem) 
Szerda 17 órától: aerobic felnőtteknek (aerobic terem)
Szerda 18 órától: zumba felnőtteknek (kamaraterem)
Csütörtök délelőtt 10 órától: baba-mama klub (könyvtár)
Csütörtök 13 órától: teadélután nyugdíjasoknak (kamaraterem)
Péntek 16 órától: Íjász szakkör (sportpálya)
Péntek 16 órától: zumba kicsiknek (kamaraterem)
Péntek 18 órától: zumba felnőtteknek (kamaraterem)
Szombat IS órától: színjátszó kör (nagyterem)
Szeptember 25-én 10 órától a Napsugár Nyugdíjas Egyesület várja 
tagjait a már hagyományosnak mondható lecsó partira. A tagok által 
összeadott, saját kertben termesztett hagyma, paprika, paradicsom 
lesz az alapja a jó  lecsónak, és a művelődési központ dolgozói kis 
műsorral és bingo játékkal kedveskednek az időseknek.
Október 4-én nagyszabású esküvőiruha-bemutatót és -kiállítást 
rendezünk „Esküvő 2014 *  címmel, amelyre tisztelettel meghívjuk Elek 
város lakosságát. A nagyközönség már délelőtt 9 órától bepillanthat az 
előkészületekbe, megtekinthetik, hogyan készül el a smink, a frizura 
és a köröm. Délután 3 órakor kezdődik a bemutató eleki „modellek" 
és fellépők közreműködésével. A rendezvény fővédnöke: Pluhár László 
polgármester. Fő támogatónk: a gyulai Örökkön Örökké Szalon. 
Támogatóink: Nedró Anikó fodrász, Wéber Zsolt fodrász, Papné Barna 
Zsuzsanna fodrász, Sebestyén Katalin fodrász, Ruckné Dávid Éva 
kozmetikus, Mókán Mariann sminkes-kozmetikus, Gál Attíláné (Böbe) 
műkörömépítő, Barna Erika virágkötő, Gál Attila cukrász, Mikló Csaba 
cukrász, Zsótér Béláné népiruha-készítő, Eleki Németek Egyesülete,
Eleki Szlovákok Egyesülete. A műsorban fellépnek: Márk Cintia, Budai 
Cintia, Ottlakán Anita, Fazekas Csenge, Gulyás Erika, Szucsik János, Tóth 
György és az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület. Mézeskalács 
bemutatóval segíti a rendezvényt Lupné Soós Tünde. A profi fotózásról 
a Studopont.hu fotóstúdió gondoskodik. A rendezvény előkészítésében 
és lebonyolításában részt vesznek a kétegyházi Táncsics Mihály 
Művelődési Ház dolgozói is.
A lakossághoz az alábbi felhívással fordulunk: Várjuk azok jelentkezését, 
akik lakodalmas süteményekkel neveznének erre az alkalomra, 
melyeket bemutathatnánk a nagyközönségnek. A művelődési központ 
is készül egy kis meglepetéssel. Amennyiben a süteményt nem áll 
módjukban elkészíteni, úgy legalább a receptet juttassák el a 
művelődési központba, ahol összegyűjtve egy kiadvány formájában 
megpróbáljuk majd sokszorosítani.
Kérjük önöké  ̂tiszteljenek meg bennünket aktív részvételükkel!

rébetigazyató

Közérdekű telefonszámok:
Orvosok:

dr. Demény János háziorvos: 66 /240 -243 ,30 /2 99 -06 -56  
dr. Ramasz Károly háziorvos: 66/240-121 

dr. 2entay Tibor háziorvos: 66 /241-137 ,30 /466-04 -11  
dr. Zentayné dr. Szirovicza Éva gyermekháziorvos: 

66 /2 41 -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.

Cim: 5742 Elek, Hősök útja 2.,
Telefon: 66 /240-373, Fax: 66 /240-373 

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

Kábeltelevízió hibabejelentés: 66/ 77- 88-99
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j \  gyászoló csafád

MŰANYAG NYÍLÁSZÁROK
MŰANYAG AJTÓKRA, 
ABLAKO KRA  ÉS 
REDŐNYÖKRE

-  német alapanyagból 
gyártott 7 légkamrás 
műanyag ajtók, 
ablakok gyártása

- redőnyök, szúnyoghálók 
gyártása és felszerelése 30% k e d ve zm én y !

MIELŐTT DÖNT, KERESSEN BENNÜNKET, Hotya Mihály 
INGYENESÁRAJÁNLAT- Elek, Kisfaludy u. 17.

készítéssel v árju k  ö n ö k e t . Tel.: 70/375-5941
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