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Tisztelt eleki választópolgárok!
Ezúton köszönöm , ho g y  e lm e n te k  és é lte k  d e m o k ra 
t ik u s  vá la sz tó jo g u kka l, és szavazata ikka l d ö n tö tte k  
a k é p v is e lő - te s tü le t  ö s sze té te lé rő l, a p o lg á rm e s te r 
sze m é lyé rő l. M egköszönöm , h o g y  tá m o g a tta k  
b e n n ü n k e t és h o g y  a fo ly ta tá s ra  szavaztak.

Kérem Önöket, hogy a település 
előtt álló feladatok és problémák 
megoldásában közösen vegyünk 
részt. Pártállástól függetlenül 
fogjunk össze városunk további 
boldogulása érdekében.
G ra tu lá lo k  a m e g v á la sz to tt ké p v ise lő k n e k , v a la m in t a 
4 n e m ze tisé g i ön ko rm á n yza tn a k , h o g y  to vá b b  tu d já k  
fo ly ta tn i m u n k á ju ka t, íg y  e lő s e g ítv e  a város 
soksz ínűségé t.

Tisztelettel: Pluhár László 
polgármester
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Bölcsődét és ifjúsági garzont terveznek
Elek Város Önkormányzata szeptember 29-én tartotta soros ülését, melyen 
a következő napirendi pontokról tárgyalta képviselő-testület:Jelentés 
a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, I. Eleki Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, II. 
Startmunka-mintaprogram közbeszerzési eljárása, III. Élelmezési nyers
anyag közbeszerzés, IV. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása,
V. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, VI. Elek 
városában fizetendő intézményi térítési dijakról szóló rendelet módosítása, 
VII. szavazatszámláló-bizottság tagjainak megválasztása, Vili. Egyebek, 
bejelentések: a. Bölcsőde alapításának megtárgyalása, b. Alföldvíz Z rt 
vételi ajánlata a víziközmű üzemeltetéshez felhasználható raktári készletek 
és eszközök megvásárlására, c. Reibel Mihály Művelődési Központban 
működő íjász szakkör kérelme, d. Szociális tűzifa-támogatási igény benyúj
tása, e. 124/2014 (Vili. 25.) sz. önkormányzati határozat módosítása, IX. 
Zárt ülés: lakossági fellebbezés.
Pluhár László polgármester tájékoztatott a lejárt idejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között megtett intézkedésekről. 
Elmondta, hogy a város mostani legnagyobb fejlesztése, a 
szennyvízelvezetés VI. ütem 30%-os megvalósítási szinten van, így az 
első számlázásokon már túl is jutottak. Hosszú, meleg és csapadékmentes 
ősznek kell lennie, hogy a projekt időben megvalósuljon, mivel a magas 
belvízből adódó problémák akadályozták a munka előrehaladását.
Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban elmondta, hogy a 
két kút próbaüzeme folyik. A Városi Sportcsarnok felújítása hamarosan 
megvalósul, a nyílászárók cseréje már megtörtént, most a külső 
hőszigetelés folyik. A sportcsarnokban a belső oktatómunka zavartalanul 
működhet. A közmunkaprogram zavartalanul folyik, a mezőgazdasági 
program pedig a végéhez közeledik. Tájékoztatott, hogy a városban három 
helyen folyik járdaépítés egyszerre. Az Eleki Motocross Sportegyesület 
kérelmére korábban hozott döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 
testület nem volt teljesen körültekintő. Új területet nem tudtak az 
egyesület részére kijelölni a vagyonkataszter áttekintése után sem.
A terület kijelölésénél problémát okoztak a Natura 2000 területek is, 
valamint a téli időszakban való rossz megközelíthetőség. Kérelemmel 
fordultak az önkormányzat felé, melyben jelzik, hogy az egyesületnek 
költségei keletkeztek, s szeretnék, ha ezt az önkormányzat megtérítené. 
Beszélt Papp Józseffel, az egyesület elnökével és kérte az összegek 
pontosítását, a későbbiekben a képviselő-testület tárgyal erről.
Elsőként a képviselő-testület az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát tárgyalta meg és az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta azt. A Startmunka-mintaprogram közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban ár. Varga Imre ügyvéd elmondta, hogy ezen 
közbeszerzési eljárás speciális, mivel olyan közbeszerzést folytatnak le, 
melynek értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Az ajánlati 
felhívásban megpróbálta a lehető legegyszerűbb megoldást alkalmazni. 
Tájékoztatott, hogy 15 napos ajánlattételi időszakot határoztak meg, és 
a választás nem jelent olyan rendkívüli eseményt, ami miatt határidőt 
kellene módosítani. A bontás ideje a határidők figyelembevételével 
október 16-ára esik, amikor még nem állt fel az új testület. Jelezte, 
hogy nem lehet tovább várni, mert a pályázati pénzekkel el kell számolni. 
Turóczy András képviselő megkérdezte, hogy amennyiben október 16-án 
még nem áll fel az új testület, akkor ki fogja elvégezni a bírálást és a 
döntést meghozni? Varga Imre szerint ezen esetben a döntés a bíráló

bizottság részére átruházható és a bizottság nyertesnek mindig a 
legalacsonyabb árat ajánlót választja ki. Ezt követően a testület úgy 
határozott, hogy elfogadja a Startmunka-mintaprogram árubeszerzés 
ajánlati felhívását, melyet az alábbi cégeknek küldtek el: Bonag Kft.
(5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.), Szabó Pál ev. (5742 Elek, Lőkösházi 
út 14.), Bazsi-Ép Kft. (5624 Doboz, Sűrű u. 6.). A testület e tárgyban 
a közbeszerzési bírálóbizottságot bízta meg döntési jogkörrel.
Pluhár László polgármester elmondta, hogy az élelmiszer-nyersanyag 
szállítására érvényes szállítási szerződések 2014. december 31-én 
lejárnak, így aktuálissá vált új közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az 
ajánlatkérés megtörtént, három ajánlat érkezett. A bíráló bizottság a 
napközi konyha élelmezési nyersanyag beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására ár. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvédet - 
mint legalacsonyabb árat ajánlót -  választotta. így a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására őt választották meg. Turóczy András képviselő 
megkérdezte, hogyan lehetne az élelmiszer-nyersanyag közbeszerzése 
során az eleki vállalkozókat, őstermelőket nyertes helyzetbe hozni.
Dr. Varga.lmre javasolta, hogy az őstermelők, vállalkozók keressék fel az 
ajánlattevőket, szállítókat, hisz nekik is érdekük, hogy ne több száz kői
ről hozzák az árut. Pluhár Lászó elmondta, hogy a költségvetési rendelet 
módosítása tartalmazza a 2014. január 1-től június 30-ig történt 
előirányzat-módosításokat, melyek egyrészt a szóbanforgó időszak 
alatt a MÁK által megállapított pótelőirányzatokat, az időszakban kötött 
megállapodásokban meghatározott átvett pénzeszközök, támogatások, 
valamint az időszak alatt a saját hatáskörű módosításokat tartalmazzák.
Ezt követően a testület megalkotta 10/2014. (X. 1.) önkormányzati 
rendeletét „Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.
(II. 21.) számú rendelet módosításáról". Az államháztartásról szóló törvény 
alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Elek 
város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 21-én alkotta 
meg 1./2014. (II. 21.) sz. rendeletét a 2014. évi költségvetésről. Az 
önkormányzat 2014. év I. fé lévi gazdálkodását tekintve összességében 
megállapítható a pénzügyi egyensúly, a likviditás stabilitása. Hitel 
felvétele átmenetileg sem vált szükségessé. A bizottságok határozati 
javaslatai alapján Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. A városban fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
rendeletmódosításnál dr. Kerekes Éva jegyző elmondta, hogy az áfa
kérdés nem volt tisztázott és ez a módosítás most ezt pontosítja le.
A testület megalkotta 11/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét a 
„2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása az Elek 
városában fizetendő intézményi térítési díjakról” .
Elek Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján: A 2014. évi, polgármesterek 
és önkormányzati képviselők, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
tagjainak választásán közreműködő, a szavazókörökben működő 
szavazatszámláló-bizottságok választott tagjainak és póttagjainak pótlását 
elfogadta. A bölcsőde alapításának megtárgyalásánál a polgármester 
elmondta, hogy a képviselő-testület egy lakossági kérelem kapcsán 
azt a döntést hozta, hogy a hivatal vizsgálja meg bölcsőde alapításának 
lehetőségét.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Bölcsődét és ifjúsági garzont terveznek
(Folytatás a 2. oldalról)
Az előterjesztés határidőre elkészült, ehhez szakemberek bevonása is 
szükséges volt. Az elkészített anyag tartalmazza a bölcsőde alapításának 
személyi, tárgyi feltételeit, illetve a kezdő berendezést. A kalkulált 
összegben azért nem tüntették fel a munkadíjat, mert az a 
közmunkaprogram projektjeibe beépíthető. Zsidó Ferenc György 
képviselő, a pénzügyi és szociális bizottság elnöke a bölcsőde alapítását 
jó célnak tartotta. Hangsúlgozta, hogy a bölcsőde munkahelyet teremt, 
de az önkormányzat számára jelentős terhet jelenthet, hisz egy épületet 
működtetni kell, valamint a dolgozók munkabérét is meg kell 
finanszírozni. Felelős döntést kell hoznia a képviselő-testületnek -  
hangsúlyozta. Turóczy András, az ügyrendi bizottság elnöke ismertette, 
hogy a bizottság a bölcsőde kialakításával kapcsolatos előterjesztést 
elfogadásra ajánlja a következő módosításokkal: az intézményt a Szent 
István u. 10. sz. alatti volt bölcsőde épületében célszerű kialakítani, 
ennek érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni az épület jelenlegi 
tulajdonosával és/vagy kezelőjével, a KlIK-kel. A Táncsics u. 10. sz. 
alatti volt gyermekotthon épületében fiataloknak szánt kis alapterületű 
garzonlakásokat lenne célszerű kialakítani. A határozatot egyben 
módosító indítványként terjesztette elő. A garzonlakások kialakításával 
piacképes lakásokat tudna az önkormányzat teremteni a fiatalok száméra. 
Számításai alapján az épületben hét garzonlakást lehet kialakítani. Biztos 
benne, hogy amennyiben a képviselő-testület nem oldja meg a fiatalok 
helyzetét, akkor sokan elköltöznek a településről. 12 év alatt 800 fővel 
csökkent a település lélekszáma. Dr. Heim Lajosné alpolgármester 
kifejtette, hogy amikor 1990-ben megszüntették a bölcsődét, akkor a 
szülők mindent megtettek az ellenkezőjéért. A bölcsőde alapításának 
kérdése már többször felmerült a képviselő-testületi üléseken. Nagyon 
fontosnak tartotta garzonlakások létrehozását. Bölcsőde kialakítására a 
Szent István úti épületet tartotta megfelelőnek.
Pluhár László elmondta, hogy a Szent István úti épületegyütteseket 
átadták a megyei önkormányzatnak, olyan feltétellel, hogy amennyiben 
nem rendeltetésszerűen használja, akkor vissza kell szolgáltatnia az 
önkormányzatnak. Holnap megkérdezi, hogyan vehető igénybe az épület, 
de mindenképp tárgyalások szükségesek. Szerinte az épület 1-2 hónapon 
belül nem szerezhető vissza, de ebben az esetben is döntés szükséges.
Dr. Heim Lajosné módosító indítványként szeretné, ha a képviselő-testület 
kinyilvánítaná, hogy mindenképpen szeretne bölcsődét alapítani, hogy 
a fiatalokat támogassa. A képviselő-testület kinyilvánította bölcsőde
alapítási szándékát, annak személyi és tárgyi feltételeivel együtt, valamint 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szent István u. 10. szám alatti 
ingatlan ügyében a vagyonkezelőnél járjon el és kezdeményezze 
belátható időn belül annak visszaszerzését.
A polgármester ezután ismertette az Alföldvíz Zrt. vételi ajánlatát. 
Elmondta, hogy a vételi ajánlatban rögzített eszközök a vagyonátháramiást 
követően az önkormányzat tulajdonában vannak, melyeket az Alföldvíz 
Zrt. használ. Rövid tárgyalást követően a képviselő-testület elfogadta 
az Alföldvíz Zrt. ajánlatát.
Pluhár László ismertette a városi művelődési ház keretein belül működő 
íjász szakkör a volt MHSZ kispuska lőterére vonatkozó kérelmét. Az érintett 
területen akácos surják találhatók, melyet sok munkával rendbe lehet 
hozni. A kérelemmel kapcsolatban összehívták az érintett lakosságot 
és a szakkör vezetését, tagjait. A lakosság a kérelem elé nem gördített

akadályt. A lakossági fórumon is hangsúlyozták, hogy az íjászat nem 
játék, fegyvernek minősül, melyet csak szervezett formában, szigorú 
szabályok mellett használhatnak a résztvevők. A tevékenység rendőrségi 
bejelentést igényel, így a szakkör tevékenysége bármikor ellenőrizhető 
lesz. 18 év alatti személy csak felnőtt jelenlétében íjászkodhat.
A polgármester támogatásra javasolta a kérelmet. Turóczy András 
képviselő a kérelmet -  mely szerint az íjász szakkör foglalkozásaihoz a 
T-Mobile torony mögött található, 10x37 méteres, lődombokkal határolt 
területet használatba adják -  a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlotta és hogy könnyebben megközelíthető legyen a terület, javasolta 
az út gréderezését. A polgármester elmondta, hogy az ivóvízminőség
javító programban az a csővezeték fog ott menni, ami összeköti a 
gerincvezetéket a hidroglóbusszal. A munkálatok befejeztével a cég 
visszaállítja az eredeti állapotot. Ezen a területen a járdaépítést is ezért 
állították le. Megoldásként javasolta, hogy a munkálatok befejeztével a 
szegélykövek közé összetört betont lehet behordani. Pályázni az ilyen 
jellegű területekre nagyon nehéz. Tájékoztatta erről az ott élő lakosságot 
is, és türelmet kért a munkálatok befejezéséig. A képviselő-testület 
támogatta a városi művelődési központ kérelmét, mely szerint az általuk 
működtetett íjász szakkör foglalkozásaihoz a T-Mobile torony mögött 
található 10x37 méteres, lődombokkal határolt területet ingyenesen 
használatba adják. Pluhár László ismertette, hogy a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról megjelent a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. Ennek 
értelmében a támogatást az önkormányzat -  a korábbi évhez hasonlóan 
-  a szociálisan rászoruló családok részére természetbeni támogatásként 
nyújtott tűzifa biztosítására fordíthatja. A belügyminisztérium 
nyilvántartási rendszerének adatai alapján az eleki önkormányzat 
360 m3 tűzifamennyiségre nyújthat be támogatási igényt.
Ezeket követően a képviselő-testület az alábbiak szerint módosította a 
124/2014. (Vili. 25.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatát: 
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületé úgy határozott, hogy az 
Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit K ft.-t 2 000 000 Ft öszeggel 
támogatja a 124/2014. (Vili. 25.) sz. önkormányzati képviselő-testületi 
határozatban megjelölt feladatokra. Egyben felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás megkötésére. Pluhár László a nyílt ülés 
végeztével megköszönte a képviselő-testület munkáját. Hasznosnak 
tartotta az elmúlt négy évet, mert elősegítette a város fejlődését.
Az új képviselő-testületnek azt kívánta, hogy tegyék a dolgukat a város 
javára, és igyekezzenek beruházásokat, fejlesztéseket megvalósítani, 
éljenek lehetőségeikkel. Ezt követően zárt ülést rendelt el.

*  *  *
Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt október 2-án az élelmiszer 
nyersanyag közbeszerzési ajánlati felhívásának elfogadása miatt. Pluhár 
László polgármester ismertette, hogy dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd 
elkészítette az élelmiszer-nyersanyag közbeszerzési ajánlati felhívását. 
Hangsúlyozta, hogy amennyiben a mai napon nem hozza meg a döntést 
a képviselő-testület, abban az esetben január 1-től a napközi konyha 
nem tud élelmiszer-nyersanyagot beszerezni. Jenei Zoltánná osztály- 
vezető tájékoztatott, hogy az ajánlati felhívásban szereplő mennyiségi 
adatokat a konyha élelmezésvezetője, valamint élelmezési menedzsere 
állította össze. A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta az élelmiszer-nyersanyag közbeszerzési ajánlati felhívását.
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Épül a kor igényeinek megfelelő közösségi ház
E

épületbe olyan eszközök kerülnek beszerzésre 
(informatikai, sport, zenei) amelyek biztosítják a 
szabadidő hasznos eltöltését a település minden 
korosztálya számára.
A projekt teljes bekerülési költsége: 55 214 387 Ft, 
amely az Európai Unió és a Magyar Állam 90%-os 
támogatásával, valamint 10% önerő biztosításával 
teszi lehetővé a beruházás sikeres megvalósítását.
A kivitelezés 2014. októberétől várhatóan 2015. január 
31-ig  tart. Kivitelező: Novus-Dom Kft., Békéscsaba 
Műszaki ellenőr: Csemáloni Lajos

Az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia még 2009-ben 
nyújtotta be azt a pályázatát, amely 2013-ban 
tartaléklístáról került a dél-alföldi operatív program 
támogatott projektjei közé.
A pályázatnak köszönhetően megújul a plébánia 
használaton kívüli épületrésze. A szükséges felújítási, 
átalakítási munkálatok elvégzése után a mai kor 
igényeinek megfelelő közösségi tereket alakítanak ki. 
A fejlesztést követően olyan új programok és 
rendezvények megtartására nyílik lehetőség, melyek 
hiányt pótolnak a kisvárosban és kielégítik a lakosság 
felmerülő igényeit. A teljes körűen akadálymentesített

SZÉCHENYI TERV

Kehahilitációs szolgáltatások látássérült személyeknek

A Vakok Állami Intézete a Békés megyében élő látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást működtet.
Az elemi rehabilitáció egyik fő célja, hogy a látássérült személy a látássérüléséhez mérten a legjobb életminőséget érhesse el.
A rehabilitációs folyamat során a látássérültek az alábbi területeken kaphatnak segítséget:

-  Közlekedésben (fehér bottal való közlekedés elsajátítása, útvonalak betanulása, épületek feltérképezése vagy különböző olyan optikai eszközök 
használatának elsajátítása, amelyek segítik a közlekedést és tájékozódást).

-  Speciális kommunikáció (speciális informatika, számítógép-használat és tapintható írások elsajátítása).
-  Mindennapi életvezetésben tanulhatnak speciális technikákat (például főzés, vasalás, mosás, öltözködés technikái látássérülés esetén).
- Optikai rehabilitáció (olyan optikai eszközök használatának elsajátítása, amelyek megkönnyíthetik az olvasást, írást vagy egyéb házimunka ellátását, 

ilyen eszközök például digitális és kézi nagyítók, olvasóTV-k, távcsövek).
A szolgáltatásokat a megyei irodában és otthontanítás formájában is igénybe lehet venni. A rehabilitációs munka egyéni formában folyik, a látássérült személy 
igényeihez és szükségleteihez igazodva.
A szolgáltatás ingyenes! A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges!
Békés megyei kihelyezett iroda elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Luther u 
Majoros Erika 06-20-462-2559 
Szőke Törökné Zemkó Márta 06-20-370-4573

Vakok Állami Intézete
11468udapest, Hermina Út21. .telefon: *36 (1)383-25-89,
E-mail: titkarsao9vakokintezete.hu. honlap: www.vakokintezete.hu

i. 13/a.

MAGYAR0RSZAG MEGÚJUL

A  p r o je k t  az  E u ró p a i U n ió  tá m o g a tó s á v a l, 
az  E u ró p a i S z o c iá lis  A la p  
tá rs f in a n s z í ro z á s á v a l v a ló s u l  m e g .

http://www.vakokintezete.hu
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2014. október 12. önkormányzati választások
Elek települési választás eredményei

Polgármesterválasztás
Polgármester:

Pluhár János László 
MSZP
Képviselőtestület választása 
A te lepülési képviselőtestület tagja inak száma: 6 fő

Az önkormányzat összetétele:
A je lö lt  neve Je lö lő szervezet(ek)

Dávid Rémusz FIDESZ-KDNP
Dr. Heimné Máté Mária MSZP
Pelle László MSZP
Tolnai Péter FIDESZ-KDNP
Turóczy András FIDESZ-KDNP
Zsidó Ferenc György MSZP

Elek, polgármesterválasztás eredménye
A névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma
Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma H ű i 9 Urnában lévő,lebélyegzett 

szavazólapok száma
Érvénytelen, lebélyegzett 

szavazólapok szama
Érvényes

szavazólapok száma

A ■  B ■  C ■ D ■ ■  F ■  ■  G
3 939 1 9 4 1 0 1 9 3 9 51 1 8 8 8

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1 W engerter Bernadett FIDESZ-KDNP 701 37.13%
2 Pluhár János László MSZP 1020 54.03%
3 M a lik  János András Független je lö lt 55 2.91%
4 Rédei Zoltán Független je lö lt 112 5.93%

Elek, egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő Szavazóként megjelent Urnában lévő, bélyegző- Umjban lévő.lebélyegzett Érvénytelen, lebélyegzett I  Érvényes 

választópolgárok száma választópolgárok száma szavazólapok száma szavazólapok száma szavazólapok száma I  szavazólapok száma

3 939 19 41 0 1 9 3 9 73 1 8 6 6

Sorszám Ajelolt neve Jelölő szervezet(ek) 1 íSv/nyw Képviselő Sorszám Ajelölt neve Jelölő szervezet(ek) 1 [Képviselő

i Pelle László MSZP 795 El 17 Sipos Sándor Független je lö lt 227
2 Turóczy András FIDESZ-KDNP 727 El 18 Nagy László Független je lö lt 194
3 Zsidó Ferenc György MSZP 706 Ej 19 M á lik  János András Független je lö lt 141
4 Dr. Heimné Máté M ária MSZP 645 El 20 D rágosJózsef Független je lö lt 140
5 Dávid Rémusz FIDESZ-KDNP 601 El 21 Benderné Házse Erika Független je lö lt 98
6 Tolnai Péter FIDESZ-KDNP 528 El 22 RocskárJánosné Független je lö lt 87 1
7 Lukács László FIDESZ-KDNP 525 23 Ecker Erika Független je lö lt 80 .g

8 Tóbiás Sándorné MSZP 465 24 Kovács János István Független je lö lt 79 3

9 Bottás Ild ikó MSZP 465 25 Házse M ihály Független je lö lt 75 i

10 Gál M átyásné FIDESZ-KDNP 402 26 Cinanó János Független je lö lt 64 -§
11 RocskárJánosné MSZP 397 27 Mészáros János Független je lö lt 64 s

12 Brindás G yörgyné Független je lö lt  385 28 Forgács T ibor Független je lö lt 61 a
13 Szegedi Károlyné Független je lö lt  374 29 Szkaliczki János T ibor Független je lö lt S4

_g
•o

14 Popucza-László Erzsébet FIDESZ-KDNP 365 30 Kovács Zsuzsanna Független je lö lt 51
15 Kalló Pál Független je lö lt  314 31 Papp Zoltán MUNKÁSPÁRT 45 §
16 Vágási Pál JOBBIK 250 32 Bányai István Független je lö lt 15



Játékos vetélkedő a népmese napján

elekiAktuális

Minden évben megemlékezünk nagg meseírónk, Benedek Elek 
születéséről, hisz születési dátuma egget je len t a népmese napjával. 
Játékos vetélkedőt rendeztünk szeptember 23-án a Reibel Mihály 
Városi Művelődési Központban, ahol 6 csapat mérte össze „m esebeli" 
tudását. Volt keresztrejtvényfejtés, titkos kódkeresés a könyvtárban, 
de lencseválogatás és kirakós feladat is, mindez persze a népmesék 
jegyében.
A művelődési központ most sem 
feledkezett meg a harapnivalóról, 
zöldséggel, gyümölccsel és 
nutellás kenyérrel kedveskedett 
a résztvevő diákoknak. 5 mig 
falatoztak, a zsűri -  Turóczyné 
Tóth Tünde, Bertalan Mária,
Árgyelán Erzsébet -  összesítette 
a csapatok megszerzett pontjait.
Az alábbi eredmény született: első 
és második helyen a Harruckern 
János Közoktatási Intézmény egy- 
egy csapata végzett, a harmadik 
helyen pedig a Or. Mester György 
Általános Iskola egyik ötödik 
osztályos csapata. A helyezést

elért csapatok oklevelet és egy-egy tortá t kaptak, a többi résztvevő 
csapat emléklapban és sok-sok csokoládéban részesült.
Minden tanuló jó l érezte magát ezen a vidám hangulatú délutánon, 
melyhez hozzájárult M ikló Csaba cukrász és a Harruckern János 
Közoktatási Intézmény is a torták felajánlásával.
Köszönet érte! Juhászné Kiss Henrietta

Oviból suliba
Október 9-én a Or. Mester György Általános Iskolába új kis „tanulók”  
érkeztek, akik az idei évben saját termet kaptak az új iskola első 
emeletén. Ezt a termet úgy alakítottuk ki, hogy a méretükhöz 
megfelelő bútorokkal és használati eszközökkel le tt felszerelve.
A három óvodából összesen 54 kisgyermek já r az iskolába, ahol 
Hidvári Petra tavaly végzett óvónő és Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya 
gyógypedagógus tartják a foglalkozásokat a leendő kisiskolásokkal. 
A nagy létszámra való tekin tette l a három óvodából a gyermekek 
egymást követve, hetenkénti váltásban jönnek el hozzánk 
megismerkedni az iskolai é lette l. Az óvodából iskolába kerülés

minden gyermek számára kicsit nehéz időszak. Az oviban a 
legnagyobbakbó! az iskolában ismét a legkisebbek lesznek, sok 
az új kisgyermek az udvaron, folyosón. A meseszőnyeget fe lváltja az 
iskolapad, az eddig az óvónéni által mesélt mesét lassan az olvasott 
történetek, amelyek igazán megnyitják e lőttük a képzelet világát.
Az ov i-su li remek alkalom arra, hogy a gyermekek a már elballagott, 
régi kispajtásokkal i t t  újra találkozzanak, el sem hinnénk, mekkora 
biztonságot je len t ez nekik. Megismerhetik az iskola valamennyi 
dolgozóját, akik szeptemberben már kedves ismerősként integetnek 
vissza. így a gyermek egy szeretetteljes, biztonságos környezetbe 
csöppen bele már az első iskolai napon. A foglalkozások alatt a 
gyermekek megismerkednek az alapvető iskolai szabályokkal és 
eddig ismeretlen eszközökkel játékos formában.

Brandt Antalné



elekiA ktuális 7

Rózsaszín séta a mellrák ellen
A Magyar Rákellenes Liga eleki alapszervezete október 14-én Rózsaszín önvizsgálatnak nagyon fontos szerepe van a korai felismerésben és 
séta a mellrák ellen nevű figyelemfelkeltő programra hívta a lakosságot, diagnosztizálásban is, mert az időben felfedezett mellrák nagyon jó 
A rendezvény célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a megelőzés eséllyel gyógyítható. A Magyar Rákellenes Liga köszönetét fejezi ki
fontosságára, a daganatos betegségek tüneteire, az önvizsgálat és a azoknak, akik a rendezvényen megjelentek és aktív részvételükkel
szűrés jelentőségére. a lakosság számára megmutatták, hogy a daganatos betegségek

p '  I

A Magyar Rákellenes Liga eleki alapszervezete immár 5. éve tartja 
ilyen típusú rendezvényét, melynek az a célja, hogy a lakosság azon 
részét is tájékoztassuk, akik rendezvényeinkre valamilyen oknál fogva 
nem jutnak el, de érdeklődnek a téma iránt.
Nagyon örültünk, hogy a programon alapszervezeti tagjainkon kívül 
tagsági viszonnyal nem rendelkező lakosok is nagy számban vettek 
részt. A séta a Gyulai út, Szt. István utca, Hősök útja és Lőkösházi út 
mentén tartott. Ezt követően a polgármesteri hivatal házasságkötő 
termében Kecskés Róbertné védőnő tartott előadást a melldaganat 
megelőzéséről, tüneteiről, az önvizsgálat és a szűrés jelentőségéről.
A résztvevők ezután kötetlen beszélgetésen tehették fel kérdéseiket. 
A védőnő az előadás végén hangsúlyozta, hogy a szűrésnek és az

megelőzése érdekében az egyén és a közösség összefogásában milyen 
lehetőségek rejlenek.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény sikeres megrendezéséért 
az eleki polgármesteri hivatalnak, Pluhár László polgármesternek, 
az idősek otthona dolgozóinak és Pluhámé Elekes Erzsébet 
intézményvezetőnek, a napközi konyha dolgozóinak és Szabólózsefné 
intézményvezetőnek, a város közmunkaprogramban résztvevő 
dolgozóinak, akik segítették, hogy a rendezvény megvalósulhasson, 
ezáltal még több információ juthasson el az eleki lakossághoz és azért 
is, hogy településünkön egyre több nő tanulja meg az önvizsgálat 
módszerét és mind többen vegyenek részt a szűrővizsgálaton.

UhrinTamásné

G yula . e A u lá itá i.

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

www.gyulaautohaz.hu

MŰSZAKI VIZSG ÁZTATÁS
E lő tte  in g y e n e s  á tv izs g á lá s!

E le ki k o llé g á n k  á tv e s zi Ö ntől 
E le ke n az a u tó t és v is s za  is v is z i. 

V is s z a té rő  ü g yfe le k n e k  1 .0 0 0  Ft k e d ve zm é n y!

1 3  TŐ LÜ N K  K O M PLETT  SZO LG ÁLTATÁST  KAP! C

MŰANYAG NYÍLÁSZÁROK
- ném et alapanyagból fcf f l B W S f f W W R & i

MŰANYAG AJTÓKRA, 
ABLAKOKRA ÉS 
REDŐNYÖKRE

g y á rto tt 7 légkam rás 
műanyag a jtók , 
ablakok gyártása 

- redőnyök, szúnyoghálók 
gyártása és felszerelése 30% k e d v e z m é n y !

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

KÉSZÍTÉSSEL VÁRJUK ÖNÖKET. Tel.: 70/375-5941

http://www.gyulaautohaz.hu
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Sikeres volt az esküvő-kiállítás
Október 4-én esküvői előkészületektől volt 
hangos a Reibel Mihály Művelődési Központ.
Idén rendezték meg az első Esküvő-kiállítás és 
-bemutatót, amely óriási sikert aratott.
A délelőtti órákban érkezők betekintést nyerhettek az ilyen alkalmakkor 
megszokott esküvői lázba, mivel a fodrászok, sminkesek és körömépítők 
már reggel nekiálltak a gyönyörű kontyok, ragyogó sminkek és körmök 
elkészítéséhez. A jeles esemény alkalmából szolid és extrém frizurák is 
születtek. A nem mindennapi hajviselethez természetesen hozzáillő smink 
és köröm is dukált, 
amelyekért profi 
szakemberek feleltek.
Miközben a menyasszonyok 
szépültek, az érdeklődők 
megtekinthették a 
kamarateremben lévő 
kiállítást, a különböző 
nemzetiségek esküvői 
öltözeteit, tárgyait, 
valamint mézeskalács
különlegességeket és 
esküvői tortákat. Az 
érkezőket saját készítésű 
lakodalmas süteménnyel 
fogadták a művelődési 
központ dolgozói. Délután 
3 órakor Árgyelánné Tóth 
Erzsébet igazgató köszöntötte a vendégeket, majd ezt követte Pluhár 
László polgármester (a rendezvény fővédnöke) megnyitó beszéde.
A bemutató bevezetéseként egy igen színvonalas táncot láthattunk 
Turóczy Tünde és Tóth György előadásában. Ezután a Mester György 
Általános Iskola néhány diákja kápráztatta el a hallgatóságot.
Ottlakán Anita, Budai Cintia és Puravecz Niké népdalokat énekeltek 
gitárkísérettel. A produkciók után a legkisebbeké volt a főszerep, akik 
meseszép koszorúslányruhákban vonultak fel a színpadra: Sípos Linett, 
Sípos Lia és Panda kamilla. Ezt követően egy igazi tehetség mutatkozott 
be a nagyközönségnek Márk Cintia személyében. Az előadás után az 
alkalmi ruhába bújt lányok izgatottan várták, hogy a kifutóra léphessenek

és bemutathassák az általuk kiválasztott gyönyörűbbnél-gyönyörűbb 
darabokat. Mialatt a színfalak mögött lázasan fo lyt az öltözködés, a 
színpadon lámborné Gulyás Erika szórakoztatta a nagyérdeműt, majd 
ismét az alkalmi ruhák bemutatására került sor. Mielőtt azonban a várva- 
várt menyasszonyi ruhákat megcsodálhattuk volna, Kecskeméti Attila 
retro dalaival repített vissza minket az időben. A rövid nosztalgiázás után 
az Örökkön Örökké Ruhaszalon csodálatos ruhakölteményeiben vonultak 
végig a modellek a kifutón. A romantikus hangulatból Szucsik János 
mulatós zenéivel kalauzolt el minket a lakodalmak jól ismert 
mulatságába. Az estét az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület 
eleki lakodalmas tánca zárta. A nap sikerrel zárult, és ígéretet kaptunk 

arra, hogy jövőre egy igazi 
lakodalomnak is részesei 
lehetünk.
Köszönet minden 
támogatónak: az Örökkön 
Örökké Esküvői 
Ruhaszalonnak és 
tulajdonosának, Csizmadiáné 
Kincses Ágnesnek, aki 
rendelkezésünkre bocsájtotta 
a ruhákat. Nedró Anikónak, 
Papné Barna Zsuzsannának, 
Sebestyén Katalinnak, Wéber 
Zsoltnak, Bacsó Viviennek a 
szép frizurákért. Mókán 
Mariannák és Ruckné Dávid 
Évának a sminkekért, Gál 
Attilánénak és Elekes Éva 

Beátának a körmökért. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Román Hagyományőrző 
Táncegyesületnek, a Cigány Tájháznak és Zsótér Béláné népiruha
készítőnek az eredeti viseletekért. Barna Erikának az asztali díszekért, 
Lupné Soós Tündének a mézeskalácsokért, Mikló Csaba cukrász- 
mesternek és Gál A ttila  cukrásznak a tortákért, valamint a modelleknek: 
Bágy Daniellának, Ruck Reának, Ruck Ellának, Szabó Mónikának, 
Lampert Évának, Sebestyén Alexandrának, Szabó Ágnesnek és Turóczy 
Tündének, akik vállalták a ruhaköltemények bemutatását. Köszönet a 
városüzemeltetés dolgozóinak a kifutó megépítéséért, hiszen így egy 
igazi divatbemutató hangulatát tudtuk megteremteni.

1%
\
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A szeptem beri beszoktatási idő  után m egkezdődtek a kom o ly fe lké s zü lé s i- és 
gyako rlóm unkák a lam pionos ünnepségünkre. Novem ber 4 -é n  várunk m inden kedves 
anyukát, apukát, tes tvé rt a lam pionkész ítésre , m e ly  családi nap keretén be lü l dé lu tán  
fé l 4 - tő l kezdődnek óvodáinkban . Novem ber 11 -é n  dé lu tán  5 ó rá tó l sze re te tte l 
m egh ív juk Elek város lakosságát -  k ics ike t és nagyokat, f ia ta lo ka t és időseke t -  a 
m űve lődési házban ta rtandó lam pionos ünnepségünkre.

e l e k iA k t u á l is
Ingyenes havilap. Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, Pluhár Lásiló polgármester.
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