XIV. évfolyam 9. szám (165. lapszám)

A 183 tanítási nap kezdete
Évnyitó a Dr. Mester
György Általános Iskolában
A tanuló ifjúság naptárának kezdı dátuma szeptember 1. Az esemény alkalmából
az idıjárás jelenlegi szokásához híven
megint nem az alkalomhoz “illıen öltözött”. Így a Sportcsarnokban rendezték
meg az ünnepséget. A Himnusz elhangzása után, Veres Fruzsina tanuló köszöntötte
a jelenlévı vendégeket, a tanévnyitót megtisztelı Pluhár László polgármestert és
Papp Lászlóné óvodavezetıt, a tanárokat,
tanítókat, óvó néniket, szülıket, diáktársakat. A 2010/11-es tanévet az ötödikesek
nevében Für Fanni üdvözölte. Kedves mő-

sorral készültek az elsı osztályba lépık,
amelyet még az ovo nénik “védıszárnyai
alatt” formáltak színes iskolába lépı csokorrá. A tanévnyitó beszédet Pelle László
igazgató úr tartotta. Szavakba öntött gondolatai személyhez szólóak és általános
érvényőek voltak, egyaránt. Leginkább az
elsı osztályosokat, de a megszokott
“fészekbıl” kikerülı ötödikeseket is bátorította azzal, hogy Napóleon császár is félt
az ütközet elıtt, de ez nem lebénította,
hanem jótékony feszültségben tartotta. A
közösségi együttélés szabályainál hangsúlyozta: “Egyetlen közösség, a közösség
egyetlen tagja sem kényszeríthetı arra,
hogy a deviáns, az antiszociális megnyilvánulást, az agresszió bármilyen formáját
eltőrje, elszenvedje. A személyiségi jogok
nem határtalanok,csak addig a korlátig
terjednek, amíg a másik ember személyiségi jogait nem sérti, legyen az felnıtt vagy
gyermek, tanuló vagy tanár, iskolai dolgozó vagy szülı.” Az iskola mőködtetése,
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Mit kapott Elek a
Kistérségtıl

Tanévnyitó a Román
Általános Iskolában

Elek 2007. január 01-tıl csatlakozott a
Gyulai Többcélú Kistérségi Társuláshoz.
Visszatekintve feltehetjük azt a kérdést,
mit is hozott a Társulás Eleknek? A csatlakozáskor a szociális terület 3 szakfeladattal, majd további szakfeladatokkal került a
Kistérséghez. A kistérségi többletforrások
az alábbiakban érintették Elek városát.
A Kistérség szociális intézményének
eleki tagintézménye a csatlakozás óta
101.684.000.-Ft kiegészítı normatívát
kapott. A szociális feladatokra átadott
pénzeszköz 55.728.840 Ft volt. A szociális
ellátáshoz kapcsolódóan házi jelzırendszeres készülékek beszerzéséhez 5.000.000
Ft-ot kapott a város. A pénzeszközök bıvülése a szociális ellátórendszer szakmai
létszámát is erısítette, mely által a csatlakozás óta 25 új dolgozó került felvételre.
A növekedés a szakmai munka minıségében is tapasztalható volt, valamint az ellátottak számának növekedésében, mely ez
idıszak alatt 489-rıl 705 fıre emelkedett.
A szociális területen kívül az orvosi ügyelet gépkocsi beszerzésére, épületének felújítására valamint eszközbeszerzésre
8.500.000 Ft-ot, továbbá a pedagógiai
szakszolgálat terem felszerelésére
1.000.000 Ft-ot kapott a város. Ez mindösszesen 171.912.840 Ft-ot jelentett Eleknek. A Kistérség által elnyert pályázatokból is profitált Elek. Ilyen például a
parlagfőírtás közmunkaprogramja, GPS
eszközök beszerzése, motoros főkaszák
beszerzése, szippantós kocsi beszerzése,
gazdasági szerkezetátalakítás terve, közmunkaprogramok, szeniorsport, szabadidısport, sporttáborok támogatása, és kistérségi turisztikai kiadvány kiadása.
A felsorolt pályázatok összértéke
67.038.149 Ft, amelybıl Elekre
19.759.537 Ft jutott. Összességében elmondható, hogy Elek városa a Gyulai
Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozása óta 191.672.377. Ft többletforráshoz
jutott.

Csodás rend és tisztaság fogadta a Román Általános Iskolába érkezıket, a tanévnyitó napján. A nyár folyamán szorgos
kezek, kívül és belül kimeszelték az egész
épületet. Az osztálytermek különbözı színőek lettek: halvány lila, zöld, barackszínő.
A színek nyugtatóan hatnak majd az ott
tanulókra és a nevelıkre. Ragyog a szép
kovácsoltvas-korlát is a lépcsıfeljárónál.
Az elıtérben automata-gép áll, ahonnan
csokit, üdítıt vehetnek a tanulók és az ott

dolgozók. Szeptember 1-jén, Szelezsán
Péter igazgató úr megnyitotta a 2010/2011.
tan- évet. Szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket, a szülıket, tanulókat és
külön köszöntötte a 8. osztályosokat, akik
az utolsó évet töltik az iskolában és nagy
szeretettel üdvözölte a kicsi elsısöket. Öszszesen 8 gyermek iratkozott be az iskolába,
de mire elkezdıdött a tanév, 3 elsıs tanuló
elköltözött. Igazgató úr tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket: Kun
Istvánnét, a Polgármesteri Hivatal képviselıjét, Dr. Szelezsán Jánost, a Román Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Ekkor
megköszönte elnök úrnak, hogy a testület
anyagilag is támogatja az iskolát. Most sem
érkezett üres kézzel Dr. Szelezsán János,
mert az elsısöknek iskolai csomagot hozott. Pluhár László polgármester úr késıbb
érkezett, mert a Dr. Mester György Általános Iskolában is részt vett az évnyitón. A
két iskola egy idıben tartotta az évkezdést.
Az ünnepség végén igazgató úr megkérte az osztályfınököket, hogy kísérjék el a
tanulókat a tantermekbe, és ott adjanak
Pluhár László további információkat a tanulók szüleinek.
Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke
Nádor Mária
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KÖZÉLET
Rendkívüli képviselı-testületi ülés szeptember 13-án
Elsıként napirenden a 2010.
évi költségvetési rendelet módosítása és annak indoklása
szerepelt. A második napirendi
pont tárgya: „Tájékoztató a
2010. évi költségvetés 1. félévi
végrehajtásáról“ A bevételi és
kiadási elıirányzatok az 1. félévben az eredeti elıirányzathoz
képest 244 051 eFt-tal növekedtek, ennek következtében a
módosított elıirányzat 1 361
868 eFt. Lett. „Összegzésként
megállapítható, hogy a 2010. 1.
félévi gazdálkodás során biztosítottuk a rendelet megalkotása
során megfogalmazott feladatok teljesülését. A költségvetés
mőködési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet
biztosította a tervezett feladatok

megvalósítását, az intézményi
gazdálkodásban mőködési zavarok nem voltak. Ugyanakkor,
mivel a tervezett kiadási elıirányzatok visszafogottak, ezért
takarékos gazdálkodást igényel
a 2. félévben is.“ Foglalta össze
Pluhár László az elıterjesztésben szerepelteket, amelyek
természetesen a mellékletekben
részletesen, számszerinti, forintosított és %-os bontásban is
megtalálhatóak.
Napirenden szerepelt a Napközi Otthonos Óvoda nevelési
programja, amelyrıl szakértıi
véleményt Fülöp Istvánné
k0zoktatási szakértı készített.
Bejelentések következtek. Elsıként a nagy érdeklıdéssel
kísért Bursa Hungarica ösztön-

Egy kis testületi matematika

d í j p á l yá z a t , a m e l y a
2010/2011-es tanévben tovább
folytatódik. A pályázat elbírálása az Oktatási Kulturális és
Sport Bizottság hatáskörébe
tartozik.
Az OKM támogatást kezelı
az internetes „Bursa
Hungarica“ oldalán, 2010 október 6-ig nyilvánosságra hozza a
csatlakozott települések listáját.
A település önkormányzata
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, ennek határideje 2010 november 23. A
település önkormányzata 2010
december 6-ig köteles döntésérıl és annak indokairól írásban
értesíteni a pályázókat. A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.

Jelentés az önkormányzat pénzügyi és
vagyoni helyzetérıl

Elek Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2006. október
16. és 2010. szeptember 13. (az elmúlt ciklus alatt) között 76
alkalommal ülésezett. Ezen idıszak alatt összesen 958 határozaAz államháztartásról szóló
tot és 88 rendeletet alkotott. A Képviselı-testület tagjainak az 1992. évi XXXVIII. törvény
üléseken való részvételét az alábbi táblázat mutatja:
50/A. § (4) bekezdés alapján a
helyi önkormányzati képviseNév
Jelen volt
lık és polgármesterek általános választását megelızı 30
Pluhár László polgármester
74
nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi
Drágos József képviselı
46
önkormányzat vagyoni és
Gál Attila képviselı
44
pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület megDr. Heim Lajosné alpolgármester
60
alakulását követıen keletkeKecskeméti Mihályné képviselı
71
zett, a késıbbi éveket terhelı
pénzügyi
kötelezettségekrıl.
Klemm István képviselı –
52
Ennek értelmében az önkor2009. novemberéig (59 ülés)
mányzat vagyoni és pénzügyi
Nánási Mihály képviselı
71
helyzetét 2006-2010. év félPelle László képviselı
70
éves mérleg alapján mutatjuk
be.
Rédei Zoltán képviselı
28
Az éves költségvetési tervek
készítésekor 2006-2010. között
Singer Ferenc képviselı
65
az alábbi prioritások kerültek
Sipos Sándor képviselı
75
figyelembe vételre, amelyeket a
vizsgált idıszak alatt a KépviTuróczy András képviselı
56
selı-testület elfogadott, és a
Völgyesi István képviselı
69
végrehajtás során is érvényben
maradtak:
Zsidó Ferenc György képviselı
72
- pénzügyi stabilitás, a költségvetési egyensúly, a likviditás
Lukács László
14
biztosítása
2009. november 30-tól (15 ülés)
- biztonságos gazdálkodás, az
Dr. Heim Lajosné intézményhálózat mőködésének
alpolgármester biztosítása
- gazdálkodási fegyelem, belsı
tartalékok feltárása
2

A bejelentések között szerepelt a Gyula és Környéke Kistérségi Társulás megállapodás
módosítása. A lakosságszám
aktualizálása és a Pedagógiai
Szolgálat létrehozása miatt vált
esedékessé ez a módosítás. Határozati javaslatként az ülésen
még elhangzott, hogy az
0nkormányzat pályázatot nyújt
be a KEOP 6.2/A Európai Uniós támogatási rendszerbe a
„Fenntartó életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı
minta projekt“ címő kiírására.
A Képviselı-testület az 0neröt
500 000 Ft., a 2010. évi költségvetésben biztosítja. A pályázat elıkészítésével megbízza az
Euro Consult Alapítványt.
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- tartalékképzés a pályázatokhoz szükséges önerı biztosításához
- a közfoglalkoztatás pénzügyi
feltételeinek megteremtése
A pénzügyi egyensúly megtartása szigorú takarékossági intézkedéssel volt biztosított. Az
egyensúly megteremtését a
bevételek reális és a kiadások
szigorú megtervezésén túl intézményátszervezés, – kedvezıbb finanszírozási feltételek
miatt – a Kistérségi Társulásnak történı intézményátadás,
valamint a mőködéshez igénybe vehetı külsı forrás biztosította.Ilyen címen a Román Általános Iskola mőködtetéséhez
2006-2009. években összesen
95 717 eFt-, az Önkormányzati
Minisztérium egyéb keretébıl
14 000 eFt összegő mőködési
támogatást sikerült, pályázat
útján elnyerni. Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításánál a saját erı minimalizálására, a pályázati, központi
és egyéb források minél nagyobb arányú bevonására törekedett.
A 2006-2010. közötti idıszakban 1 471 679 eFt összegő fejlesztéshez 1 180 360 eFt külsı
Folytatás a(z) 3. oldalon

KÖZÉLET
Folytatás a(z) 2. oldalról eFt-ról 3 283 045 e Ft-ra nö- tér

forrást, támogatást sikerült
bevonni, amely a beruházás
teljes összegének 80%-a. A
tárgyi eszközök 2006. december 31.-i 2 844 682 eFt bruttó
értéke 2010. június 30.-ra 3
882 685 eFt-ra emelkedett
mindamellett, hogy a volt
Radványi György Középiskola által használt ingatlanok
(200 000 eFt) a Békés Megyei
Önkormányzat részére térítésmentesen
átadásra kerültek. A költségvetés végrehajtása során a
2006-2010. években a likviditás biztosításához 40 millió
Ft folyószámlahitel keretöszszeg állt rendelkezésre. Hitel
igénybevétele 2006. évben
vált szükségessé. Ebben az
évben kezdıdött és jelentıs
részben meg is valósult a
szennyvízberuházás V. üteme,
ennek finanszírozásához átmenetileg – a támogatás kiutalásáig – szükség volt erre.
Az idıszak további éveiben
folyószámlahitel igénybevételére nem került sor.
A költségvetés volumene az
átadott feladatok csökkentı
hatása ellenére jelentısen nem
csökkent, a gazdálkodási fegyelem az önkormányzatnál
megfelelı volt, a költségvetési
koncepciókban és a költségvetési tervekben meghatározott célok alapvetıen megvalósultak, a 4 év során a költségvetés egyensúlya biztosított volt.
A gazdálkodás adatait az 2.
számú táblázat tartalmazza.
Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az idıszak során az önkormányzat vagyona 3 029 053

vekedett Ezen belül a befektetett eszközök értéke 177 223 e
Ft-tal -, a forgó eszközök
értéke 76 769 eFt-tal növekedett.
Ezen idıszakban az alábbi
jelentısebb beruházások valósultak meg:
- megvalósult a szennyvízhálózat V. ütemő kiépítése, ezzel párhuzamosan a
szennyvíztisztító telep felújítása, kapacitásbıvítése
- befejezésre került a 150 fıs
étkezı építése
- belterületi útburkolat felújítása (Táncsics, Kossuth, Kölcsey, Kígyó, Temetı sor,
Tompa, Madách, Bartók Béla,
Szt. István,Tél, Tavasz, Munkás, Liszt, Pöltenberg,
Kisfaludy, Kiss E., Kun Béla,
Bajcsy Zs., Arany J., Petıfi,
Batthány, József
A.,Semmelweis, Vasút sor,
Attila utcákban)
- belterületi utak építése Zalka
M., Kölcsey, Fürst, Táncsics,
Kossuth, Szántó, Dankó,
Cinka P., Eötvös, Vajda,
Damjanich, Leiningen, Sallai,
Bólyai, Hunyadi, Kazinczy,
Vécsey utcákban)
- felújításra került a volt Gimnázium és a „Zárda” valamint
az 1. számú óvoda épülete
- megtörtént a Kétegyházi út
és a Temetı sor, valamint a
Lökösházi út járda felújítása
- főtéskorszerősítés történt a
Pszichiátriai Betegek Otthona
és az Idısek Otthona
intézményeknél
- megvalósult az Orvosi rendelı, a Polgármesteri Hivatal
felújítása-, akadálymentesítése
- megújult a templom elıtti

- jelentıs jármő-, és gépbeszerzés történt a városgazdálkodás részére
A részesedések állománya
nem változott. Jelenleg az
önkormányzat tulajdoni részaránnyal
rendelkezik a Békés Megyei
Vízmővek rt-nél (9 800 eFt),
valamint az önkormányzat
által
létrehozott 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı
Eleki Víz- és Csatornamő
üzemeltetı
Kft-nél (3 000 eFt). Az adott
kölcsönök állománya
(jellemzıen belvízkölcsön)
folyamatosan csökken.
Az üzemeltetésre átadott eszközök értéke 412 560 eFt-ról
1 150 201 eFt-ra nıtt, amely
az EVI
Kft. részére üzemeltetésre
átadott – V. ütem - szennyvízcsatornák értékét tartalmazza.
A készletek állománya növekedett. A pénzeszközök állománya 25 134 Ft-ról 74 572 e
Ft-ra emelkedett
A saját tıke (induló tıke és
tıkeváltozások) 316 850 eFt –
os növekedése a befektetett
eszközök, a készletek, és a
követelések állományában
bekövetkezett változásokat
tartalmazza. A tartalékok állománya 59 875 eFt összegő
növekedést mutat, amely leginkább a pénzeszközök állományának emelkedése miatt
következett be.
A hosszú lejáratú kötelezettségek állományában a fejlesztési hitel állománya a beszámolási idıszakban folyamatosan csökkent. A hitel a 26 db
bérlakás építéséhez (30 643

Folytatás a(z) 1. oldalról
fenntartása nehéz feladat az
önkormányzat számára. Ezen a
nyáron is történtek olyan beruházások, amelynek értéke meghaladja a 10 millió forintot.
Ennek egyik része a központi
épület emeletein lévı ablakok
cseréje, a másik az elavult, gazdaságtalan kazánok modern,
hıkondenzációsra való kicseré-

lése. Ezért elvárható, hogy a
tanulók vigyázzanak megszépült iskolájukra! A nyárhoz
tartozik még egy fontos esemény. A X. Világtalálkozón
kitőnıen szerepelt tanulók
Dézsiné Német Ilona tanárnı
vezetésével egy jutalom kiránduláson vehettek részt. Ezt követıen Brandt Antalné igazgató
helyettes köszöntötte a jelenlé-

vıket. Mivel egyben projekt
menedzsere a TAMOP 3.1.4.
Pályázatnak (a kompetencia
alapú oktatás bevezetése), elmondta, hogy az elmúlt tanévben “alapozták” meg az iskolában ezt az oktatási formát,
amelynek a fenntarthatósága
viszont öt év. Az ünnepség
zárásaként elhangzott a Szózat,
amely a tisztelet és a méltóság
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eFt) kapcsolódik, melynek
felvételérıl az önkormányzat
2002-ben döntött. Törlesztése
folyamatos, végsı visszafizetési határideje: 2022. szeptember 28. A hitel 2010. 06. 30.án fennálló állománya: 19
003 eFt.
További kötelezettséget a
2001., 2002., és 2005.-ben –
III., IV, valamint V. ütem
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan vállalt Csatornamő
Társulatnak nyújtandó támogatás jelent, melynek állománya 27 063 eFt. Ebbıl a Képviselı-testület megalakulását
követıen keletkezett, késıbbi
éveket terhelı pénzügyi kötelezettség összege: 1770 eFt
hitelkamat a 319/2005.
(XII.19.) KT határozat alapján. A mutatók azt jelzik,
hogy a befektetett vagyon
teljes mértékben saját forrással fedezett (102,09%). A forgóeszközök állománya a rövid
lejáratú kötelezettségek és a
passzív pénzügyi eszközök
állományát jelentısen meghaladja (289,24%). A gyors likviditási mutató szerint az önkormányzat azonnali fizetıképessége jelentısen javult, a
mutató 18,84%-ról 126,92%ra
emelkedett, azaz a pénzeszközök és a rövid lejáratú értékpapírok a rövid lejáratú kötelezettségek 126,92%-ára nyújtanak fedezetet.
Elek, 2010-09-02
Pluhár László sk
Polgármester

csendjét hozta magával. Azután
elkezdıdött a zsongás, a kaptár
zsongása, miként a méhek élik
életüket az ı “házukban”.
A lépések és a beszéd
foszlányok kusza zaja kuszott a
folyosókon és a lépcsıkön a
tantermek felé.
Huszár Gabriella
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T E S T VÉ R K A P C S O L AT
Elek város 14. születésnapjának köszöntése—Borossebes és Elek
20 éves kapcsolatának ünnepélyes megújítása
Ezen a délután az események
úgy egymásba kapcsolódtak,
mint a fonott kalács, amely
diadalmasan kipirulva bújik ki
a kemencébıl. Tiszteletreméltó,
megható, vidám és szórakoztató
programok váltakoztak a Polgármesteri Hivatal mögötti rendezvénytéren, augusztus 8-án
vasárnap kétórai kezdettel és az
éjszakába nyúltak. Az alpolgármester asszony, Dr. Heim
Lajosné üdvözölte az összegyőlt vendégeket, és ismertette
a várható események sorát. Ezt
követıen Pluhár László polgármester úr köszöntötte a 14 éves
Várost, Eleket, amely 1996-ban
vált azzá. Ez nagy idı, akár
leltárt is lehetne készíteni, de ez
hosszadalmas lenne. Az Európai Unióhoz való csatlakozás
döntı, hiszen ebbıl a forrásból
is fejlesztjük településünket,
így az infrastruktúrát. Lényeges
az intézményhálózat korszerősítése, akadálymentesítés néhány intézménynél. Egy élet
munkája van a házakban, a
kertekben, a fejlesztésekkel
mindezek értéke nı. A sikeres
pályázatok segítséget nyújtottak
a világtalálkozók megrendezéséhez is. Elek négy nemzetiségő. Fontos a multikulturális
gondolkodás. Most a világ minden részérıl érkeztek. Egy Kanadából hazalátogató (eleki),
amikor leszállt a buszról, rendkívül elérzékenyült. Haza várjuk İket! Az a pillanat következett, amikor az alpolgármester asszony megkérte
Borossebes polgármesterét fáradjon színpadra. Elıször Elek
polgármestere mondta el, hogy
ez a kapcsolat 1989 decembere,
a Romániában lezajlott forradalom óta tart. „Segítségnyújtás”
Ez volt az elsı gondolat. A
kezdeményezı Szántó István,
városunk akkori vezetı embere.
Borossebesre esett a választás.
Nagyon sok adomány, ruha,
pénz is győlt össze. Kint rengeteg ember, zömében pirosfehér-zöld szalagokkal ékesítve
várta az elekieket. Sírtak, nevettek örömükben. Azóta egyre
tartalmasabbá vált ez a kapcsolat. Borossebes polgármestere,
Fejes György is hangsúlyozta,
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hogy Elekrıl jött az elsı segítség. Örömét fejezte ki, hogy 20
éve tart már ez a kapcsolat,
1990 márciusában került sor az
elsı hivatalos találkozóra. A fı
motívum, hogy „közel vagyunk
egymáshoz lélekben”. A második, hogy Eleken és
Borossebesen is több nemzetiség él harmóniában. Nagy a
hasonlóság a két város között.
A 20 év alatt több összejövetel
volt, mint tanárok, diákok,
sportrendezvények. „A kedves
kolléga, Pluhár László, a nyolc
év alatt megtett mindent a kapcsolat ápolásáért!” Következett
a szép, „míves” okirat bemutatása, majd az aláírásokra került
sor, amely a 20 éves kapcsolattartás ünnepélyes megújítását
jelentette. Városunk születésnapjához méltón a legidısebb
és a legfiatalabb lakójának köszöntésében, Dr. Heim Lajosné
alpolgármester asszony elmondta: Nán Gyuri bácsi a legtöbb esztendıt, 105-öt! vallhat
magáénak. Dombegyházán
született és a nagyszülık nevelték, árva. Kondáskodott, pásztorkodott, iskolába sohasem
járt. Így írni, olvasni nem tud.
Azt mondja, hogy „amig nem
nısült, nem tudta mi a párna”.
Két dédunokája van Katalin és
Éva. Nem régiben combnyaktörése volt, amibıl szerencsésen
felgyógyult. Mi a hosszú élet
titka, szerinte? „Kevés alvás,
sok munka.” Azt súgta valaki
mellettem, hogy 100 évesen
még biciklivel jött az ünnepségre.) Városunk legfiatalabb lakosát, Jenei Violának hívják.
2010. június 27-én jött a világra, 51 centiméterrel és 4 kilógrammal. Nem csupán anyuka
Jenei Zoltánné (Ottlakán Ildikó), apuka Jenei Zoltán várták
nagyon „megérkezését”, hanem
nyolc éves bátyja is. – Szívbıl
gratulálunk a legidısebbnek és
a legifjabbnak is!- Az Elekért
érdemérem átadása a X. Világtalálkozónak is kiemelkedı
eseménye. Elsıként, Pálfi Zsigmondnak nyújtották át. Méltatásából: Vésztın született 1920.
február 10-én született. A négy
testvér közül ı a legfiatalabb.
Az elemi iskola elvégzése köz-

ben segédként tanult egy cipészmesternél, majd cipész
mestervizsgát tett. A kitelepítést követıen 1947-ben Elekre
irányították. Itt megkapta a
mőködési engedélyt. Felesége,
akivel szülıvárosában ismerkedett meg, vele tartott és itt vettek késıbb házat. Öt leánygyermekük született. Ketten ma is
Eleken élnek családjukkal. Tíz
unokája van. Szakmáját nagyon
szereti, leginkább az új cipık
készítése érdekli. A technika
fejlıdésével egyre kevesebb
igény van egyedi cipıgyártásra.
Javítási munkák, sarkalás, talpalás, cipık varrása igényli a
cipészmester munkáját. Néhai
feleségével besegített sógornıje
virágüzletébe. Szabadidejét
kertészkedéssel tölti. Azóta is
Elek legjobb cipészmestere. Az
Elekért érdemérmet a mindenki
által ismert Elek Táncegyüttes
kapta még meg. Méltatásukból:
1999-ben alakult a Reibel Mihály Mővelıdési Központban a
következı tagokkal: Dihel Jolán, Szabó Erika, Szabó Mónika, Czene Ildikó, Gera Krisztina, Bágy György, Bágy János,
Rusz Miklós, Nedró János,
Mészáros Gábor és Gál László.
Akkor még nem sokan hittek az
együttes fennmaradásában, de a
párhuzamosan mőködı, 1997ben a Lányok Asszonyok Szociális Egyesület keretein belül
megalakuló Pacsirták Gyermektánccsoport Sárközi
Józsefné szervezésében és vezetésével, megadta a lehetıséget annak, hogy majd a késıbbiekben a felnövekvı gyerekek
tagjaivá válhassanak az együttesnek. Az Elek Táncegyüttes
munkája egyre vonzóbb lett a
helyi fiatalok körében is, vidékrıl is átjártak fiúk, lányok. Viszonylag rövid idı alatt rendkívüli minıségő mősorral tudtak
bemutatkozni. Folyamatos
meghívásokat kaptak falunapokra Szentendrétıl a Hortobágyig. Határon túl a megyei
Néptánc Szövetséggel: Montenegró, Németország, Lengyelország. A nemzetiségekkel is
szoros a kapcsolatuk, sváb,
román szlovák táncok. Tagjai
közül többen eredményesen
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szerepeltek különbözı szakmai
megmérettetéseken: Szilágyi
András a szarvasi Gyermek
Szólótáncfesztiválon különdíjban, Bogár Szabó Mihály az
egri Országos Szakmai Tanulmányi versenyen bronz minısítésben, a Halásziban rendezett
Bertóké Verbunk versenyen
Szilágyi András háromszor elsı
díjban, Bogár Szabó Mihály
kétszer második díjban részesült. Kívánjuk, hogy hasonló
eredményekkel és népszerő
fellépésekkel öregbítsék együttesük és településünk hírnevét!
-Gratulálunk a kitüntetetteknek!- A 14 éves Elek születésnapi tortáját felszeletelték és
egyben megkezdıdött a
„fergeteges folklór délután”,
amely nem hazudtolta meg a
hozzá főzött reményeket. Leírni
szóval szinte lehetetlen a látottakat, hallottakat. Sokféle tánccal, dallal szórakoztatott, én
úgy vélem, szinte minden korosztály. Nem kiemelni szeretném, legfeljebb megemlíteni a
nemzetiségi, kulturális színesség illusztrálására. A
Gerolzhofeni énekkart
(fiatalokból állt). A Napsugár
Nyugdíjas Egyesület énekkarát,
a Német Énekkart, természetesen az Elek Táncegyüttest, a
Csabacsődi citera zenekart, a
Román Hagyományırzı táncosait. Vérpezsdítı cigány táncnak örülhetett a közönség, de
volt szlovák, román, magyar
forgatag is bıven, elsı osztályú
elıadásban. Az esti Republic
koncert színvonalasan zárta ezt
a napot és egyben a világtalálkozót is. A délutáni eseményekre is nagyon sokan voltak
kíváncsiak, de erre az elıadásra
több ezren sereglettek össze,
természetesen „távolabbi tájakról” is. Fogalmam sincs, hogy a
sokat emlegetett kutyáknak és
gólyáknak tetszett-e a mősor.
Valószínőleg nem „csápoltak”
a lelkesedéstıl. Viszont elképzelhetınek tartom, hogy a X
Világtalálkozó befejeztével is
lehet még dúdolni, amit akkor
énekeltek: „Csak a Nap ragyogjon, csak a Hold az égen,
simogasson a szél… Soha ne
szeress, ha most nem vagy
itt….”
Huszár Gabriella

I F J Ú SÁ G - O K TAT Á S
Eleki táncosok a hip-hop világbajnokságon!
Eleken már évek óta hódít a
hip-hop tánc. Az Energy Dance
Cool tánciskola eleki csoportjában olyan tehetséges
táncosok vannak, hogy
többen már az elsı évzáró után a versenyzık
közé kerültek. Az országos versenyeken is hamar jött a siker, így idén
már második nemzetközi
versenyére utazhat két
eleki tehetség. Simonka
Mózes és Takács Bence,
mind a ketten országos bajnokok ebben az évben. Csak anynyi különbség van a két fiatal
között, hogy Mózes junior korcsoportban versenyez, Bence
pedig még a gyermekek között
méretteti meg magát. Szólóik-

kal négy-négy aranyérem bol- való kijutásra. A két fiatal feldog tulajdonosai idén, abszolút készítıi, Karáné Vidó Kata és
verhetetlenek. A tánciskola így Toldi Katalin. A hip-hop táncok világbajnokságát idén
Németországban, Bochumban rendezik meg. A tánciskola 17 versenyzıvel utazik
el szeptember végén a világ
legnívósabb hip-hop versenyére, ahol több ezren indulnak, a világ minden tájáról. A tánciskola versenyzıi
tavaly két kategóriában is
döntısök voltak. Az egyik
idei 42 érmébıl nyolcat a fiúk- ilyen ragyogó eredmény éppen
nak köszönhet. A két fiatal duó Toldi Katalin negyedik helyekategóriában is együtt verse- zése felnıtt szóló nıi kategóriányez. Ebben a kategóriában ban, aki az eleki csoport tánctadöntıs helyezésüknek köszön- nára. Mózes és Bence már nahetıen, szintén lehetıséget kap- gyon várják a versenyt, minden
tak a nemzetközi versenyre szabadidejüket a felkészüléssel

A pályázatunk 16 hónapja – Zárszó
A TÁMOP 3.1.4/08/2
Kompetencia alapú oktatás,
egyenlı hozzáférés - Innovatív
intézményekben. „Kompetencia
alapú oktatás bevezetése az
eleki Dr. Mester György Általános Iskolában” címő pályázatunk megvalósítási ideje lejárt.
A feladatainknak eleget téve,
mindenki a nevelı-oktató munkájában hasznosíthatja az újonnan megismert pedagógiai eljárásokat, használhatja eszközeinket. A minıség, a hozzáférés
és a hatékonyság követelményeinek jegyében indult el egy
széleskörő folyamat,
amely
átfogja a közoktatás tartalmi
fejlesztését. Ezeknél a fejlesztéseknél nagy jelentıségőek az

európai uniós források, melyek
jelen vannak a hazai közoktatás
tartalmi innovációjában is.
Meggyızıdésünk, hogy az
oktatásban egy projektötlet
akkor lehet igazán eredményes,
és sikeres, ha vannak elkötelezett pedagógusok, akik napi
gyakorlattá fejlesztik és továbbadják azt. A projektötlettıl a
pályázati kiírás megjelenésén, a
pályázat megírásán, a pályázat
megvalósításán, és a bezárásáig
keresztül igen hosszú út vezet,
ami nem könnyő feladat. Nem
elég néhány embernek akarni,
egy egész közösségnek meggyızıdéssel kell csinálni. A
pályázati projektet illetıen az út
végéhez értünk, de az általunk

Elkezdıdött az óvodai élet…
A hosszú nyári szünet után
elkezdıdött az óvodákban is a
komoly munka. Papp Lászlóné
Szelényi Ildikó óvodavezetı
tájékoztatott az alábbiakról.
Mindhárom óvodában elvégezték a kötelezı belsı tisztasági
meszelést. A nagyobb felújítási
és meszelési munkálatok az
idén a II. Sz. Óvodában zajlottak. Tavaly az újtelepi III. Sz.
Óvoda kapott új külsıt.
A következı évben, pedig az
I. Sz. Óvodában lesznek nagyobb karbantartási, felújítási

munkálatok. Tervbe vették
mindhárom óvodában a nyílászárók cseréjét, melyet pályázati
pénzbıl szeretnének megvalósítani. A felvételt nyert gyerekek
száma, a három óvodában 158
gyerek, I.-s óvoda: 48 gyerek,
II.-s óvoda: 67 gyerek, III.-s
óvoda: 43 gyerek. Érdekességként említette meg azt, hogy
van néhány gyerek, akiknek a
szülei külföldön dolgoztak, a
gyerekek ott születtek, de most
miután a szülık hazajöttek,
beíratták gyermekeiket az óvo-

töltik. Mind a ketten nagyon
bíznak a jó eredményben, mind
a szólójukkal, mind a közös
duójukkal, melyet erre az alkalomra teljesen átalakítanak számukra.
A tánciskola tánctanárai nagyon boldogok, amiért ilyen
tehetségeket találtak itt Eleken.
Idén ismét várják az új eleki
jelentkezıket is, az egészen kis
óvodásoktól az általános- és
középiskolás korosztályig. Már
zajlanak a táncórák, de beiratkozni még nem késı október
végéig. Akinek kedve támad a
hip-hop tánchoz, az bátran érdeklıdhet az eleki mővelıdési
központban a csoportról.
Internetes elérhetıségük:
www.energydancecool.hu
Karáné Vidó Kata

megvalósult
projektek,innovációs munkák, különbözı vállalások, együttmőködések csak most, e gyakorlat
fenntartásával és továbbfejlesztésével kezdıdnek igazán. Mindenkinek, akik a pályázatban
részt vettek és segítették munkánk színvonalasabbá tételét,
köszönjük!
Brandt Antalné
Projektvezetı

sem a hagyományok, sem a
múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményre nincs mentség, a szokások vagy a kialakult
gyakorlat pedig senkit nem
érdekel. A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni,
akik és amelyek gyorsan tudnak
alkalmazkodni, akiknek nem
szokásuk a siránkozás, és nyitottak a változásra. A kormányok feladata pedig, hogy országaik megfeleljenek a kihí„Ha egy ország bizonyítani vásnak.”
szeretné, hogy polgárait jól
fizetett munkásokként érdemes Andreas Schliecher Oktatási
alkalmazni, akkor nem elég, ha
Igazgatóság, OECD
megközelíti ezeknek
az országoknak a
teljesítményét, túl is
kell szárnyalnia. A
világot nem érdeklik
dába. Az óvónık igyekeznek az óvodapedagógusokkal, valasegíteni ezeknek a gyerekeknek mint a dadus nénikkel együtt.
az óvodai közösségbe való beilNádor Mária
leszkedésben. Örvendetes tényként tájékoztatott arról is, hogy
INTERNETEZZEN A
5 gyermek a Román Általános
VÁROSI
Iskolában tanul tovább. Fıleg a
MŐVELİDÉSI
III. Sz. Óvodából iratkoztak be
KÖZPONTBAN
az iskolába a gyerekek, mivel
BRUTTÓ 200 FT/ÓRA
itt folyik a román nyelv tanítása. Távlati feladatként említette
meg az óvodavezetı a Mártonnapi lampionos felvonulás szervezését. Erre a rangos, hagyománnyá vált rendezvényre készülnek majd hamarosan mind
a három óvodában: a gyerekek

2010. szeptember 29.

5

P O L I T I K A I HI R D E T É S !

POLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELİ JELÖLTEK
LÉNÁRT ISTVÁNNÉ tanár
Független képviselıjelölt
Ha Önöknek is fontos: az alaposság, a
szorgalom, a munkaszeretet, az együttérzés, a felkészültség, a szakértelem, a tisztesség, a döntésképes önálló véleményalkotás, -ami a település érdeke mellett foglal állást,- kérem, tiszteljenek meg továbbra is bizalmukkal, szavazzanak
rám!

SZEGEDI KÁROLYNÉ
CSIKÁSZ ILONA
Független képviselıjelölt
Orosz –történelem , társadalom – és állampolgári ismeretek szakos tanár. Ha megtisztelnek
bizalmukkal a település és az itt élık érdekeit
szem elıtt tartó, lelkiismeretes, megbízható,
körültekintı önkormányzati képviselı leszek.
SZKALICZKI JÁNOS TIBOR
független képviselıjelölt
Több civil szervezet mőködtetésével segítjük a
városban élı embereket. Ahhoz hogy még hatékonyabban végezhessem ezt a munkát kérem
támogassanak a választáson!

KÁSZIÁN MIKLÓS
Független képviselıjelölt
Figyelmet kell fordítani mindenkire , meg
kell hallgatni idıseket és fiatalokat egyaránt türelemmel és megértéssel.

SAJBEN ANDRÁS
Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselı jelöltje

MOKÁN MIHÁLY
Független képviselı jelölt
Sokak kérésére indulok a helyi képviselıi
választásokon, mint független jelölt.
Programom egy van. Önökkel együtt a
település és a lakosság boldogulásáért.

BÁGYNÉ İZ IBOLYA
Független képviselıjelölt
Nyugdíjas köztisztviselı vagyok. Két
Gyermekem és egy felnıtt Unokám van.
A Polgármesteri Hivatalban 1975-2007-ig
dolgoztam. Független képviselıként szeretnék tenni, az eleki Emberekért.
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Radikális változásra van szükség Eleken is a
képviselı testületben. Az összeköttetéseim alapján jó eséllyel ígérhetek munkahelyeket az eleki
embereknek,megfelelı tájékoztatást, segítséget
az Eleki vállakózóknak. Ezért szavazzanak rám
a Jobbik jelöltjére!

CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK
Fiatal Romák Országos Szövetsége :
Burján Pál
Kászián Csaba Attila
Lólé György
Rácz László
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
/Roma Polgári Tömörülés/Roma Polgárjogi
Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete:
Cinanó János
Kovács Antal
Rostás László
Szabó Illés
MCF a Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma:
Drágos József
Lázok Károly
Rozsdás János
Szabó János
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Politikai Hirdetés!
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Német Kisebbségi önkormányzati
jelöltek

Szlovák Kisebbségi önkormányzati
jelöltek

Békés Megyei Német Önkormányzatok
Szövetsége:
Nádor Mária Terézia
Niedermayer Ernı
Ottlakán Ottó Györgyné
Papp Lászlóné
Ruck Ferencné
Szelényi Ernı
Szelényi Ernıné

Magyarországi Szlovák Szervezetek
Uniója:
Döme Tibor
Ficzere István
Ficzere Istvánné
Gera Krisztina Mária
Dr. Kuruczné Czvalinga Judit

2010. szeptember 29.
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P O L I T I K A I HI R D E T É S !

ITT AZ IDİ, OKTÓBER 3-ÁN,
ELEKEN IS CSAK A FIDESZ !!
Az eleki FIDESZ programjának középpontjában a munka, a munkahelyteremtés áll. Minél
több munkahelyet hozzunk Elekre, a FIDESZ által meghirdetett egymillió munkahelybıl!!
Csak a munka ad reményt a felemelkedésre, az emberek, a választók boldogulására. Minél többen dolgoznak, végeznek értelmes, értékteremtı munkát, annál erısebb, sikeresebb lesz Elek!
Az esély velünk van a munkához is! Legyen Ön is velünk október 3-án!

ITT AZ IDİ! OKTÓBER 3-ÁN ELEKEN IS A FIDESZ, CSAK FIDESZ!!!
Hajrá Magyarország! Hajrá Békés megye!

Hajrá Elek!

ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK
Eleki Román Hagyományırzı Táncegyesület:
Bágy György János
Szabó Péter
Rusz Miklós György
Ottlakán Ottó György
Árgyelánné Tóth Erzsébet
Botás László

Magyarországi
Románok
Kulturális
Szövetsége:

Magyarországi Románok
Országos Érdekképviseleti
Egyesülete:
Árgyelán János
Barna Jánosné
Botás Tivadar
Hotya Péter
Rocskár Jánosné
Dr. Szelezsán János

Eleki Krónika, havi közéleti lap. Kiadja: Elek Város Önkormányzata, 5742 Elek, Gyulai út 2., telefon/fax.: (66) 240-411. www.elek.hu
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