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Befejeződött az Elek Város Önkormányzata által működtetett Naple
mente Idősek Otthona épületeinek teljes körű felújítása és korszerű
sítése. A munkálatokban a nyílászárók lecserélése élvezett prioritást, 
melynek egyik fő haszna az energetikai költségek csökkentése, h i
szen jóval gazdaságosabb egy korszerű ajtókkal és ablakokkal ellátott 
épület felfűtése. A helyiségek kifestése, a tetőtér teljes szigetelése, 
a fürdőhelyiség korszerűsítése, az intézmény maximális akadálymen
tesítése és a nővérszoba felújítása mellett a főépület tetőtéri ablakai
nak cseréje az egyik legjelentősebb fejlesztés. Ez 15 szobát érintett, 
és igen nagy rugalmasságot igényelt mind a bentlakók, mind az in 
tézmény dolgozói és a felújítást végző szakemberek részéről, végül a 
cserére a lehető leghatékonyabban és legrövidebb idő alatt került sor.

Első körben a déli oldalon fejeződtek be a felújítások, hogy minél ha
marabb felszerelhessék a tetőre a napelemeket, melyek mellé napkol
lektorok is kerültek, így a melegvíz-előállítás költségei is csökkennek. 
Erre a beruházásra már égető szükség volt, hiszen ekkora épületek 
esetében a vízmelegítés költsége gyakran a fűtésszámla összegével 
egyezik. Az intézményt idáig kiszolgáló három gázkészüléket immá
ron egy kondenzációs gázkazán helyettesíti. Ezen korszerűsítések 
eredményeként gazdaságosabban üzemeltethető az otthon, és nem 
utolsósorban a bentlakók élete is kényelmesebbé vált.
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Gazdag program az I. Eleki Városnapokon
Augusztus 19-20-án rendezték meg városunkban az I. Eleki Városnapok 
rendezvéngsorozatot. A cél a város születésnapjának megünneplése volt, 
sokszínű kulturális és szórakoztató programokat felvonultatva.
Az első' napon finom illatok csalogatták már reggel a laudenbach térre 
a látogatókat, ugganis 8 órától kezdetét vette a főzőverseny, melyhez a 
jó  hangulatot a Prince Bánd együttes szolgáltatta. Egy óriásbográcsban 
is rotyogni kezdett az ebéd, Ambrus György olimpiai aranyérmes mes
terszakács és csapata több száz adag babgulyást főzött. A nemzetiségi 
sátorban az Eleki Szlovákok Egyesületének tagjai hagyományos étele
ket készítettek. Míg a felnőttek főztek, addig a gyerekeket a Bibuczi 
zenekar szórakoztatta, de egész nap ingyenes ugrálóvár, óriáscsúszda, 
népi játékok, kézműves-foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés és 
íjászkodási lehetőség várta őket. Aki a vércukorszintjére volt kíváncsi, 
az ellenőriztethette az egészségügyi sátorban.
Délre elkészült az ebéd az összes bográcsban, a „nótát" hozzá Szucsik 
János és Pelle László biztosította. Ezalatt a zsűri -  Ambrus György Ve- 
nesz-díjas olimpiai aranyérmes mesterszakács (elnök), Pluhár László, 
Elek város polgármestere, Mucsi László szakács és Duma Annamária 
mestercukrász -  értékelte a sertéshúsból készült ételeket. A zsűri pon
tozta a házias izeken kívül a megjelenést, a hagyományosságot és a 
tálalást is. Minden résztvevő csapat emléklapot kapott. Különdíjas lett 
a „Nagycsapat", őket a Duma Annamária mestercukrász által felajánlott 
tortával jutalmazták. Harmadik helyezést ért el Horváth Éva, második 
lett a „Zártszelvény SE", első a Jóbarátok" csapata. Mindhárom helye
zett oklevelet, üvegplakettet és bográcsot kapott ajándékba.
Miután mindenki jóllakott, a színpadon az Elek Táncegyüttes szórakoz
tatta a közönséget, majd őket követte a Por zenekar kíséretével a Körös 
Táncegyüttes fergeteges műsorával. Ezen a napon „ütős" fellépők vo
nultak a színpadra, a következő együttes szó szerint az volt, a gyulai 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ütősegyüttese, a PowerBeat, 
Fábián István vezetésével. A jó hangulatot fokozta a „Lackás és a ban
da" formáció, megalapozva a kellemes nyáresti hangulatot. Majd fiatal 
helyi tehetségek -  Pelle László és Szucsik János -  és egy kétegyházi 
ifjú hölgy, Szabó Boglárka bontogatta szárnyait az éneklés terén.

Az este igazi showműsort hozott. Az A’La Carte Showband egy ország
szerte és külföldön is keresett partyzenekar, nagyon széles magyar és 
nemzetközi repertoárral rendelkeznek, esküvők, fesztiválok fellépői. 
Mindenkit elkápráztattak a zenéhez illő  fény- és látványvilágukkal, 
mely megteremtette a hangulatot az őket követő lézershow-hoz. Ami
kor a közönség meglátta Elek címerét, hangos tapssal köszöntötték az 
ünnepi bemutatót. S aki még szórakozni vágyott, ezután is megtehette, 
mert a napnak itt még nem volt vége: Berke Sanyival indult az utcabál.
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A délután ünnepélyes megállapodás aláírásával folytatódott Elek és 
Igazfalva testvérvárosi kapcsolatának megerősítéseként, s kezdetét 
vette Elek Város 23. születésnapjának ünnepsége az óvodások műso
rával. A lll-as számú óvoda gyermekeinek tánca nyitotta a sort, akik a 
művelődési központ által pályázatból biztosított kékfestőből készült 
viseletben jelentek meg a színpadon. Majd egy talpraesett óvodás, 
Sonkoly Fruzsina meséjét hallhatták, és az I. sz. óvoda apróságai tán
cukkal fejezték be az óvodások műsorát. Vendégfellépők is színesítet
ték a születésnapi műsort: Arad megyei táncokkal lépett fel az Ottla- 
kai Táncegyüttes. Hagyományosan e napon köszöntötte Pluhár László 
polgármester és Turóczy András alpolgármester Elek város legfiata
labb és legidősebb lakóját. Az idei évben legifjabb lakos Andrási 
Hunorlános, a legidősebb Áment Antal Gábor. Az idei esztendőben 
a város hírnevének öregbítéséért Szabó Péter vehetett át „Elekért"

A kétnapos rendezvénysorozat augusztus 20-án megemlékezéssel kez
dődött, Szent István királyunk előtt tisztelegtünk koszorúzással, kenyér
szenteléssel. A hivatalos ünnepségen Ottlaka és Igazfalva képviselői is 
részt vettek. A délelőtt folyamán sor került a felújított játszóterek át
adására, melyet a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba, s kipróbál
ták az új sporteszközöket is.

kitüntetést, a város ezzel ismerte el a tánchagyományok továbbvitelé
ért kifejtett kimagasló tevékenységét. Ezt követően Elek város polgár- 
mestere a 2019. évtől a város „Közösségi Életéért" te tt kimagasló te
vékenységért dicséretet adományozott a Velek Vezér Hagyományőrző 
íjász Egyesületnek, az Eleki Sólymok Hagyományőrző íjászoknak, az 
Eleki Szlovákok Egyesületének, az Eleki Asztalitenisz Sportegyesület
nek, a SpártTaekwon-do Egyesületnek, a Mozgáskorlátozottak Eleki 
Csoportjának, Erdődi Ferencnek, az Eleki Román Hagyományőrző Tánc
egyesületnek, az Eleki Németek Egyesületének, és a Vöröskereszt 
Eleki Szervezetének. Az elismerések átadása után „édes pillanatok" 
következtek. Megérkezett a város címerével díszített torta, melyet 
Mikló Csaba cukrász készített el, s igen finomra sikerülhetett, mert 
az utolsó szeletig mind elfogyott! A torta után következett egy kis 
izgalom, a tombolasorsolás. Azok, akik a kétnapos rendezvény alatt 
felkeresték a regisztrációs házat és regisztrálták magukat, tombola
jegyet kaptak, amit augusztus 20-a délutánján kisorsoltak, sok-sok 
értékes tárggyal és két fődíjjal, egy-egy Icd-tévével, melyet Pluhár 
László polgármester és Turóczy András alpolgármester ajánlott fel.

(Folytatás a 4. oldalon)

A város 23. születésnapját is ünnepelték
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Táncoltak, zenéltek Elekért érdemérem

Elek Város Képviselő-testülete 1993-ban Elek város érdekében és hír
nevének öregbítéséért hosszabb időn keresztül végzett munka vagg más 
kiemelkedő tevékenység elismerésére megalapította az „Elekért"
kitüntetést, amelyet a képviselő-testület döntése és javaslata alapján 
minden év augusztus 20-án egy eleki lakosnak Ítélnek oda. Ez évben 
Szabó Péter vehette át a rangos elismerést.
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(Folytatás a 3. oldalról)
Ezután a szórakoztató műsorok sora következett. A PoleDreamFittness 
csoport akrobatikus elemekkel színesített rúdtáncot mutatott be, majd 
még mindig a látványelemeken volt a hangsúly, Cservenák Kamilla 
hastáncos produkciója következett. Aki eközben megéhezett, azt az 
éló' retro show alatt Elek Város Önkormányzatának jóvoltából a napközi 
konyha szakácsai egy tál pörköltre invitálták, míg Hevesi Imre és ba
rátja zenélt. Az este a mulatozás jegyében telt. Egy igen fiatal előadó, 
Rózsás Viki -  aki még fiatalabb korában, 14 évesen kezdte az énekesi 
pályát -  invitálta táncra a közönséget. Őt követte a Sláger tv-ből jól 
ismert együttes, a Tajtiboy. Nagyon sok fellépést tudhatnak maguk 
mögött, mulatós zenékkel, szerelmes dalokkal számos rendezvényen 
szerepeltek már, temperamentumukkal it t  is felpörgették az estét. De 
volt, aki még így sem fáradt el, annak ismét volt buli: az utcabál „talp- 
alávalóját" SzucsikJani biztositotta.
Köszönjük a rendezvény sikeres lebonyolításához nyújtott segítséget 
Elek Város Önkormányzatának, Ambrus Györgynek és csapatának, 
Duma Annamáriának, Mucsi Lászlónak, az Eleki Sólymok Hagyomány- 
őrző íjászoknak, a Napközi Konyha dolgozóinak, Mikló Csabának, vala
mint a tombolatárgyak felajánlóinak és az összes fellépőnek, résztve
vőnek, a csapatoknak, az érdeklődőknek.
A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár nevében kö
szönjük Elek város lakosainak, hogy jelenlétükkel megtisztelték ren
dezvényünket. J. K. H.

Szabó Péter Eleken született 1935. május 10-én, Bágy Flóra és Szabó 
Péter második gyermekeként. Mivel édesanyja egyedül nevelte őket, 
így Péter bácsi a harmadik osztály elvégzése után béresnek állt. A ze
nével és tánccal már kora gyermekkoréban szoros kapcsolatba került, 
hiszen édesapja is elismert táncos és zenész volt, akitől sokat tanult. 
1946-ban, 11 évesen volt először Joc-ban (Zsok), ahol már próbára 
tehette tánctudását. 1947-ben alapító tagja a Turla György vezetésé
vel megalakult Eleki Kultúrcsoportnak. 1967-től 16 éven keresztül ro
mán táncokat tanított az Eleki Román Iskolában. 1972-ben a Zalka 
Táncegyüttes tagjai tőle tanulták az eleki táncokat, amivel egészen a 
„Ki Mit Tud?" döntőjéig jutottak. 1972-től az „Eleki Röpülj Páva" kör 
vezetője. 1974-ben és 1977-ben is megkapta a „Szocialista Kultúrá
ért”  érdemérmet. 1990-ben és 1993-ban „N ívó Díjat" vehetett át. 
1991. augusztus 20-án a Magyar Parlamentben a „Népművészet Mes
tere" kitüntető címet adományozták neki. A megye kulturális, művé
szeti élete területén kifejtett kimagasló tevékenységét 1997. október 
23-án Békés Megyéért kitüntető díjjal ismerték el. 2014. december 
7-én a magyarországi román nemzetiség anyanyelvi kulturális hagyo
mányai megtartása és továbbörökítése érdekében végzett kimagasló 
munkájáért a „Pro Cultura Minoritátum Hungáriáé" közművelődési 
díjat és elismerő oklevelet vehetett át a Nemzeti Művelődési Intézet
ben. Péter bácsi az eleki tánchagyományok legkiválóbb ismerője és 
előadója. Számos film és tv-felvétel örökítette meg munkásságát. 
Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig táncoljon erőben, egészségben!
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A legfiatalabb és a legidősebb eleki polgár
Elek város legfiatalabb lakója: Andrási Hunor János.
Andrási János József és Fazekas Petra gyermekeként látta meg a nap
világot ez év július 28-án 21 óra 4 perckor. Súlya 3300 gramm, hossza 
47 cm volt születésekor. Ő az Andrási család első gyermeke. Hunornak 
vidám, gondtalan gyermekkort, hosszú, boldog életet, családjának jó 
egészséget kívánunk!

Elek város legidősebb lakója: Áment Antal Gábor.
Eleken született 1923. december 11-én. Általános és polgári iskoláját 
Eleken végezte, majd Békéscsabán, a Felső Kereskedelmi Iskolában 
érettségizett. 1948. május 29-én házasságot kötött Jager Kornéliával, 
akivel annak haláláig, 64 évig éltek együtt. Házasságukból 3 gyerme
kük született, ma 6 unokája és 3 dédunokája van. 1939 és 1947 között 
a második világháborúban elesett eleki lakosok felkutatásán dolgo
zott együtt Radványi Györggyel és Josef Schneiderrel.

Ballagó bölcsődések

1947-től egészen 1983-as nyugdíjba vonulásáig gabonafelvásárló, 
egyszámlavezető, pénzügyi előadó, revizor és főrevizor munkakörök
ben dolgozott, amely idő alatt kétszer kapta meg a „Kiváló Dolgozó" 
elismerést és az arany pecsétgyűrűt. 1990-től helyi önkormányzati 
képviselő volt és alpolgármesteri megbízatást kapott, később, a pol
gármester idő előtti távozása után, fél évig ellátta a polgármesteri 
teendőket is. Tíz éven át volt tagja az eleki katolikus egyház képviselő- 
testületének, valamint 1994-től kuratóriumi tagja „Az Elekiek II. Vi
lágtalálkozója megrendezésére"Alapítványnak. 2001-ben megkapta 
az „Elekért Érdemérmet". 1950-től napjainkig aktív tagja az Eleki
Asztalitenisz Szakosztálynak és ma is jó egészségnek örvend.

Tájékoztatás szülőknek
A 2018 szeptemberében újonnan megnyílt bölcsődében idén augusz
tus 23-án tartották a ballagási ünnepséget. Az első évben öt kisgyer
mek búcsúzott az intézménytől és a dolgozóktól. Ők szeptembertől 
megkezdik az óvodás éveiket. A gyermekek műsorral kedveskedtek az 
ünnepségen megjelenteknek, a kicsik pedig tarisznyát kaptak búcsú
zóul. A műsor zárásaként a szülőknek, nagyszülőknek az elmúlt éve
ket felelevenítő fotósorozatot vetítettek. A hozzátartozók meghatot- 
tan nézték végig a kicsik műsorát és a vetítést. Végül a bölcsőde dol
gozói megvendégelték a megjelenteket, elbúcsúztak a gyermekektől.

B.B. Ildikó

Kötelező lett az iskolakezdés 6 éves kortól: nem lesz több évvesztes? 
Az általános iskolai oktatás megkezdését jövőre már csak engedéllyel 
lehet kitolni, ha a gyerek eléri a hatéves kort. A jogszabályból azon
ban egyelőre nem derül ki, melyik szervtől lehet ezt kérvényezni -  
írja az egyik országos sajtóorgánum.
Se a szülők, se az óvodapedagógusok sem tudják, hova forduljanak 
majd, ha kérelmezni szeretnék, hogy egy hatéves gyermeknek ne 
kelljen kötelezően iskolába mennie jövő év szeptemberétől. A kor
mány a köznevelési törvény módosításával megszüntette a rugal
mas iskolakezdést: aki adott év augusztus 31-éig betölti a hatodik 
életévét, annak kötelező iskolába mennie. A törvénymódosításig 
az óvoda a szülővel együtt dönthetett arról, hogy a gyerek egy évet 
még óvodában maradjon, és csak hétévesen menjen iskolába, ám 
ezt a lehetőséget most megvonták tőlük, az iskolaérettség megálla
pításának joga az államhoz került.
Legkésőbb január 15-éig kell benyújtani a kérelmeket a felmentést 
engedélyező állami szervhez, csakhogy a kormány sem a törvény- 
módosításban, sem annak végrehajtási rendeletében nem határozta 
meg, melyik ez az állami szerv. A törvény nem fogalmaz egyértel
műen azzal kapcsolatban sem, hogy az óvodapedagógusok, óvoda
vezetők szakmai véleményét figyelembe veszik-e a döntéseknél. 
Amennyiben mégis a gyerekeket ismerő óvónők véleménye alapján 
döntenek majd, akkor viszont semmi értelme nincs a törvénymódo
sításnak azon kívül, hogy az eljárás hosszabb lesz.
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Jeles napok: szokások és hiedelmek szeptemberben
SZEPTEMBER 12. MÁRIA NAPJA 

A név gyakorisága miatt kedvelt névünnep. Egyes vidékeken a búcsú 
napja, például Sárkeresztesen a rokonokat kacsával, tö ltö tt papriká
val, lepénnyel, kalácsokkal kínálják. Bukovinában az istensegítsiek 
búcsúnapja. Vendégségeket, táncmulatságokat rendeznek, négy fa
luból is várják a vendégeket.

f  t  *
SZEPTEMBER 21. MÁTÉ NAPJA 

Máté hetében vetették egyes helyeken a búzát, például a Bánátban. 
Másutt ezen a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet 
felveri a gaz. Göcsejben is pelvahétnek nevezték Máté hetét, úgy tar
tották, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás lesz. A Szerémségben a 
Máté-napi tiszta időből jó  bortermésre következtettek.

* *  f
SZEPTEMBER 29. MIHÁLY NAPJA

A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja.
E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók, 
és a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották 
vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt. 
A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogad
ták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, mulatságo
kat, bálokat rendeztek (Barna 1979:225-226). A cselédfogadás ide
je is Szent Mihály volt. A Bács megyei Topolyán, ha valaki arra

kényszerült, hogy költözködjék, azt mondták róla: „No, ennek is már 
szentmihály van". Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a pásztorok 
ilyenkor egészítették ki felszerelésüket. E naphoz is kapcsolódik női 
munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángo
rol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég.
Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent 
Míhály-napra vonatkozóan, például: „Aki Szent Mihály napján gatyá
ba öltözik, attól nem kell tanácsot kérni;" „Aki Szent Mihály nap után 
szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot." Vagyis aki Szent 
Mihály-nap után is úgy öltözik, mint nyáron, az nem lehet okos ember. 
Szeptember 29. után már nem nő a fő, mondják is: „Szent Mihály-nap 
után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet."Egyházasbáston azt 
mondják, Szent Mihály fehér lovon jön, behozza a deret.
Számos időjósló hiedelem ismert a pásztorok körében. Például állatok 
viselkedéséből jósoltak az elkövetkező időszak időjárására. Ha Szent 
Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős 
telet vártak, ellenkező esetben enyhét. Bácskában úgy mondják: 
„Szent Mihálykor keleti szél /  Igen komoly telet ígér."
(Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem men
tek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. A pereszlé
nyiek kemény télre jósoltak, ha Mihály napján dörög. Szent Mihály- 
nap után kezdték a kukoricát törni. Megkezdődött az ún. kisfarsang 
ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig tartott. 
Mihály-nap gyakorisága miatt kedvelt névünnep maradt országszerte.
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Verseny elhunyt eleki pingpongosok emlékére
Az Eleki Asztalitenisz Egyesület szervezésével és az önkormányzatunk tá
mogatásával immár 3. alkalommal rendeztük meg ezt a versenyt, amellyel 
szerettünk volna méltóképpen megemlékezni azokról a pingpongosokról, 
akik megalapították az egyesületet vagy játéktudásukkal, hozzáállásuk
kal és eredményeikkel nagyban hozzájárultak hírnevének öregbítéséhez. 
Pluhár László polgármester emlékezett meg azokrók, akik már csak lélek
ben lehetnek velünk.

Név szerint: Marschall Lajos, Lukács Tibor, 5oós István, Kunditz 
András, Rotyis György, Rotyis István, Morár Ferenc.
Bár ők már csak az égieknél tudják ezt a sportágat művelni, de mindegyi
kőjük megérdemli, hogy mint pingpongosokról, egy-egy rájuk jellem
ző tulajdonságukat megemlítsük.
Marschall Lajos bácsi: ő az a játékos volt, aki küzdött, mint egy orosz
lán, mert csak a győzelem volt számára az elfogadható eredmény. 
Lukács Tibi bácsi: tanárian művelte ezt a sportágat, olyan fonák ütést, 
mint amilyen az övé volt, azóta sem lehet látni.
Soós István: Pista a koncentrálás mintaképe. Ha 20:0-ra vezetett, akkor 
is úgy figyelt, mintha azon a poénon múlna a győzelem, figyelme egy 
pillanatra sem lankadt.
Kunditz András: Öcsi pont az ellenkezője volt Soós Pistának, őt nem 
zavarta, ha elment egy szett, csak az a poén közönségdíjas legyen. 
Rotyis György: Gyuszi úgy ki tudta fordítani a tenyeres és a fonák 
ütéseit, hogy lehetetlen volt kiszámítani, merre fog menni a labda.

Rotyis István: ő nem különleges képességével tűnt ki a többiek közül, 
csupán azzal, hogy a csapat érdekében a győzelemért a tőle sokkal 
jobb játékosokat is megverte.
Morár Ferenc: ő volt az ázsiai ütőfogás, a toliszáras játékstílus eleki 
képviselője. Amikor ment neki a játék, akkor az egész megyében nem 
talált legyőzőre.
Polgármester úr zárszóként csak annyit jegyzett meg: önök is játsszák 
a saját stílusukat, érjenek el minél jobb eredményt, de számomra a leg
fontosabb, hogy érezzék jól, érezzék otthon magukat nálunk.

Hagyományőrzők viadala
A Velek Vezér Hagyományőrző íjász Egyesület Elek várost képviselte 
az 5. Városok Viadalán, Tégláson. Tradíció, hogy minden év augusz
tusában részt vesz az egyesület ezen a nívós és az ősi kultúrát fe l
elevenítő versenyen. Meghívásos alapon történik a nevezés. A csa
pat öt íjászból és egy zászlóhordozóból áll. A verseny egy szemlével 
kezdődik, ahol a felszerelés korhű mivoltát pontozzák, mely pont
szám részét képezi az íjász pályán megszerzett pontszámainak. Az 
íjász pálya főként ügyességi feladatokból áll, ahol futni, egyensú
lyozni és koncentrálni kell. Továbbá a versenyző csapatban indulnia 
kell női versenyzőnek vagy gyermeknek is. A pályát egy másik város 
csapatával kell leküzdeni úgy, hogy közben velük is versenyeznünk 
kell. Nyernünk ugyan nem sikerült, de becsülettel megharcoltuk és 
szép élményekkel gazdagodva tértünk haza. Pluhár László polgár- 
mester velünk volt a versenynapon, és erős mentális támogatást 
nyújtott. Köszönjük szépen városunk támogatását. Duró Lajos
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a TOP-2.1.3-16 Települési infrastruk 
túra-fejlesztések pályázati felhívás keretén belül benyújtott „Elek 
város csapadékvizelvezető-rendszer fejlesztése" című TOP-2.1.3-16- 
BS1-2017-00013 azonosítószámú projekt 2019 szeptemberétől 
megvalósul. A kivitelezés során a következő utcák lesznek érintettek:

• Kiss Ernő utca
• Táncsics utca
• Szent István utca
• Kossuth utca
• Ady Endre utca
• Zalka Máté utca

A kiviteli munkák ütemezéséről és a befejezés várható időpontjáról 
a későbbiekben a kivitelező cég írásban értesíti Önöket.
A kivitelezés során felmerülő kérdésekkel, problémákkal kérjük, ke
ressék a műszaki ügyosztály illetékes munkatársát, Stumpf Jánost 
(tel.: 06-66/240-411)
Az út- és közműépítéssel járó esetleges kellemetlenségek kapcsán 
türelmüket és megértésüket előre is köszönjük.

Segítség Krisztiánnak
A lakosság és Elek Város Önkormányzata, valamint az Eleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat egy emberként fogtak össze, hogy 
Orsós Krisztiánon segítsenek. A 21 éves eleki focista bal lábét térd
től lefelé amputálni kellett. Otthoni körülményei alkalmatlanok 
voltak ahhoz, hogy lábadozása idejét a szülői házban töltse. Ezért 
az önkormányzat egy átmeneti, felújított lakást biztosított az ő és 
családja számára az elkövetkező időre. Ez alatt szülőházát adomá
nyokból készülnek megfelelő állapotba hozni. Amennyiben Ön is 
segítené ezt a nemes ügyet, megteheti, hiszen Elek Város Önkor
mányzata Krisztián megsegítésére elkülönitett technikai számla
számot hozott létre, melyre várják adományaikat.
Technikai számlaszám: 11733113-15343501-10250000

Tisztelt eleki sorstársak!
A Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesülete Eleki 

Csoportja október 4-én, pénteken 10 órától 
évzáró gyűlést szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. 

Helye: Művelődési Központ (Elek, Kossuth utca 13.) 
Napirendi pontok:

- köszöntő
- Uhrin Tamásné csoportvezető tájékoztatója a 2019 évről
- 2019. évi egyesületi tájékoztató (előadó: Márton Gábor)

■ Plubár László polgármester tájékoztatója Elek város helyzetéről 
- tombolahúzás, ebéd 

Tombolatárggat elfogadunk!

Közlemény. Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a VI. sz. szavazó
kor cime megváltozott. A volt gimnázium (Elek, Lökösházi út 10. sz.) 
épületéből visszakerült az eredeti helyére, a volt IV. sz. óvoda épüle
tébe, a Lökösházi út 50. sz. alá. (HVI)

m m r n m

FELLÉPŐK v . v
Balogh Vanda • Dandé Gyöngyi • Erdódiné Újlaki Anikó • Ferenczi Réka. 

Herédi Lászlóné • Herédi Tünde • Horváthné Brandt Szilvia 
Jámbor Melinda • Kaposi Zsuzsanna • Krisánné Pctrovszki Edina 

Mázán Erika • Nagy Noémi • Nisteriuc Zsófi • Ónodi János 
Sárosi-ónodi Tímea • Seeberger Helga • Simon Márti • Szabó Márti 

Szarvas Nóra • Tóth György • Tóthné Kinga • Trepák Mónika 
Turóczy Judit • TuróczyTDnde 

LÁ TV ÁN YFELELÖ S: Ónodi János
R END EZŐ : Tóth György

2019. SZEPTEMBER 28.119:30

Reibel Mihály A  BELÉPÉS IN GYEN ES! 
Városi Művelődési Központ t á m o g a t ó j e g y

Elcíc. Kossuth utca 13. a helyszínen kapható.
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