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Kérdésünkre válaszol a polgármester
Az Eleken fu tó  beruházások je len leg i helyzete

Városunkban egyidejűleg több helyszínen is zajlanak fejlesztési 
munkálatok -  erről számolt be lapunknak Pluhár László polgármester.
Elsőként említsük meg a napokban befejezett „volt pártház" épületének 
teljes felújítását és korszerűsítését, mely mostanra a város legkorszerűbb 
épületévé vált. A „volt pártház" épülete a Wild család tulajdonát képezte 
-  amely tehetős kereskedő család volt -  az emeleten lakrészek, a 
földszinten pedig üzlethelyiségeket alakítottak ki. Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. január 9-én pályázatot nyújtott be a 
Dél-Alföldi Operatív Program keretében a „Szociális alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Elek városában" címen, Elek Város 
Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulásával. A Dél-Alföldi Operatív 
Program irányító hatósága a benyújtott pályázatot 2012. május 30-án a 
nyertesnek, illetve 49 785 238 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte. A pályázat célja: a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
a szolgáltatások minőségének javítása, valamint a társadalmi 
esélykülönbségek csökkentése a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kiegyenlítése által. A pályázat keretében elvégzett 
munkálatok: külső-belső nyílászárók cseréje, felújított épület belső 
festése, épületgépészeti berendezések felújítása, korszerűsítése, 
faelgázosító kazánok elhelyezése, használati melegvíz biztosítása 
napkollektor segítségével, homlokzati falazatra utólagos hőszigetelő 
rendszer kiépítése, padlószerkezetek cseréje, tetőszerkezet cseréje,

szociális vizesblokk kialakítása, komplex akadálymentesítés, parkoló 
kialakítása. -  Az épület a mai biztonságtechnikai előírásoknak 
megfelelően került kialakításra -  mondta lapunknak Pluhár László, Elek 
polgármestere. -  A Gyulai Kistérség által nyújtott szociális szolgáltatás, 
mely eddig három telephelyen működött, most egy telephelyen 
működik. A fejlesztésnek köszönhetően a szolgáltatások átjárhatósága 
növekedett, ami hatékonyabb működést eredményez -  nyilatkozta 
Andrási Károlyné egységvezető. Az intézmény több szociális 
szolgáltatást nyújt: családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, közösségi 
ellátás, támogató szolgálat, idősek klubja, fogyatékos személyek nappali 
ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés. A településen jelenleg is 
folyó beruházás a 4444-es út átmenő szakaszának (Gyulai út, Lőkösházi 
út) korszerűsítése, mely egy INTERREG-es pályázat által került 
megvalósításra, nagyobb része európai uniós finanszírozással, nemzeti 
hányadát pedig a magyar kormány biztosítja. A beruházás tartalmazza a 
határra vezető út (Ottlakai út) teljes szakaszának kiépítését és 
felújítását, a Gyulai út és Lőkösházi út átkelő szakaszának pályaszerkezet 
megerősítését, a közmű kihelyezését a végleges burkolatok alól, 
valamint a csapadékvíz felszín alatti elvezetését a záportározó irányába. 
Elek Város Önkormányzatának gondot okozott a csapadékvíz befogadása, 
mivel az útépítési tervek nem rendelkeztek csapadékvíz-elvezetéssel.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ünnepeltek az elekiek

Elek Város Önkormán! 
Reibel Mihály Városi Mi 
szervezésében rendezté

Az esemény főzőversennyel 
kezdődött a polgármesteri hivatal 
mögötti téren, ahol a jelentkező 
csapatok hagyományos román 
ételekkel nevezhettek. A Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
helyben sütött káposztás és 
kolbászos lángossal kínálták a 
lakosságot és a vendégeket.
A sportpályán barátságos 
labdarúgőmérkőzés kezdődött 
Borossebes és Elek focistái 
között. Az érdeklődők 
kipróbálhatták az íjászkodást 
Duró Lajos segítségével, 
megtekinthették Várnái Boldizsár 
modellező bemutatóját és ízelítőt 
kaphattak a Spárta Taekwando 
Klub edzéséből.
A Szent István szobornál az 
államalapítás ünnepén Árgyelánné 
Tóth Erzsébet, a Reibel Mihály 
Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatónője köszöntötte 
a megjelenteket, köztük a 
romániai Facsád, Borossebes, 
Mácsa, Újszentanna és Ottlaka 
elöljáróit. Pluhár László 
polgármester mondott ünnepi 
beszédet, majd az intézmények, 
pártok, civil szervezetek és a 
vendég települések képviselői 
elhelyezték koszorúikat, ezután az 
egyház képviselői -  Kalaman 
János katolikus plébános, Virágh 
György református lelkész, Seres 
Sándor ortodox parókus - 
megszentelték az új kenyeret.
A templom mellett egészségügyi 
szűrősátor várta az érdeklődőket. 
Közben megfőtt a bográcsokban az 
ebéd. A zsűri -  dr. Papp István, a 
Szent Vince Lovagrend borlovagja, 
dr. Heim Lajos hatósági állatorvos, 
Bezzegh László, a vendéglátó 
vállalat volt igazgatója, a 
háziasszonyok, Nátor Éva és

m-rel született. Ajándék

néven, mely sok embernek adott 
és ad ma is munkát. Csaknem az 
egész világot bejárta, világcégek 
használják termékeit. Amint 
hazalátogatott Elekre, azt nézte, 
hol tudna segíteni. Gépkocsit 
vásárolt a helyi rendőrségnek, 
támogatta a sportot és a bajban 
lévőket is. Sajnos nem tudott itt 
lenni a díj átvételekor, de ezzel az 
üzenettel mondott köszönetét: 
„Eleket soha nem fogom 
elfelejteni, itt kaptam életet az én 

a Istenemtől, ezért velem van, míg 
élek. Imámban kérem az én 
Istenemet, hogy segítse Elek 
városát és óvja minden bajtól."
5 megérkezett a várva várt, 
hagyományos szülinapi torta -  
mely nagyon dekoratív és finom 
volt -  kicsik és nagyok örömére.

: A tortaosztás után Pluhár László 
polgármester és dr. Szelezsán

csomaggal, teknősbékás tortával János, a Román Nemzetiségi

gára Pocsai 
sz Zsófia) ■

it, míg a cipő sarka el nem kopik. 
18 óra 30 perctől Nagy Erika, a

Békéscsabai Jókai Színház 
színésznője sanzonokkal 
szórakoztatta a nagyérdeműt, 
majd a RÉVE Triót hallhattuk, Leel- 
Őssy Gábor, I/ozár Márton és 
Gyaraki Lívia nagyszerű 
előadásában. Őket „Kétegyháza X- 
faktora", Ónodi János követte, aki 
könnyűzenei slágereket énekelt, 
köztük a Gnarls Barkley duó Crazy 
című számát, ami szinte mára 
védjegyévé vált, hiszen 
országszerte az ő tolmácsolásában 
a legpopulárísabb a mű. János 
előadását követően a gyulai 
Grenadir mars zenekar foglalta el a 
színpadot. A tagok, köztük 
Bodrogközy Rita és Csernátoni 
Balázs énekesek kiváló hangulatot 
teremtettek a hazai és külföldi 
előadók hol pörgős, hol lassabb 
slágereivel.
„Egy tű t sem lehetne elejteni a 
nézőtéren!" -  lelkendezett rögtön 
színpadra lépésekor Szandi, bár a 
hatalmas érdeklődés valószínűleg 
senkit sem lepett meg. A 
kétszeres EMeRTON-díjas 
énekesnő még 14 éves is alig volt 
karrierje kezdetén, az 1989-ben 
megjelenő Kicsi Lány cimű első 
albuma után egy csapásra a 
legnagyobb magyar tinibálvány 
lett. Életéből már 1991-ben 
mozifilm készült Szerelmes Szívek 
címmel, melynek főszerepét is 
természetesen ő játszotta. Az 
egykori gyermekrajongókból 
immáron szülők lettek, akik a 
csemetéikkel élvezhették a 
koncertet. Szandi kirobbanó 
energiája a közönségre is 
ráragadt, s együtt énekelték a 
sztárral legnagyobb slágereit, 
mint a „Szerelmes szívek", vagy a 
„Tinédzser l'amour” . Többszöri 
visszatapsolás után az énekesnő a 
színpad mellett osztott 
autogramot és közös fényképek 
készültek a rajongókkal, akik 
között egyaránt voltak pici 
gyerekek, tinédzserek, anyukák, 
apukák és nyugdíjasok.
A fergeteges koncert méltó 
megkoronázása volt az egész 
napos programcsokornak, melyet 
egy tűzijáték zárt.
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Új lendület a köz igazgatásban
„Új lendület a 
közigazgatásban" 
elnevezéssel 
szemléletformáló 
kampány indul, célja a 
közigazgatás új arcának 
megmutatása, a fiatalok 

motiválása és a közmegelégedettség növelése
-  tájékoztatta nemrég a ngilvánosságot Erdős 
Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott.
-  Olyan államot építünk, amely valóban a 
közjó szolgálatában áll, s nem bürokratikus 
lépcsőkoptatással egybekötött türelemjáték, 
és nem is a magánérdeket szolgálja, hanem a 
közjót mozdítja elő -  mondta. -  Szükség van 
egyfajta szemléletformálásra is, hiszen a

közigazgatás -  nem véletlenül -  az emberek 
fejében még mindig szürke, bürokratikus 
intézményként él. A közigazgatás nem fékje, 
hanem motorja az állam működésének. Az 
életszerű és egyszerű ügykezelés által a 
közigazgatást, mint szolgáltatást kívánjuk 
működtetni. A jó állam érzékeny az 
állampolgárok ügyeire. Erdős Norberttól 
megtudtuk: a hivatalokat akadálymentesítik, a 
siketek és nagyothallók, valamint a vakok 
ügyintézését optimalizálják. 2010. 
szeptember elseje óta grandiózus szervezeti 
integráció zajlott le. Mindez a regionális 
hivatalok megyésítésével és az 
önkormányzatok feletti törvényességi 
ellenőrzéssel vette kezdetét, s az idén 
októbertől fokozatosan és folyamatosan nyíló



1925-től 1950-ig, vagyis az épületének felel meg. Akkor az
akkori állam és a katolikus egyház osztályfőnök Mária Bóna volt 
„megegyezéséig" Eleken is (balról a hatodik a nővérek 
iskolát tartottak fenn az között), aki Siabó Magda
iskolanővérek, de valójában már Régimódi történet cimű 
az aláírás előtt elűzték őket. Ebből regényében is szerepelt. A 
a korszakból nagyon kevés csoportképen látható még Mária 
dokumentum maradt, de mi mégis Modeszta főnöknő (1885-1961) 
hozzájutottunk egy ballagási -  balról a harmadik -  és Mária 
képhez 1943-ból, ami az akkori Emerika nővér (1911-46) -  balról 
zárda udvarán készült -  ez ma az az első -  akiknek közös sírja az 
általános iskola központi eleki temetőben napjainkban is

Ó T H  N G A T L A N ^ Vetélkedő gyerekeknek
A Reibel Mihály Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár a Népmese Napja 
alkalmából többfordulós vetélkedőt 
hirdetett.
A vetélkedő témája: mesék, népmesék.
A verseny időpontja: szeptember 9-30.
A játékban óvodások és 1-8. évfolyamos 

tanulók vehetnek részt, egyéni és csoportos feladatokat is 
meghirdettünk. Az értékelés négy kategóriában történik: • óvodás 
korosztály* 1 -2 évfolyam* 3-5 .évfolyam• 6 -8 .évfolyam. 
Minden nyertes számára értékes nyereményeket osztunk ki.
A verseny keretében kvíz teszteket és egyéb feladatokat teszünk 
közzé folyamatosan, amelyek megoldásával lehetőség nyílik a 
folyamatos pontgyűjtésre.
A részfeladatok pontozása és a pontok közzététele folyamatosan 
történik a művelődési központ Facebook oldalán. A szerzett 
pontokat szeptember 26-án összesítjük, ezek a záróvetélkedőn, 
október 10-én akár meg is duplázhatok.
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„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ!”

AJÁNDÉKSORSOLÁS
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Ismét jó l szerepeltek az elekiek a Magyar Kupában

61 rúgott) a i 
vidéken, a Nagybánhegyest győzte le.

en így fogunk járni.
Kocsis Zoltán: -  Sikerült az első győzelmet megszerezni, egy nagyon 

I jól összerakott csapat ellen. A csapat hozzáállása és kitartása

Az eleki labdarúgó csapat soron 
következő mérkőzései:
Szeptember 21. (szombat) 16 óra: Elek-Lőkösháza 
Szeptember 28. (szombat) 16 óra: Kétegybáza-Elek 
Október 5. (szombat) 15 óra: Elek-Újkígyós 
Október 12. (szombat) 15 óra: Doboz-Elek 
A vidéki mérkőzéseinkre autóbuszjáratot ind ítunk az 
üvegház elől. Szeretettel várjuk szurkolóinkat!

Labdarúgó-mérkőzéseink

Bucsa-Elek 2-2 (2-0)
Bucsa, 200 néző. V.: Krisán. Kiállítva: Szabó D. (Bucsa, második 
sárga lap) a 83. percben. G.: Berényi a 19., Kulik a 43., ill. Kacsala az 
55., Boruzs a 85. percben. Jó: Lázók 5., Bányai, Lázók A., Csurka, ill. 
Szentgáli, Somogyi, Kacsala, Boruzs, Bányai.
Bujdosó Attila: -  Győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Mikulás Mihály: -  Az első félidőt átaludtuk, a másodikban már 
próbáltunk támadó szellemben futballozni, de sajnos a 
befejezésekkel még mindig hadilábon állunk.
Elek-Csanádapáca 4-0 (2-0)
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, Elek, 150 néző. V.: Juhász. 
G.: Gyulai a 10., Nagy L. a 26., Rostás 11-esből a 78., Puporka a 81. 
percben. Jó: Fabulya, Gál, Somogyi, Nagy L., Nagy I., ill. Csende, 
Zsadány, Németh.

Elek-Sarkad 1-2 (1-0)
Elek, 180 néző. V.: Kocsondi.
Elek: Krisán -  Márk, Szentgáli, Somogyi, Nagy L. (Bállá), Gál, 
Fabulya, Bányai, Gyulai (Mikulás), Kacsala, Puporka. Edző: Mikulás 
Mihály.
Sarkad: Rajki -  Tóth -  Kurta László, Cseke, Perlaki, Tokaji, Erdei, 
Rácz (Semsei), Molnár, Kiss B., Sós (Takács), Iszáka (Drágos). Edző: 
Kocsis Zoltán.
Cseke öngóljával az Elek szerezte meg a vezetést, majd a szünet 
után egyenlített a Sarkad. A hajrában Cseke kijavította korábbi 
hibáját, találata három pontot ért csapatának.
G.: Cseke (öngól) a 32., ill. Sós az SÍ., Cseke a 82. percben.
Jó: Szentgáli, Gál, Somogyi, ill. Erdei, Iszáka, Tokai, Sós B.
Mikulás Mihály: -  Továbbra is azt mondom, amit a múlt héten 
mondtam. Amfg nem használjuk ki a helyzeteinket, addig minden

Mikulás M ihály: -  Örülök, hogy hazai pályán 
győzelemmel s ikerült bemutatkoznunk. Játékban van 
még m it javulnunk.
Kormányos Antal: -  Gyó'zött a papírforma. 2 -0  után 
kockáztattunk, ami nem jö t t  be. Kevesen vagyunk.

Vésztő-Elek 1-2 (1-1)
Vésztő, 130 néző. V.: Benyovszki Z.
G.: Vámos A. a 29., ill. Rostás a 14., az 58., percben.
Jó: Rábai, Szombati, ill. Krisán, Fabulya, Kacsala, Rostás,
Gyulai, Gál.
Molnár Tamás: -  Ha a helyzeteink felét berúgjuk, akkoris simán 
nyerni kellett volna a mérkőzést.
Mikulás Mihály: -  Végig izgalmas, fordulatos mérkőzésen értékes 
győzelmet arattunk egy jó csapat otthonában.

Hotya Mihály

Szakképzett kutyakozmetikus és 
kutyamasszőr az 

Ön kedvencének szolgálatában.
Békéscsaba, Rigó u. 17.

Tel: 20/476-68-83

-műanyag ajtók, ablakok gyártása 
-fa nyílászárók gyártása 
-redőnyök gyártása és felszerelése 
-műanyag és fa szúnyoghálók
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Tisztelt eleki lakosok!
Mi, a helyi polgárőrség tagjai a problémák 
ellenére is tovább tevékenykedünk, létszám
gondjaink miatt nem tudunk mindenütt ott lenni, 
ugyanis ezt a feladatot a munkánk mellett 

végezzük. Köszönjük azoknak, akik bizalommal fordulnak hozzánk, 
köszönjük a polgármester úr segítségét és bizalmát, az eleki 
rendőrőrs vezetőjének és személyi állományának segitőkészségét 
és azon vállalkozók segítségét, akik megalakulásunk óta 
támogatják munkánkat. Vezetésünkben egy hónapja változás állt
be: eddigi elnökünk, Múlik János munkahelyi leterheltsége miatt 
nem tudja tovább ellátni az elnöki feladatokat, ezért lemondott. Új 
elnökségünk: Rácz János elnök, Mezei Ferenc Isolt alelnök, 
Cservenák Magdolna gazdasági alelnök. Forduljanak hozzánk 
bizalommal I Ha hosszabb időre elutaznak, jelezzék, és ml figyeljük 
az ingatlanokat, a tartósan üresen állókat is. A rendbontásokat, 
lopásokat, besurranásos eseteket azonnal jelezzék a rendőrségnek. 
Kérjük önöket, lépjenek be közénk, és összefogással előzzük meg a 
bűncselekményeket. Ne csak szavakkal, tettekkel is bizonyítsuk, 
hogy tenni akarunk lakhelyünk biztonságosabbá, élhetőbbé 
tételéért. Elérhetőségünk: *36-70-330-2386

Az eleki polgárőrség

Napköziotthonos óvodák
5742 Elek, Kétegyházi út. 20.
A „Napköziotthonos óvodák" egy központi és két telephellyel 
működő nevelési-oktatási intézmény, ahová augusztus 16-áig 164

I. sz. óvoda:
a: 68 fő

én Torma Lénárd, Illyés Zsolt, a

stxssí

Tanuljon nyelvet uniós támogatással!
Uniós pályázatból 90 órás németnyelv-tanfolyam indul Eleken az 
MTOKM;

1800 Ft, illetve 4500 Ft, lal 
t, munkafüzetet, sz

,6:15-től
19:40-ig. Regisztráció a képzésre: www.tudasodajovod.hu 
További információ: www.mtok.hu,www.facebook.com/mtokiskola, 
06-70/770-6295

http://www.tudasodajovod.hu
http://www.facebook.com/mtokiskola

