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Megemlékezés az 1848-as forradalomról
Március 15-én 9 órától gyülekeztek az emlékezek a templomkert emlék
művénél, hogy tisztelegjenek az 1848-as forradalom és szabadságharc 
170 évvel ezelőtt történt eseményei előtt.
A Himnusz elhangzása után a Román Általános Iskola tanulójának sza
valatát hallhatták, majd a Dr. Mester György Általános Iskola 4. osztá
lyos tanulóinak kis huszárjai és hölgyei adtak nagyon szép megemlé
kező műsort. (Felkészítő tanáruk Lénán Istvánná.) A „márciusi ifjak" 
előadása után Pluhár László polgármester ünnepi beszéde következett. 
A szónok megemlékezett a pesti forradalom sorsfordító döntéseiről, a

Békés megyében élők helyzetéről, 
valamint arról, hogy a pesti forra
dalmi események híre március 
19-én elérte Gyulát is. A történ
tek hatására kezdeményezték az 
új törvények kidolgozását.
A beszéd elhangzása után a városi önkormányzat, a megjelent szerve
zetek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit, s végül a 
Szózat hangjaival zárult az ünnepség. (J. K. H.)
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Takarékos, biztonságos az idei költségvetés
Február 26-án tartotta soron következő ülését Elek Város Önkormányza
tának Képviselő-testülete. Pluhár László polgármester köszöntötte a meg
jelenteket és mindazokat, akik a tv-képernyőn kísérhették figyelemmel 
az ülést, majd rátért a napirendi pontok ismertetésére.
Elsőként a lejárt határidejű határozatokról szólt, majd a szociális tűzifa 
kiosztásáról adott tájékoztatást. Az önkormányzat segítséget nyújtott a 
lakosságnak 664 köbméter fa kiosztásával, a támogatásban 509 család 
részesült. Első körben 1,3 köbmétert, majd még 0,6 köbmétert 
szállítottak ki, s ezen felül 120 köbméter tűzifát vásároltak saját erőből. 
Február 23-ig összesen 7000 mázsa fát osztottak ki a rászorulóknak, s 
a tüzelő összevágását is az önkormányzat vállalta magára.
Vásárolt a város egy 18 személyes autóbuszt, amellyel a helyi iskolákat, 
civil szervezeteket kívánja segíteni. A mezőgazdasági munkák elvégzé
sének könnyítése érdekében egy traktorral lett gazdagabb a település. 
Következő napirendként Elek Város Településképi Arculati Kézikönyvével 
ismerkedhettek meg a képviselők és a jelenlévők. Ebben a kiadványban 
megtalálható a településképi rendelet, a helyi védettség meghatározása 
és sok más egyéb. (Ha valaki részletesen kívánja megismerni, az meg
találja Elek város honlapján, a hirdetméngek menüpont alatt.)
Ezt követte a 2017. év lezárása, amely költségvetési évet hiány nélkül 
sikerült teljesíteni. A cél a korábbi évekhez hasonlóan most is a bizton
ságos működés volt. A következő napirendi pont a 2018-as költségve
tésről szólt. A pénzügyi bizottság szerint takarékos, biztonságos és át
látható működést irányoz elő a költségvetés. Az ügyrendi bizottság is 
elfogadásra javasolta az előterjesztést. A testület tagjai egyhangúan 
fogadták el a 2018. évi költségvetési rendeletet.
Fontos napirendi pont következett, hiszen egy olyan új támogatást kí
vánt bevezetni a testület, amely nagyban elősegítené a fiatalok helyben 
maradását, lehetőséget biztosítanak a fiatalok első lakáshoz jutásának

támogatására, amely egyszeri 500 000 Ft. (Hogy kik és hogyan vehetik 
igénybe és melyek a kérelem benyújtásának feltételei, arról Elek város 
honlapján találják meg a pontos információt, és magát a rendeletet is.) 
Szociális rendelet módosítása is történt, mégpedig a lakásfenntartási 
támogatások területén, egy kategóriával bővítették a kategóriákat.
Szó volt még testvértelepülésünk, a németországi laudenbach városával 
kötendő hivatalos együttműködési megállapodás megkötéséről, amely
re a világtalálkozón kerül sor.
Ezt követően megválasztották a szavazatszámláló bizottsági tagokat és 
szó volt az általános iskolák kötelezően előirt felvételi körzethatárairól. 
Pelle László képviselő a Dr. Mester György Általános Iskola igazgatója
ként jelezte, hogy minden gyermeket szívesen vár Elekre, az iskolába. 
Ezután zárt üléssel folytatódott a képviselő-testületi ülés.

,  ingyenes navilap. fele lős Kiadó: t ie *  varos gnKormanyiata, Plunar la s iio  polgármester.
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Szelektálj okosan! Védd a környezetet!

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

szelektalok.hu

2017-ben Elek Város Önkormányzata pályázatot nyúj
to tt be a Földművelésügyi Minisztériumhoz, amelynek 
eredményeképpen március 5-én eyy háromnapos ren
dezvénysorozat vette kezdetét a Reibel Mihály Műve
lődési Központban.
Mindhárom nap programja a szelektív hulladékgyűj
tés fontosságára, környezetünk megóvására, környe
zetvédelmi lehetőségekre és az ökotudatos gondol
kodásmódra fektette a hangsúlyt.
A változatos programokon az eleki Harruckern János 
Közoktatási Intézmény, az eleki Román Általános 
Iskola, a Dr. Mester György Általános Iskola, a Két- 
egyházi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégi
um, a kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola és a 
kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola ta
nulói és pedagógusai vettek részt. Az első napon, a regisztráció után 
Árgyelánné Tóth Erzsébet, a művelődési központ igazgatónője köszön
tötte a diákokat és a pedagógusokat, majd Turóczy András alpolgármes
ter nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően Árgyelán Erzsébet, a két
egyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője egy 
ismeretterjesztő filmet vetített a résztvevőknek, melyet Tóbiás 
Sándorné, az EHI Kft. vezetőjének előadása követett a szelektív hulla
dékgyűjtésről. Az előadás után ízletes ebéd várta mind a diákokat, mind 
a pedagógusokat.
Következett a legizgalmasabb második nap, a vetélkedő napja, melyre 
15 csapat nevezett. A „belépő" újrahasznosított anyagból készült tárgy 
volt. Nagyon kreatív megoldások születtek, sok-sok dísz- és használati 
tárgy, újragondolt játék és falikép is. A csapatoknak össze kellett mér
niük tudásukat állathang-felismerésben, ruhatervezésben, szelektív 
hulladékgyűjtésben, környezetbarát megoldások fellelésében és inter
netes totóban is.
A nagy megmérettetésben végül az alábbi eredmények születtek:
I. Dr. Mester György Általános Iskola, Viharsarki Betyárok
II. Kétegyházi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, SCR
III. Dr. Mester György Általános Iskola, Öko
A nyertes csapatok a Földművelésügyi Minisztérium támogatásának 
köszönhetően ajándékcsomagot kaptak, de minden csapat kiérdemelt 
emléklapot és tollat is. A program részeként egy 24 oldalas kiadvány 
készült „Szelektálj okosan!" címmel, melyet minden résztvevő magával

vihetett. A nagy izgalmak után a nap ismét finom ebéddel zárult. 
Elérkezett a harmadik, befejező nap, amikor a vetélkedő nyertes csa
patai és a legtöbb pontszámot szerző csapatok 48 diákja „jutalomútra" 
mehetett Békéscsabára, a DAREH hulladékválogató telepére. Szinte 
mindenki számára újdonság volt, amit ott látott, ahogy a gépek szelek
tálják a hulladékot, és néha az is megdöbbentő volt, hogy mi minden 
kerül a szemeteskonténerekbe, ami nem is oda való lenne.
Éppen erre szerette volna ez a három nap felhívni a figyelmet, hogy 
válogassunk, szelektáljunk, s mindezt okosan tegyük, hiszen a mi jö 
vőnkért, környezetünkért, egészségünkért tesszük!

Juhászné Kiss Henrietta
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Jókedvűen farsangoltak a román iskolások

Szülök, rokonok és gyerekek izgatott morajlása töltötte be a helyi mű
velődési ház nagytermét február lS-én, mielőtt elkezdődött a vidám és 
sokszinű farsangi mulatság. Az előkészületeket a szülői munkaközösség 
tagjai már megtették, igy a farsangi fánk, sokféle sütemény és más f i 
nomság illata fogadta az érkezőket.

Szelezsán Péter igazgató üdvözlő szavai után kezdetét vette a rekesz
izmokat nem kímélő, vidám délután. Az ötödikes és hatodikos lángok 
zumba-bemutatója karneváli hangulatot hozott közénk. Az első osztá
lyosok izzó tűztáncát a másodikosok matematikai ismereteket is be
mutató tánca követte. Ezután a harmadik osztály tanulói -  félelme
tes, félszemű kalózok -  akrobatikus elemeket bemutatva repítettek 
minket a Karib-tenger világába. A negyedikes fiúk és lányok egye
nesen Koreából érkeztek, hogy bemutassák az oly népszerű, már-már 
néptánccá vált gangnam style-t. A következő produkcióban akuszti
kus gitárok kísérték az énekeseket. A felkészülést és a megható dalt 
a nézők szűnni nem akaró tapssal jutalmazták.
A hetedik osztályosok jelenetét az ötödik és hatodik osztályosok ösz- 
szevont tánca követte. A különböző zenei stílusokból összeválogatott, 
mókás táncot még emlékezetesebbé tette, amikor Éva néni vezetésé
vel a fiúk kis tüllszoknyában balettoztak végig a színpadon.
A jelmezes felvonulást kővetően a zsűri értékeléséig az evésé, ivásé, 
táncolásé le tt a főszerep. Tombolahúzással zárult a délután, ahol a 
szülőktől, osztályoktól, pedagógusoktól érkező felajánlásokkal együtt 
értékes nyereményeket oszthattunk szét. Az izgatott arcocskák hol az 
örömtől, hol a csalódottságtól kipirosodva jelezték: ez a délután izgal
masan telt, jó volt együtt lenni.

Bábszínház. A télűzés nem lett sikeres a farsangi mulatságon, igy az 
idei év leghidegebb napjaiban, hóval borított utcákon kelt útra újra az 
alsó tagozatos diáksereg. Február 23-án az elsősök és másodikosok,

egy nappal később pedig a harmadik és a negyedik osztály nézett 
meg egy újabb, szívet melengető bábszínházi előadást a Békéscsa
bai Napsugár Bábszínházban.
Ovi-suli. Márciustól újra indul az ovi-suli a román általános iskolában. 
A szülői igényeket felmérve 28 leendő elsős jelentkezett erre a lehe
tőségre, akikegy-egy 30 perces játékos foglalkozáson megismer
kedhetnek az iskola termeivel, eszközeivel. Ezen alkalmak lehetősé
get teremtenek arra, hogy minden alsós tanító néni bemutatkozzon, 
miközben a kis vendégek anyanyelvi, matematikai vagy román nyelvi 
foglalkozáson vesznek rész. Az első találkozás március 12-én volt, 
ahol Múlik Edit tanító nénivel egy kreatív foglalkozáson alkothattak 
a lelkes óvodások.

Rajzverseny. A román iskola pedagógusai örömmel tapasztalják, hogy 
a diákok lelkesen vesznek részt az iskolában megrendezett házi ver
senyeken. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ne csak az értelmi képessé
gekben erős gyerekek jussanak sikerélményhez. Ezért is rendeztünk 
egy rajzversenyt, ahol a gyerekek a közeledő húsvét témakörében ké
szíthettek rajzokat, festményeket. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Farsang kupa. Lökösházán rendezték meg a 17. Farsang Kupát a román 
nyelvet oktató és román tannyelvű iskolák részvételével. Ebben az év
ben nyolc település nevezte be az általános iskolai tanulókból össze
állított csapatát, köztük az Eleki Román Általános Iskola is. A rendez
vényt a helyi és az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat h ir
dette meg. Felszabadultan és remek összjátékkal küzdöttek egymá
sért a fiúk. Köszönjük a tanulóknak és a felkészítő pedagógusnak, 
Sorean Vasúénak az izgalmas mérkőzéseket.

Csobánné Stelkovics Edina



elekiAktuális

Böjt közepe -  „M itte in dér fasta"

„Biztonságos közlekedés" címmel az idén is meghirdette közleke
désbiztonsági ggermekrajzpálgázatát az Országos Baleset-megelő
zési Bizottság. A pályázatra, amelynek témája a kerékpáros-közle
kedés volt, óvodásaink több rajzát is benyújtottuk.
Nagy örömünkre Hegedűs József, az Eleki Napköziotthonos Óvodák

Versmondó óvodások
A Pillangó csoport óvodásai má
rcius 9-én versmondó verse
nyen jártak Békéscsabán. A VI. 
Kortárs Versmondó Versenyen 
Vesztergom Andrea verseiből 
választhattunk. Sonkoly 
Fruzsina a Nagy kislányok titkai, 
Duró-Oergely Nimród pedig a 
Saroklakó c. verssel kápráztatta 
el a zsűrit és a közönséget. 
Sonkoly Fruzsina végül bronz, 
Duró-Gergely Nimród pedig 
ezüst minősítéssel végzett a 
versenyen.
Szívből gratulálunk nekik!

I. számú óvodájának nagycsoportosa nyerte meg a versenyt, és 
március 6-án Gyulán, a Művelődési Házban vehette át az I. helye
zésért járó oklevelet a Gyula és Környéke Baleset-megelőzési Bi
zottság képviselőjétől. A nyertes pályamunkát a második forduló
ra, a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság zsűrizésére 
továbbitották.

Rajzpályázat ovisoknak

A német nemzetiségi nyelvi nevelést folytató I. és II. számú óvodáink
ban március 7-én tartottuk meg hagyományőrző ünnepségünket, ezzel 
is hozzájárulva a német nemzetiségi hagyományok, a helyi sváb nép

szokások megismeréséhez, ápo
lásához. Ezen a napon a reggeli 
órákban ismeretet szerezhettek 
a gyermekek a „Putza”  baba tör
ténetéről, a régen élt fiatalem
berek tojásgyűjtéséről a böjt 
közepi rántotta elkészítéséhez, 
de a lányos házakhoz is beko
pogtattak a „Putza" babával.
A szokásokhoz kapcsolódó tevé

kenységeket óvodásaink a délelőtt folyamán rántottaevéssel, előké
szített és kilyukasztott tojások kifújásával, majd a kifújt tojásokból 
kalárisok készítésével töltötték. Mikor elkészültünk, kivittük a város 
főterén álló „Rézi" szoborhoz és a nyakába akasztottuk, közben pedig 
sváb zenét hallgattunk.
Jövőre szeretnénk körbetáncolni óvodásainkkal a „Rézi" szobor talap
zatánál lévő szokőkutat, még színesebbé varázsolva hagyományunkat.
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Különös figyelmet szentelek a vidéki lakosságnak
A nevem dr. Dévényi-Dabrowsky 
Géza Dániel. 48 éves vagyok, 
1969. június 26-án születettem. 
Gyulán élek. Általános iskoláimat 
Medgyesegyházán, míg középis
kolai tanulmányaimat Gyulán, az 
Erkel Ferenc Gimnázium és Szak- 
középiskolában végeztem, ahol 
1987-ben érettségiztem. 
Tanulmányaimat a Miskolci Egye
tem Állam- és Jogtudományi Ka
rán fejeztem be 1995-ben. Azóta 
a Dévényi és Társai Ügyvédi Iro

dában dolgozom ügyvédként, több településen, igy Gyulán is. Két 
gyermekem van, egy 15 éves fiam és egy 9 éves kislányom.
2009 óta vagyok a lobbik Magyarországért Mozgalom tagja, és már a 
2010-es és a 2014-es országgyűlési választáson is ezt a pártot képvi
seltem, mint országgyűlési képviselőjelölt, de most jö tt el a lehető
ségem arra, hogy szeretett városomban, Gyulán és annak választó- 
körzetében küzdhessek meg ellenfeleimmel az országgyűlési válasz
tásokon, hogy munkámmal be tudjam bizonyítani, hogy a Jobbik Ma
gyarországért Mozgalom az a párt, mely hazánkat és nemzetünket 
elvezetheti a szebb jövő felé.

Képviselői megbízásom esetén különös figyelmet szentelek a vidéki 
lakosságnak, a kisebb településeken élőknek. Céljaim között szerepel 
a vidéki úthálózat rendbehozatala, hiszen a választókörzet útjain las
san nem lehet közlekedni, és sem a munkahelyteremtés, sem az 
egészségügyi ellátás fejlesztése jó minőségű utak nélkül nem 
megoldható.
A kis- és közepes vállalkozók terheinek csökkentése is az elképzelé
seim között szerepel, hiszen a gazdasági fejlődéshez és a munkahely- 
teremtéshez, az anyagi biztonsághoz erre is nagy szükség van.
Nem felejtkezem el a nyugdíjasokról és a fiatalokról sem, az 
időseknek jobb megélhetést biztosító nyugdíjat, míg a fiataloknak 
családi támogatást és gyermekvállalási kedvezményeket szeretnék. 
Képviselővé választásom esetén közös céljaink elérésében Vágási Pál, 
a Jobbik eleki elnöke lesz segítségemre a magyar parlamentben. 
Kitartáséval, céltudatosságával és fáradhatatlan tenni akarásával Önök 
biztosak lehetnek abban, hogy Elek városa a fejlődés útjára fog lépni.

Kérem Önöket, hogy április 8-án minél többen járuljanak a 
választóurnákhoz és támogassanak minket.

Őszinte tisztelettel: 
dr. Dévényi-Dabrowsky Géza,
a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje ©
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MOZGALOM

Választási tájékoztató
Az országgyűlési képviselők választása 2018 április 8-án lesz. 

Eleken 6 szavazókörben 3 781 -en szavazhatnak. 
Aválasztási iroda elérhetősége: Elek, Gyulai u. 2., tel.: 66/240-411

SZAVAZÓHELYISÉG SZAVAZÓKOR 
CÍME SORSZÁMA

OEVK
SORSZÁM

AKADÁLYMENTES,
KIJELOLT-E

Kéteggházi ú t 91. 
(III. Óvoda 1. terem) 1

Békés megye 3. 
számú OEVK

Kétegyházi ú t 20. 
(II. Óvoda) 2

Békés megye 3. 
számú OEVK

Kéteggházi ú t 91. 
(III. Óvoda 2. terem) 3

Békés megye 3. 
számú OEVK

Hősök útja 9. 
(1. Óvoda) 4

Békés megye 3. 
számú OEVK

Kossuth Lajos utca 13. 
(Művelődési Ház) 5

Békés megye 3. 
számú OEVK

Lökösházi út 10. 
(Iskola) 6

Békés megye 3. 
számú OEVK X

I meg beteged esek
........  k

°  d t e s f ö g s E f f l

www.vascularmed.eu • info@vascularmed.eu
Tel.: +36-30/9633-391

(Forrás: Nemzeti Választási Iroda honlapja)

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi ügyelet:

66/240-896 vagy 70/967-89-86 
Nemzeti közművek hibabejelentés: 

DÉMÁSZ: 62/ 565-600 
főgáz (gázszivárgás): 80/440-I4 l 

Mentők: 104 Rendőrség: 107 Tűzoltóság: 105 
Kábeltévé hibabejelentés: 66/77-88-99 

Gyógyszertár: 66/240-373

http://www.vascularmed.eu
mailto:info@vascularmed.eu
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Közlemény
/

Általános iskolai beiratkozás a gyulai járásban
Értesítem a Gyulai Járásban (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) é l i  érintett szülőket, hogy a 2018/2019, tanévre történő 
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtök) 8 órától 19 óráig és 

2018. április 13-án (péntek) 8 órától 19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V ili.31.) EMMI rendelet 
21. § ( l ) - ( 2 )  bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja, vagy dönt a hatodik életévet augusztus 31 -ig betöltő gyermek óvodai 
nevelésében való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot 
ellátó hatóság (járási hivatal) a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint asziilőnek joga van, hogy gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon válasszon iskolát.
A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola 
első évfolyamára.
A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére k iá llíto tt személyi azonosító (személyi igazolvány),
- a gyermek nevére k iá llíto tt lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő 
az Nkt. 37. § (2 )-(3 ) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló 
érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Gyulai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az 
intézmény, akkorannak fenntartójához kell benyújtani.

Amennyibena választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülőaz EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles 
a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a Gyulai Járásban élő érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai 
beíratási kötelezettségüknek.

Gyula, 2018. március 8. Dr. Gulyás Imre
hivatalvezető

http://www.kir.hu
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Magyar bál, fiatalokkal
Idén újra, immár tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Eleken, a 
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ szervezésében a hagyomá
nyos Magyar bál cimű rendezvényt.
Árgyelánné Tóth Erzsébet röviden köszöntötte a megjelent városve
zetőket: Pluhár László polgármestert, Turóczy András alpolgármes
tert, a képviseló'ket, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, va
lamint a szórakozni vágyó közönséget. A nyitó táncot az újjáalakult 
Elek Táncegyüttes mutatta be, majd táncra invitálták a megjelente
ket. Köszönjük Héra Krisztinának és Szilágyi 
Andrásnak a táncok betanítását.
A zenéről és jó hangulatról a Bibuczi együttes 
gondoskodott. A korábbi évekhez hasonlóan most 
is a fiatalok vitték a prímet. Azt tapasztaljuk, hogy 
ez az a mulatság, ahol nagyobb számban inkább a 
fiatalabb korosztály vesz részt.

Támogatóink voltak: Elek Város Önkormányzata, 
Pluhár László polgármester, Turóczy András 
alpolgármester, Mókán Zsófia vállalkozó, Méry 
Ágnes vállalkozó, a Zártszelvény SE, a Kézmű 
Kft., a Békés Takarék, RocskárJánosné. 
Köszönjük a felajánlásokat!

.17 s z ín b e n

REDONYHAZ
Redőny a gyártótól, T É L I AKCIÓ!

pl: 100x130 10 500 Ft/db 
T e rm é k e in k : • fix és mobil szúnyogháló 

• redőny alkatrész és javítás 
• szalagfüggöny, reluxa, harmonika ajtó 

• beltéri ajtó, műanyag nyílászáró 
• párkány, könyöklő 

TEUESKÖRÖ KIVITELEZÉST 
VÁLLALUNK: FELMÉRÉSTŐL A 

SZERELÉSIG ÉS JAVÍTÁSIG!
HÍVJON MOST! 70/392-7755 

Bcs., Szarvasi út 37. Nyitva: 10-16.

ARVACSKA TEMETKEZÉS
— 6 8 6 9 —

TELJES KORÚ TEMETKEZÉSI SZOLGALTATAS 

Éjjel-nappali ügyelet: Elek, Lökösházi u. 11.

Tel.: 66/250-351,

06-30/264-43-19, 06-30/576-89-80, 06-30/313-60-01 

web: www.arvacskatemetkezes.hu

BOMSfM- garázsok!
3x5 meteres

garazs 
horganyzott 

vázszerkezet 
színes lemez 

1 5 5 .0 0 0  F t

3x5 meteres garazs 
horganyzott 

vázszerkezettel!:

Kutyakennel 3x2 m

3x5 m éteres  
f színes garázs  
billenő kapuval

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. augusztus 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 

vagy látogasson el honlapunkra.

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

36- 30 / 748 - 5923 , 06 - 30 / 747- 7376

http://www.arvacskatemetkezes.hu

