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Az áprilisi testületi ülésen Pluhár László polgármester köszöntötte a meg
jelenteket, majd ismertette a napirendi pontokat. Többek között a város 
pénzügyi helyzetéről, illetve az iskolaigazgatói és iskolai pályázatról tár
gyalt a képviselő-testület, ennek kapcsán vita is kibontakozott.
Elsőként az Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány 2017. évi beszámoló
já t tárgyalta meg a képviselő-testület. Zsidó Ferenc képviselő, a pénz
ügyi bizottság elnöke most mint a közalapítvány kuratóriumának elnöke 
számolt be a pénzügyi helyzetről. A közalapítvány egyre több támoga
tásban részesül magánszemélyektől, és egyre többen ajánlják föl adó
juk egy százalékát. Ennek következtében lehetőség nyílt arra is, hogy 
a Naplemente Idősek Otthona által működtetett napközi konyhát is fe l
szereljék modern eszközökkel, edényekkel, és így már diétás ételek is 
készülhetnek az onnan étkezőknek. A beszámolót elfogadásra javasolták 
a bizottságok, ami egyhangúlag meg is történt.
A második napirendi pont a Dr. Mester György Általános Iskola igazgatói 
pályázatának véleményezése volt. Az igazgatói állásra ismét Pelle László 
adta be pályázatát, aki hozzászólásában kiemelte, hogy 11 év alatt ötö
dik alkalommal nyújtja be pályázatát. Az idők folyamán nagyon sokat 
változott az igazgatók feladata, idejük nagy részét az adminisztráció te 
szi ki, és ennek következtében lecsökken az az idő, amit az iskola közös
ségében tölthetnek a kollégákkal és a tanulókkal. Az iskola nagyon nagy 
változás előtt áll, hiszen az elkövetkező öt éven belül 15 pedagógus 
megy nyugdíjba. Az így felszabaduló helyeket szeretné helyi fiatal 
pedagógusokkal betölteni.

Ezt a helyzetet tovább bonyolítják a demográfiai adatok, a gyermekek 
számának csökkenése, az elvándorlás és külföldre költözés. Pelle László 
megköszönte a testületnek a támogatást, amit az elmúlt években ta
pasztalt. Pluhár László polgármester ennek kapcsán megjegyezte, hogy 
a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Zalai M ihály Eleken tartott fo 
gadóórát, meglátogatva több intézményt, Így az iskolát is.
Dr. Heim Lajosáé alpolgármester asszony élesen bírálta azokat a képvi
selőket, akik a város érdekeit az iskola érdekei mögé helyezték, és en
nek következtében a város elesett 250 m illió forint támogatástól. Ezt 
egy mindkét oldalból összeállt csapat akadályozta meg. Ebből az ösz- 
szegből ki lehetett volna alakítani egy központosított óvodát és egy mi
ni bölcsődét. Kihangsúlyozta, hogy a mai napig nem Írták alá a szerző
dést a KLIK-kel, mert a lelkiismeretük ezt nem engedte meg.
Erre reagált Dávid Rémusz képviselő, aki azt mondta, ő tiszta lelkiisme
rettel vállalja döntéséért a felelősséget, és ha megtörténik a felújítás, re
videálja a döntését. Neki a gyerekek és a szülők érdekeit kell szem előtt 
tartania. Parázs vita alakult ki a képviselők között, melyet a polgármes
ter egy rövid szünettel oldott meg. A szünet után Turóczy András alpol
gármester kérdezte, hogy a tantestület milyen arányban támogatta az 
igazgató pályázatát, és mennyi időre szól a kinevezés. Igazgató úr kissé 
zaklatottan válaszolt erre a kérdésre, amelyből kiderült, hogy a nyílt 
szavazáson egyhangúlag támogatták, a titkos szavazáson pedig 10-10 
arányban. Az alpolgármester megjegyezte, nem úgy érzékeli-e igazgató 
úr, hogy a tantestület nem őszinte vele. (Folytatás a 2. oldalon)
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Parázs vita az ülésen
(Folytatás az I.  oldatról) Az iskolaépülettel kapcsolatos döntésnél ő k i
állt a pedagógusai mellett, és ennek következtében bukott el a város 250 
m illió forintot. A polgármester adta meg a választ, miszerint a kiirásban 
öt év szerepel, és a tantestületnek, az önkormányzatnak csak vélemé
nyezési joga van, a kinevezésről a minisztérium dönt. A testület, Elek 
érdekeit szem előtt tartva, támogatta döntésével Pelle László pályázatát. 
Pályázatok benyújtásáról is szó esett az ülésen a bejelentések között, így 
a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnö
velő pályázatának benyújtása és több útszakasz felújítása is szóba került, 
amihez a szükséges önerő rendelkezésre áll a pályázati alapból.
Ezt követően a közérdekű bejelentésekre került sor. Hozzászólt Dávid 
Rémusz, aki a Szent István utca és a Batthyány utca közvilágítását kifo
gásolta, valamint a Batthyány utca egy 80 m-es szakaszának felújítását 
javasolta. A továbbiakban zárt ülést rendeltek el. A téma az első lakáshoz 
jutók támogatása volt, amely napirend a személyiségi jogok miatt nem 
kerülhetett nyilvánosságra.

Elekiek világtalálkozója
Tisztelt lakosság! Augusztusban -  immár 14. alkalommal -  újra meg
rendezzük az elekiek világtalálkozóját, melyen a szokásokhoz híven 
idén is köszöntjük majd Elek város legidősebb és legfiatalabb polgá
rát. Legfiatalabb lakosunk szüleinek jelentkezését -  születési anya
könyvi kivonat bemutatásának felté tele m elle tt -  2018. jú lius 29-ig 
várjuk az anyakönyvi hivatalban (5742 Elek, Gyulai út 2.).

Elek Város Önkormányzata
ÜZEMELTETÉSRE MEGHIRDETI 
A BUSZMEGÁLLÓ FELÚJÍTOTT 

BÜFÉHELYISÉGÉT.
Az írásos ajánlatokat június 10-ig 

a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni. 
Bővebb felvilágosítás a 

06-66/240-411-es számon kérhető.

Nyilvános licitálás
Elek Város Önkormányzata nyilvános licitálásra meghirdet egy MTZ 82 
típusú traktort. A traktor kikiáltási ára: 1 600 000 Ft. A licitáláshoz a k i
kiáltási ár 10% -á t a polgármesteri hivatal pénztárába kell befizetni, 
amit a meghiúsult vásárlás esetén a licitáló visszakap.
A licitálás ideje: június 15. (péntek) 10 óra, helye a polgármesteri hiva
tal műszaki irodája. Bővebb felvilágosítást a 06-66/240-411 telefon- 
számon, a titkárságon lehet kérni.

Megyefutás ötödször
Idén áprilisban már ötödik alkalommal rendezték meg a Megyefu
tást, melynek célja továbbra is a testedzés, a futás és az egészsé
ges életmód népszerűsitése volt.
Tóth László, a BSI Békéscsabai Futónagykövete április 16-án a bé
késcsabai Szent István téren kezdte meg az első kört. A futók kö
zött vo lt az esemény fővédnöke, M a i  Mihály, a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke és Bíró Csaba védnök. Ezután Tóth László hatvan 
Békés megyei település (köztük Elek) érintésével te tte  meg a ko
moly testi, szellemi felkészültséget igénylő 634 km -t 13 nap alatt.

Városunkba április 19-én, csütörtökön 16.30-kor érkezett meg. 
Nagy örömére a településen belüli táv megtétele alatt iskoláink 
néhány tanulója is csatlakozott, és vele együtt fu tottak egészen a 
városhatártól az önkormányzat előtt k ije lö lt pihenőhelyig. A pol
gármesteri hivatalhoz érkezvén Pluhár László polgármester és 
Zalai Mihály elnök köszöntötte őt és a hozzá csatlakozókat, majd 
egy kis vízzel és süteménnyel kedveskedtek nekik. A kimondva is 
rengeteg, 52 km-es távot Medgyesegyháza-Nagykamarás- A l- 
máskamarás-Dombiratos-Kevermes-Lőkösháza-Bréda-kastély- 
Elek települések között sikeresen teljesítette, de a küldetés itt 
még nem ért véget. Másnap, április 20-án hivatalunk elől vágott 
neki a további kilométereknek, immár Kétegyháza felé indulva. 
Ezen a napon körülbelül 50 diák csatlakozott hozzá, egyesek fu t
va, mások pedig biciklivel kísérték társaikat.
A futók közt o tt voltak a Dr. Mester György Általános Iskola és az 
elekí Harruckern János Közoktatási Intézmény tanulói és tanárai 
is. Az akció utolsó állomása szintén Békéscsaba főtere volt, ahová 
április 28-án (szombaton) délben érkezett meg a futás helyi hír
nöke, bízva abban, hogy az esemény sokakat motivált mozgásra.
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Fáklyás felvonulás és vidám majafis
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megünnepeltük május elsejét. A ha
gyományokhoz hűen április 30-án fáklyás felvonuláson vehettek részt az 
érdeklődők. A menet a Temető sortól indult, és ahogy haladtunk az úton, 
folyamatosan csatlakoztak hozzánk a résztvevők.
A máglya a polgármesteri hivatal mögötti téren várta a fáklyák lángját. 
Az utolsó fáklyás beérkezése után közösen gyújtottuk meg a tábortüzet 
a gyerekek nagy örömére. A lángok bevilágitották a tér egy részét, és 
miután elhamvadt a máglya, a Score együttes belekezdett a koncertjébe. 
Sok fiatal jelent meg, akik szívesen hallgatják ezt a zenei stílust. És hogy 
ne csak zenével táplálkozzanak a résztvevők, mindenkit vendégül látott 
az önkormányzat egy tányér babgulyásra, amelyet Turáczy András alpol
gármester főzött meg.
Másnap délelőtt folytatódott a programsorozat: a Mester György Általá
nos Iskola tanulói mutatták be a farsangon már látott műsorukat. Őket 
követte a művészeti iskola diákjainak táncbemutatója.
Az Elek Táncegyüttes újra bontogatja szárnyait. Előadásukban négy tán
cot láttunk. A táncok között a Román Általános Iskola tanulóiból álló 
énekkar dalolt két román éneket. Köszönjük a felkészítőknek (Lupné 
Soo's Tünde, Varga Renáta és Sírná Mária, Héra Krisztina, Szilágyi 
András, MalterSzimóna) a műsorszámokat.
A januárban nagysikerű előadást bemutató Zumba csoport sem marad
hatott ki a fellépők közül. Ők már a megszokott profizmussal adták elő 
koreográfiájukat, majd Ónodi János (szerintem Elek egyik legszebb 
hangú énekese) adta elő a dalait.
Őt követte Hegedűs Zsuzsanna és Kecskeméti A ttila  ismert dalokkal. Az 
ünnepi műsort a Megaton együttes zárta, akik meglepetésre nem csak 
Neoton és Omega slágerekkel készültek. Közben a gyerekek kézműves- 
kedhettek, arcot festhettek, csillámtetoválást kérhettek, ugrálóváraz- 
hattak, valamint trambulinozhattak a Reibel Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatársai közreműködésével.
Volt fagy i- és jégkásaárus, de földiepret is vásárolhattak a majálison 
résztvevők. Aki megéhezett, az sült kolbászt is vehetett magának. 
Reméljük, mindenki jól érezte magát, aki kilátogatott az egész napos 
rendezvényre. Az idő is kedvezett ehhez, mert csak az erős napsütés elől 
kellett elbújni a sátor alá. Köszönet ille ti a szervezésért és a segítségért 
a városüzemeltetés és a napközi konyha dolgozóit, akik a sült kolbászról 
gondoskodtak a „munkásosztály" számára. (SZ. M.-né)
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Tavaszi programok
A hatodik kortárs versmondó versenyen vettek részt a Dr. Mester 
György Általános Iskola tanulói Békéscsabán. Itt 24 iskola 152 tanulója 
mutathatta be Vesztergom Andrea költőnó' verseit. A diákok Békés, 
Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok megye, Szeged, Békéscsaba, Szarvas 
városának iskoláit képviselték. Jöttek Romániából is.
Eredményeink:
1. évfolyam: Molnár Csenge ezüst minősítés -  felkészítője: Bellon Tiborné;
2. évfolyam: Sárközi Hanna arany minősítés -  felkészítője: Lénárt 
Istvánné, Tamás Tifani ezüst minősítés, Kotroczó Ferenc bronz 
minősítés -  felkészítőjük: lupné Soós Tünde;
3. évfolyam: Csuvarszki Boglárka arany minősítés, Ónodi Patrícia, 
Mázán Máté bronz minősítés -  felkészítőjük: Lupné Soós Tünde;
6. évfolyam: Tereszán Vanda, Kárngáczki Bettina bronz minősítés -  
felkészítőjük: Tóth Gáborné;
7. évfolyam: Árvái Fruzsina, Sértés Gyöngyvér, Hack Pálma, Popucza 
György bronz minősítés -  felkészítőjük: Dézsiné Németh Ilona.

A Békés Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház „A  mi csalá
dunk" című rajzpályázatán Ónodi Patrícia 3. osztályos tanuló alkotásá
val a 3-4. osztályosok korcsoportjában II. helyezést ért el. A díjátadó 
ünnepségen, Békéscsabán március 13-án felkészítőjével, Lupné Soós 
Tünde tanítónővel együtt vett részt.

Március 8-án a Reibel Mihály Művelődi Központ nőnapi ünnepségén 
iskolánk 2. a osztályos tanulói köszöntötték versekkel, dalokkal a nő
napon megjelent lányokat, asszonyokat, anyukákat, nagymamákat. 
Ezzel a kis műsorral kedveskedtek az iskolai nőnapi rendezvényen is. 
Felkészítőjük: Lénárt Istvánné és Gera Krisztina tanítónők voltak.

Március 10-én nyílt napra invitáltuk a kedves szülőket, érdeklődőket 
iskolánkba. Igen nagyszámú vendég előtt tekinthettek meg tanítási 
órákat az alsó és felső tagozaton az első két órában. Ezt követően fog
lalkozásokra került sor. Az alsó tagozaton kézműves-foglalkozás, arc
festés, táncház és interaktív feladatok várták tanulóinkat és a szülőket. 
A felső tagozat foglalkozásait negyedikeseink is megtekintették. Érde
kes fizikai és kémiai kísérleteket láthattak, megnézhették a számítás- 
technikai termet és megkóstolhatták a háztartástechnika-teremben ké
szített finomságokat is. Legnagyobb örömünkre több leendő elsős kis
gyermek és szülei is érdeklődtek a programok iránt, így „e lső kézből" 
és nem „mendemondák" alapján ismerhették meg az intézményünkben 
folyó munkát.

%

Március 15-én iskolánk tanulói is részt vettek az ünnepi megemlékezé
sen. A negyedik évfolyamosok rövid kis műsorral tisztelegtek a márciu
si ifjak és a dicső '48-as forradalom eseményei előtt. Műsorukat Lénárt 
Istvánné és Túrta Mihályné állította össze.

Immáron negyedik találkozásra hívtuk és vártuk a leendő elsőseinket 
iskolanyitogató ovisuii keretében március 19-én 10 órától. A foglal
kozásokat Turláné Esztike néni és Varga Reni tanító néni szervezték.

Csíksomlyói kirándulás
Május 16-tól a Dr. Mester György Általános Iskola tizennyolc hetedik 
és három hatodik osztályos tanulója a „Határtalanul" pályázati kiírás 
sikeres benyújtása, elbírálása után öt napot tö lthet Erdély neveze
tességeinek megismerésével. Az elmúlt évekhez hasonlóan, hatodik 
alkalommal indulunk érdeklődő diákjainkkal erre a kb. 1600 km 
hosszú útra. A tervek szerint felkeressük Kolozsvár, Parajd, Körösfő, 
Korond, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Brassó, Déva híres helyeit, 
megnézzük a zarándokok vonatait. Szálláshelyünk a gyimesbükki 
Deáky panzióban lesz, amely az ezeréves határ szomszédságában ta
lálható. A legnagyobb kihívást a szombati pünkösdi búcsú je lenti: a 
várhatóan száz-, kétszázezer résztvevő között a mi kis csoportunkat 
a tanári szemek és az eleki piros-kék zászló igyekszik egyben tartani.

Nyári diákmunka
A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Miniszté
rium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljá
ró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási hivatalok „Nyári diákmunka 2018." elneve
zéssel munkaerő-piaci programot indítanak.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- 1 6  és 25 év közöttiek, nappali tagozaton tanuló diákok
-  közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket
-  foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal 

nem rendelkeznek.
A program időtartama: 2018. jú lius 1. -  2018. augusztus 31.
A program keretében egy diákot egy hónapon át, napi 6 órában 
foglalkoztatnak a települési önkormányzat és az önkormányzati 
alaptevékenységet végző intézmények valamelyikében.
A programról bővebb felvilágosítás az Eleki Közös Önkormányzati 
Hivatal foglalkoztatási irodájában, Szabó Viviennél kérhető. 
Ugyanitt várjuk a diákok jelentkezését is.

Pluhár László polgármester

Május 4-én elbúcsúztak a Harruckern végzősei. A vizsgákhoz sok s i
kert kívánunk! Továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket képzé
seinkre: szociális gondozó és ápoló, női szabó, pincér, szakács, eladó.
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Versenyek és ünnepek a román iskolában
Április 23-a és 25-e között több rendezvényből álló eseménysor vette 
kezdetét az Eleki Román Általános Iskolában. A Román Napok elneve
zést viselő projekt az iskola egyik legfontosabb célkitűzését, a román 
nyelv ápolását, a hagyományok megőrzését erősítette.
A tanulók versenyeken bizonyíthatták eddig összegyűjtött tudásukat, 
felkészültségüket. Minden jelentkező nagyszerűen te ljesíte tt, kor
csoportonként a következő eredmények születtek:

Román helyesírási verseny
Második osztály:
I. Ferenczi Gergő
II. Krisan Lujza
III. Balogh Vivien Mária 

Harmadik osztály:
I. Bereczki Krisztofer
II. Zalai Bendegúz Tamás
III. Sarkadi Balázs 

Negyedik osztály:
I. Lukács László
II. Kapocsén Réka
III. Lili Steczina

Szépolvasási verseny 
Második osztály:
I. Gál Polett Lenke
II. Ferenczi Gergő
III. Zalai Bíborka Zenóbia 
Harmadik osztály:
I. Sarkadi Balázs
II. Bereczki Krisztofer
III. Zalai Bendegúz Tamás 
Negyedik osztály:
I. Steczina Liliána
II. Budai Roland
III. Lukács László

A felső tagozatban a következőképpen alakultak az eredmények a 
román helyesírási versenyen: I. Lukács Dániel (7. o.), II. Kiss Alexa 
(6. o) és Szőke Vivien (5. o .), III. Farkas Amanda (6. o.) Külőndijban 
részesült: Báli Loredana (6. o .). Az emléklap átadásakor a felsorolt 
tanulók tárgyjutalmakban is részesültek.

Akadályverseny
Gondolkodtató és egyben szórakoztató vo lt az április 24-én déle lő tt 
megrendezett akadályverseny. Hat vegyes korosztályú csoport keres
gélte a város különböző pontjain fe lá llíto tt állomásokat. Ezeken a he
lyeken az öltözködés, az ételek, évszakok, gyümölcsök, testrészek, 
számok, ünnepek és vallás témakörében ke lle tt feladatokat megol
dani. Néhol látványos, néhol vicces, néhol mozgalmas kihívások vár
tak a gyerekekre. Köszönjük a Harruckern János Középiskola Eleki 
Tagintézményének és a Reibel M ihály Városi Művelődési Központ és 
Könyvtárnak, hogy egy-egy helyszín biztosításával együttműködtek 
a játékban. A győztes a Spártaiak nevet viselő csapat le tt. Gratulálunk 
mindenkinek, és köszönjük a győzteseknek fela ján lott finom tortát 
Kovácsáé Sípos Tündének. Zárásként a hagyományos román ételek 
témakörében a felső tagozatos tanulók készítettek m am aligát.

Az édesanyákat köszöntötték

Május egyik legszebb ünnepe az anyák napja. Iskolánk tanulói is meg
emlékeztek erről az ünnepről. Az alsó tagozatban osztályonként, a fe l
ső tagozatos tanulók pedig együtt énekeltek és verseltek az édesa
nyák és nagymamák szeretetéről. A megható pillanatok után könnyes 
szemekkel ölelték gyermekeiket az anyukák, és látható volt, hogy a 
köszöntések és ajándékok szivén találták az ünnepeiteket.

Csobánné Stelkovics Edina
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GYULAI SZC HARRUCKERN JÁNOS
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 

SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

ELEK
NAPPALI RENDSZERŰ ISKOLAI OKTATÁS

SZAKKÖZÉPISKOLA
Szociális

• Szociális gondozó és ápo ló  0024 *
Könnyűipar 

• Női szabó 0025 *
Vendéglátóipar

• P incér 0026
• Szakács 0027 
Kereskedelem

• Eladó 0028

ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS-ELEK
SZAKKÖZÉPISKOLA

Vendéglátás-turisztika
•Szakács

KOLLÉGIUM
Az intézmény tanulói számára három kollégiumot biztosítunk. A Gyulai 

Leánykollégumban (Szent István u. 38.) 110 leány kényelmes elhelyezésére 
nyílik lehetőség három vagy négyágyas szobákban, ahol a szobaegységekhez 
önálló vizesblokkok tartoznak. A Gyulai Fiúkollégiumban (Szent István u. 69.)

120, az Eleki kollégiumban (Szent István út 4-6.) 100 főt tudunk fogadni szintén 
négyágyas szobákban. Minden kollégiumunkban korszerű konditerem, 

informatikaterem, teakonyha és szabadtéri sportpálya segíti a diákok kikapcsolódását.

* Oktatott hiányszakképesítések jelölése
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N Y U G D ÍJA S  A K C IÓ
A HOTEL BUNGALLÓBAN -  HAJDÚSZOBOSZLÓN
7 + 1  ajándék éjszaka félpanziós ellátással 35 000 Ft/fő

Szállás szállodai szobában vagy bungallóban foglaltságtól függően.
Az akció 2018. 02. 01-2018. 06. 30 között érvényes!

Erdeklődni/foglalni a 06-30/915-4495 telefonszámon vagy az info@hotelbungallo.com e-mail címen
www.hotelbungallo.com

Tápláló é te leket kínál a Napközi konyha

Az eleki Napközi konyha a Naplemente Idősek Otthonához tartozik. Je
lenleg hatszáz fö étkeztetését biztosítjuk, nyolc állandó dolgozóval és 
több közfoglalkoztatottal. Az Idősek Otthona számára napi ötszöri étke
zést nyújtunk a hét minden napján, heti négyszeri meleg vacsorával.
A gyermekétkeztetést napi háromszori étkezéssel biztosítjuk iskolaidő
ben, szünetekben pedig szünidei étkezést kínálunk számukra.
A diétás étkezés is részben biztosított. A főzés külön épületben folyik 
a megfelelő technikai feltételek mellett. A gyermekétkeztetés a nem
rég fe lú jíto tt, hőszigetelt étteremben zajlik. Tápláló, egészséges éte
leket készítünk a változatosságot szem előtt tartva, ami valljuk be, 
nem könnyű feladat. Ha csak napi szinten nézzük a saját háztartá
sunkban, hogy „  M it főzzünk?", bizony nem könnyű mindenki elvárá
sának megfelelni és ez csak egy kis közösség, a család. Sokkal nehe
zebb ezt 600 főre kitalálni egy olyan közösségben, ahol szinte m in
den korcsoport megtalálható az óvodástól az idősig.
A nyersanyagot a közmunka programban termelt zöldségfélék -  répa, 
zöldség, zöldborsó, zöldbab, burgonya, paradicsom, paprika, káposz
ta -  biztosítják. Mindent a közétkeztetésben használunk fel. Amit 
nem, azt pedig gondos tisztítás után csomagolva tároljuk több

fagyasztóládában és egy fagyasztó konténerben, illetve a savanyító 
üzemben savanyítják és savanyúságként használjuk fel. A szárazárut, 
a hús- és tejterméket közbeszerzési eljárás lefolytatása után a leg
kedvezőbb ajánlatot adó nagykereskedőtől első osztályú minőségben 
szerezzük be, hogy a lakossági dijak tartósan alacsonyak legyenek.
A gyerekek sokszor jönnek repetáért, ami azt bizonyítja, hogy jó  az é- 
telek minősége. Konyhánk ezer főig bővíthető, ehhez minden felté tel 
adott. Szívesen vállaljuk rendezvények -  lakodalom, ballagás, szüle
tésnap, évfordulók, baráti-, családi összejövetelek -  lebonyolítását.
A Fornetti cég által rendelkezésre áll számunkra két sütő, amelyben 
ízletes, friss pogácsákkal, édes aprósüteményekkel bármikor tudunk 
szolgálni bármilyen rendezvényre. A változatos péksütemények pedig 
a gyerekek tízóraija, illetve uzsonnája szokott lenni, de az idősek is 
szeretik a frissen sült péksüteményeket.
Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődésüket a konyhánk iránt. 
Használják ki, hogy főznek Önök helyett és időt, energiát spórolnak 
meg. Egy próbát megér. Higgyék el nem bánják meg. Rendeljünk a 
konyháról ebédet, hogy a mai rohanó világunkban több időt ford ít
hassunk családunkra, magunkra!

mailto:info@hotelbungallo.com
http://www.hotelbungallo.com
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Óvodások rajz-sikerei

Az országos nemzetiségi rajzpálgázaton két kis Pillangó csoportos 
óvodásunk külűndíjban részesült május 9-én Budapesten. Egg-egy 
kategóriában két-három különdijat osztottak ki, így megtiszteltetés, 
hogy egy településről és egy csoportból értünk el ilyen kiváló ered
ményt. Gratulálunk Szűcs Lóra és Sonkoly Fruzsina óvodásainknak, 
büszkék vagyunk rájukl
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°  AsféEs&MiípjigáSte
’ R á d i of re k ve n c i a sw i ssze r m u tét

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

ÁRVÁCSKA temetkezés 
—@369—

TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 
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

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi ügyelet:

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

DÉMÁSZ: 62 / 565-600 
Főgáz (gázszivárgás): 80/440-141 

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

Gyógyszertár: 66/240-373

Kérjük, Hogy
A D Ó JA  1 S Z Á Z A LÉ K Á V A L  

TÁ M O G A SSA
az Elek Város Fejlődéséért Közalapítványt!

Adószámunk: 18388109104 
Egyéb támogatásaikat az alábbi 

bankszámlaszámra várjuk:
1 1733113-20000600

Köszönettel:
Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma

ST/HL
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A PAKA DUPLEX BT.-nél
MS-170 láncfűrész 
M  láncfűrész

IJ M T  59 900 Ft I
J W r  75 900 F t \  j
J IW  49 900 Ft 
H T  76 900 Ft • ' ' >  

J M n 6 1 9 0 f lF t  f v  
J H fó T  35 900 Ft V) 

MA-235 Fűnyíró Akkumiiátorral és töitóvel 99 900 Ft
Használtgépé rtékbeszámítás!

További akciós termékeinkről érdeklődjön izlttínkbon!
Hz akció 2018.03.26- tói 2018.05.31-ig vagy a készlet erejéig tart!

PAKA-DUPLEX BT.
Szakkereskedés és Szerviz

S600Wc«ootwMwtw5u.l7.
M /h x  (« ; 443040. moM (10) 94SS763. (20) 982-4739. 

(10} 497-7165. pdtaduplutym aZnm 

h#fp://foctbook.com/;pakodupltx 

Nyitvatartós: Fwtfó-ptnttk KXM 6J0, aombaie.O<MlOfcg

http://www.vascularmed.eu
mailto:info@vascularmed.eu
http://www.arvacskatemetkezes.hu

