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Már kapható a 2016-os Békési Kalendárium!
Árusítóhelyek:
  Cerka papírbolt
  Fakuckó játékbolt
  Barta kereskedés
  Ezüsttoll papírbolt
  Békési Könyvtár
  Antikvárium
   Békési Uszoda
  továbbá 

a református, 
a katolikus 
és a baptista 
gyülekezetek 
iratterjesztése.

Ára mindössze 

750 Ft/db.
Minden vásárlónak 
ajándék könyvjelző!

A 160 oldalas 
kiadványban 
Békés múltja és jelene, 
hiánypótló néprajzi 
és helytörténeti írások, 
novellák 
és visszaemlékezések, 
fotósorozatok, kertészet 
és konyhaművészet, 
továbbá kvízek, fejtörők, 
és keresztrejtvény 
nyereményért. 

Tisztán - Békésről! 

Kihagyhatatlan kiadvány 
az egész családnak. 
Akár karácsonyi 
ajándéknak is.

Fényből nyer áramot a Hepp iskola
A közelmúlban fejeződött 

be a Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola József Attila utcai 
épületének több mint 34 mil-
lió forintos energetikai korsze-
rűsítése. Az iskola tetőszerke-
zetének dél-nyugati fekvésű ré-
szére mintegy 228 db panelből 
álló, összesen 57 kilowatt telje-
sítményű fotovoltaikus rendszer 
került. 

- Nagyon fontos változtat-
nunk az energiához való hozzá-
állásunkon, hiszen az évmilliók 
alatt kialakult fosszilis energiá-
kat, az olajat, a földgázt, a sze-
net az elmúlt évszázadokban 

rohamos tempóban felélte az 
emberiség – nyilatkozta Izsó 
Gábor polgármester. Hozzá-
tette: ezt a fogyó és a környeze-
tet is erősen szennyező energia-
forrást más módon kell pótol-
ni. Az új, napelemes kiserőmű 
lehetővé teszi az iskola számá-
ra a passzív napenergia elek-
tromos árammá történő átala-
kítását napcellák és inverterek 

segítségével. Ez a modern, kör-
nyezetbarát technológia való-
jában rokon azzal a megoldás-
sal, amelyet már az ókorban is 
alkalmaztak, vagyis a házak 
dél-nyugati fala begyűjtötte a 
nap melegét, és éjszaka azt a 
házba sugározta. 

A támogatói döntés értelmé-
ben Békés Város Önkormány-
zata 34, 5 millió forint támoga-
tásban részesült a Környezet és 
Energia Operatív Program ke-
retében, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból. Önerőre 
nem volt szükség. A napelemes 
beruházás jelentősen csökkenti 
majd az iskola rezsiköltségeit. 

Közmeghallgatás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete
december 2-án, szerdán 15 órától

a jövőbeni fejlesztési elképzelések, 
pályázati lehetősége 

 a Széchenyi 2020 program keretében témában
általános közmeghallgatást tart a polgármester 
és az önkormányzati képviselők részvételével.

A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívjuk 
a város azon polgárait, továbbá a helyben érdekelt 

szervezetek képviselőit, akik véleményüket, 
javaslataikat e fórumon szeretnék elmondani.

A közmeghallgatás helye: 
Békési Polgármesteri Hivatal Nagyterme 

Izsó Gábor, polgármester

Karácsonyvárás és adventi vásár a főtéren 
Advent négy vasárnapján helyi és kéz-

műves termékek vásárával, fellépésekkel 
és szeretetvendégséggel készülődnek a ka-
rácsonyra civil és egyházi szervezetek ösz-
szefogva az önkormányzattal. A rendezvé-
nyek helyszíne a bíróság előtti tér, ahol a 
korábbi napokban felállították a város ka-
rácsonyfáját. A szervezők ezúttal a Pata-
ki Lászlóné által felajánlott fenyőfát díszí-
tették fel. (Mellette még tizenöten aján-
lották fel fenyőfájukat idén.) Ez alá került 
az óriási adventi koszorú, melynek az el-
ső gyertyát szimbolizáló gyöngyfüzérét 
advent első vasárnapján, november 29-én 

gyújtották meg. Ezen az alkalmon Izsó 
Gábor polgármester köszöntötte a jelen-

lévőket, majd advent néprajzáról, a krisz-
tusvárás néphagyományairól Szojka Pet-
ronella tartott előadást. Katona Gyula re-
formátus esperes igei gondolatai és áldása 
után a Belencéres Néptáncegyüttes gyer-
mekcsoportja Békés megyére is jellemző 
téli népszokásokat mutatott be. A ragyogó 
napsütéses időben is jól esett a forró tea és 
forralt bor a kaláccsal, melyet a szervezők 
biztosítottak a nagyszámú érdeklődőnek.

A következő három adventi vasárnapon 
ugyanígy 10:30-tól lesz ünnepi műsor, a ki-
rakodó vásár pedig 9 órától 16 óráig várja 
az érdeklődőket.  Sz. K.

Hajrá Békés megye! Éljen a Viharsarok!
Az előtérben 17-18. század-
beli, Békés megyéhez kötő-
dő használati és dísztárgyak 
kiállítása, a nagyteremben 
pedig emlékezetes műsor 
fogadta a Békés megye új-
jászervezésének 300. évfor-
dulója alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezésre ér-
kezőket november 20-án a 
kulturális központban. 

A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése - összefogva a 
Békés Megyei Kormányhivatallal 
- azért éppen a városunkban em-
lékezett, mert 1715-ben, amikor 
Békés megye visszatért a Szent 
Korona oltalma alá, és a megye 
végérvényesen újra Magyaror-
szág részévé vált, a megye elöljá-
rói itt tartották alakuló ülésüket. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Megjelent a jövő évi 
Békési Kalendárium

Nagy érdeklődés övezte a 
11. alkalommal megjelentetett 
Békési Kalendárium bemuta-
tóját november 27-én. Az ün-
nepséggel kívánta a kiadó csa-
ládért Alapítvány köszönteni a 
cikkek szerzőit, a fotósokat és 
a pályázókat, valamint a töb-
bi megjelentet. A kiadvány – 

melyet az ötletgazda Szegfű 
Katalin szerkesztett - ezúttal 
is számos érdekes olvasnivalót 
tartalmaz településünk rég-
múltjáról, kiemelkedő alakjai-
ról és történeteiről, továbbá 
napjaink Békésének rajzát is 
adja. Mindössze 750 Ft-os áron 
megvásárolható.

A megyegyűlés tagjai és a kormányhivatal vezetősége mellett helyi tisztségviselők és magánérdeklődők is 
jelen voltak az ünnepi megyegyűlésen.
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Szeretne saját kezűleg karácsonyfadíszeket készíteni? December 18-án, pénteken 17 
órától a kulturális központban ingyenesen megteheti. Mézeskalácssütéshez segítsé-
get kaphat ugyanott december 11-én, pénteken 17 órától.

Karácsonyfadíszek házilag
Kacatnak hitt tárgyakból is könnyen lehet kará-
csonyfadísz, csak egy kis idő és kézügyesség kell 
hozzá. 

A ki nem dobott kiégett izzóból például 
egészen mutatós dísz lehet, ha bekenjük ra-
gasztóval, majd bőven beszórjuk csillámpor-
ral és hagyjuk megszáradni. Ezután az izzók 
nyakára cérnát kötünk és úgy tesszük a fára 
egyedi díszünket. 

A hagyományos izzókat más módon is fel-
használhatjuk, amennyiben üvegfestékkel 
pingvinarcot, vagy akár Mikulást festünk rá. 

Kis sapkával a foglalatot eltakarva mutatós 
díszünk születik.

Jó megoldás lehet az örök klasszikus só-
liszt gyurma, esetleg az égethető gyurma is. 

Szaggassunk ezekből csillagokat, majd egy 
(vagy több) régi horgolt terítőt mintaként 
nyomjunk rá. Fúrjunk bele lyukat és süssük 
ki sütőben. A gyurmát még sok más módon is 
felhasználhatjuk, kiszaggathatunk belőle ka-
rácsonyi figurákat, még be is festhetjük őket, 
de fehéren hagyva is jól mutat a zöld fenyőn. 

Sokfelé kapni egyszerű műanyag díszgöm-
böket a boltokban. Ha fel akarjuk dobni és 
egyedibbé akarjuk tenni ezeket, egyszerűen 
ragasszunk rájuk filléres gyöngyöket pillanat-
ragasztóval.

A mézeskalács elmaradhatatlan kelléke az 
adventnek, karácsonynak. Egy adag kerülhet 
a fára is. Egy szép szalaggal, masnival nem 
alábecsülendő dísz lesz belőle. 

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A Petz-ház
A Bolyai utca 16. számú építményt a hom-

lokzata teszi értékes egyedivé. Valamint azért is 
kell írni e házról, mert városunkért sokat dolgo-
zó polgára, Petz Gyula mérnök úr is itt lakott. 

A múlt század for-
dulóján épült ház leg-
régebbi lakója egy ko-
vácsmester volt. tő-
le vásárolta meg Petz 
Gyula mérnök. Róla 
ezt írja a Békési Élet-
rajzi Kislexikon a refor-
máció korától a xx. 
század végéig című ki-
advány a 100. oldalon: „1925-ben építészmér-
nöki oklevelet szerzett a budapesti Műegyete-
men. Pályázat útján került Békésre nagyköz-
ségi mérnöknek 1925-ben. Itt egymás után ké-
szültek el tervei a város és környéke települése-
inek fejlesztéséhez. tervei alapján épültek a ta-
nyai iskolák, a polgári leányiskola, a vágóhíd, a 
fürdő, az ártézi kút, a hidak, az epreskerti óvoda 
,stb. Részt vett a földosztásban, az első rizstele-
pek létrehozásában. Két alkalommal, 1930-ban 
és 1960-ban térképet készített Békésről. Hu-
szonhat éven keresztül volt községi mérnök. Az 
akkori szűk beruházási keretek között egyensú-
lyozva, minden fillérrel takarékoskodva készí-

tette terveit és vezette a kivitelezés munkálata-
it. Jellemző volt tevékenységére a jól átgondolt, 
a részletekig pontosan kimunkált előkészítés és 
a kivitelezőkkel való egyeztetés, ami a hibátlan 

munkavégzést segítet-
te. 1951-1954 között 
Békéscsabán a megyei 
tanács építési osztá-
lyának vezetője volt. 
Mint nyugdíjas a Bé-
kési Vízmű társulat-
nál dolgozott 1962-től 
1967-ig.” 

A téglalap alaprajzú 
épület három szobából állt. Itt volt az egyik 
helyiségben Petz Gyula dolgozószobája is. Az 
utcafronti homlokzat két ablakkal néz az utcá-
ra. A homlokzat alul lábazati párkányban vég-
ződik. Az oromzaton két szellőzőnyílást figyel-
hetünk meg. Felette fehér fadíszítések emelik 
az épület esztétikai értékét. Az itt működő Rá-
ció Bútorházat sok békési ismeri. 

A Bolyai utcai egykori Petz-ház jellegzetes 
homlokzatával épületesztétikai szempontból 
mindenképpen figyelemreméltó építmény. 
Vajon az utánunk következő nemzedékek is 
látni fogják?

Bíró György, városvédő

2015 | 11 | 18.
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
REMÉNY- ÉS BÍZALOMHÍD ÉPÜLT BÉKÉSEN 

Végéhez ér a 27 hónapon át tartó „Remény- Híd” – Békésen élő hátrányos 
csoportok felzárkóztatása” című projekt, melyet Békés Város Önkormányzata, 
a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, a Reményhír Alapítvány, 
valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet közösen valósítottak meg. A TÁ-
MOP-5.3.6-11/1-2012-0038 azonosítószámú pályázat az Európai Unió támoga-
tásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 146.176.576 forin-
tos (100%) támogatottság mellett valósult meg. A közösségi és egyéni szinten 
történő segítségnyújtás egyik legfontosabb eredménye a résztvevők között ki-
épült bizalom, amely a kitűzött célok hosszú távú fenntarthatóságát támogatja. 
A „Remény-Híd” című telep-program olyan híd 
szerepét kívánta betölteni, amely a kisebbségi 
és a többségi társadalom között áll és segít az 
egymás megértésében, elfogadásában. A meg-
valósítók elkötelezték magukat, hogy hosszú 
távon segítik a halmozottan hátrányos helyze-
tű felnőtteket, fiatalokat és gyermekeket, hogy 
mindannyian megtalálják helyüket a társada-
lomban, a város, az ország vérkeringésében.
A 27 hónap alatt két szegregátumból 200 főt vontak be a szociális, egészségügyi, 
oktatási, képzési és foglalkoztatási jellegű kezdeményezésekbe, de a közösségi 
programokban együtt vettek aktívan részt cigányok és nem cigányok, hátrányos 
és nem hátrányos helyzetű személyek, szakemberek és önkéntesek. A közelben 
működő Csillagpont nem csak szolgáltatásaival állt a hétköznapokon az érdek-
lődők rendelkezésére, de szinte második otthonává vált sok gyermeknek és fel-
nőttnek, akik már önszántukból szervezik találkozásaikat, közös programjaikat a 
közösségi házban.  
A kezdeményezésekkel tartós értékeket kívántak képezni, hogy azok a projekt le-
zárását követően is fenntarthatóak legyenek. A szociális kompetenciák elsajátítása, 
fejlesztése pedig életre szóló segítséget nyújthattak a résztvevők ön- és családjuk 
eltartásában, ami elszigetelt életük miatt korábban kevéssé volt lehetséges. 
A speciális helyzetek komplex módon történő kezeléséhez, támogatásához pedig 
elengedhetetlen volt a partnerek aktív részvétele, a közösségi együttműködés és az 
összefogás. 

Az elmúlt húsz évben 
Magyarország alapvető 
változásokon ment át. 

A kezdetben döcögős, sőt 
sokak szerint sikertelen rendszervál-
tás és a világon párhuzamosan zaj-
ló forradalmi átalakulások, a klíma-
változás súlyos kihívás elé állítják a 
polgárt: még a tanult embernek is 
nehéz eligazodni az események for-
gatagában. Húsz évvel ezelőtt jelent 
meg a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar körlevele, „Igazságosabb és test-
vériesebb világot!” címmel, azzal a 
céllal, hogy szemügyre vegye hazánk 
akkori helyzetét, és utat mutasson a 
jövőre. tíz évvel később adták köz-
re a Szent István tervet, hogy irányt 
mutasson a magyar társadalomnak, 
és kijelölje a legfontosabb feladato-
kat. Most ismét jelet kaptunk, eljött 
az idő arra, hogy a felelősen gon-
dolkodó keresztény értelmiség hal-
lassa a hangját, és a korábbi mun-
kák szellemében adjon értékelést a 
magyar valóságról, mutasson utat a 
társadalom számára. Nem egyszerű 
a feladat. Rendkívül sokrétű, ráadá-
sul szerteágazó, nem egyszer egy-
másnak homlok   egyenest ellent-
mondó elképzeléseket kell egyeztet-
ni, és kihozni belőlük a kívánatos 
legjobbat. Mégis nekivágtunk, mert 
a mai helyzetben nem nélkülözhet-
jük a jövőképet, látnunk kell ma-

gunk előtt a fényt, amely a jó irányt 
mutatja. Biztos, hogy nem találtuk 
meg a bölcsek kövét, sokan és sok 
helyütt fogják vitatni a részleteket, 
de ez is a célunk. Csakis a magu-
kat a jövőért felelősnek érző pol-
gárok együttes szellemi erőfeszítése 
hozhatja meg a sikert, csakis ez ve-
zethet a jobb irányba. Magyarország 
most súlyos kihívással néz szembe, 
mely túlzás nélkül a nemzet jövő-
jét fenyegeti. A háborús pusztítások 
elől menekülő szerencsétlenek, és a 
jobb élet reményében a gazdag eu-
rópai országokba törekvő, „vállalko-
zó kedvű” fiatalok tömegei megvál-
toztathatják földrészünk, ezen be-
lül hazánk demográfiai és kulturális 
összetételét, veszélyeztethetik ezer-
éves magyarságunkat. Ilyenkor kü-
lönösen fontos, hogy jó irányt mu-
tassunk a jövőre, miközben őszintén 
és jobbító szándékkal bíráljuk a je-
lenleg észlelhető hibákat, károsnak 
ítélt folyamatokat. Hívjuk az olva-
sót, tartson velünk e rögös úton, és 
vegye ki a részét a közgondolkodás-
ból, alakítsa velünk együtt szere-
tett országát! A következő lapszá-
mokban olvashatják az idők jeleit: e 
közös akarat 16 témakörben való le-
bontását. (A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége, A Magyar Polgári Együtt-
működésért Egyesület, A Professzorok 
Batthyányi köre)

Az idők jelei
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házasságot kötöttek: 
Nagy Gergő (Békés) és Ko-
vács Márta (Békés), Csiga 
Péter (Vésztő) és Faragó 
Éva (Békés), Drucker ta-
más Lajos (Békés) és Szeke-
res Linda (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

elhunytak: Szántó Gá-
bor (73 évesen), özv. Ba-
ricsa Imréné Nyeste Juli-
anna (87, Kamut), Jakucs 
Lászlóné Szabó zsuzsanna 
(66), özv. Fehér Istvánné 
Albu Erzsébet (81), Domo-
kos Gergely (70), özv. De-
ák Jánosné Körmendi Ju-
lianna (84), Medve Mátyás 
(68), Juhai József (65), Pe-
rei József (67), Bordás Imre 
Istvánné Gerebenics Edit 
Mária (67), tóth zsig-
mond (88, Bélmegyer), 
Barka Jenőné Illyés Má-
ria Rebeka (67), Berki Sán-
dor (66), Somlyai Imre (86, 
Murony), özv. Bereczki Gá-
borné Varga Julianna (91), 
özv. Gulyás Istvánné Dolog 
Mária (83).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Szép új világ

Egy hír: A brit trónörökös 
szerint az éghajlatváltozás is 
a szíriai konfliktus fő okai 
között van. Sőt, klasszikus 
példája annak, hogy milyen 
következményekkel járhat, 
ha egy problémát elhanya-
golnak, mert az mind sú-
lyosabb összeütközésekhez 
vezet a ritkuló természeti 
forrásokért. A klímaválto-
zás készteti vándorlásra az 
embereket az érintett tér-
ségekben. A Szíriában zajló 
rettenet egyik oka az öt-hat 
évig tartó aszály volt, amely 
miatt a helyi lakosság óriási 
tömegeinek kellett elhagy-
niuk földjeiket. Egyszerűen 
kifogytak a vízkészletek, és 
megsemmisült a termés. A 
földjeikről elvándorlók egy-
re nagyobb számban költöz-
tek szíriai városokba, ame-
lyek már így is tele voltak 
iraki menekültekkel, és ez 
együtt súlyos nehézségeket 
okozott. A többi, mai mig-
rációs bázisnak számító te-
rületen is hasonló volt a tör-
ténések sora, helyi, mester-
ségesen szított háborúkkal 
tarkítva, s velük elképzel-
hetetlen kegyetlenségek so-
ra. Aztán adott az ENSz 
segélyt, majd ezt - egyesek 
szerint az Egyesült Államok 
sugallatára - szépen lecsök-
kentette, hogy ne lehessen 
megélni belőle, miközben 
idegenbe szakadt - napja-
inkban „soros” megmondói 
tisztségben tetszelgő - ha-
zánkfiának „civil” szerveze-
tei kiadtak egy füzetecskét. 
Ez, rejtélyes körülmények 
közt egyszerre jutott el Afri-
ka és Ázsia érintett országa-
iban a tengődőkhöz, meg-
mutatva az irányt Európa 
felé. Aztán valakik pénzecs-
két adtak az útra kelőknek, 
és sok-sok pénzt az őket 
szállítóknak. És elindult az 
áradat. Közben fizetett cik-
kecskék jelentek meg az új-
világban, majd onnan átke-
rültek az öreg kontinens-
re. Ezekben meg az állt: 
mi várjuk, akarjuk és sze-
retjük a bevándorlókat. S a 
vén Európa egyre istentele-
nedő lakossága elhitte. Ele-
inte teljesen. Aztán a végel-
láthatatlan áradat, a beil-
leszkedni nem akarás nyil-
vánvaló jelei és néhány jól 
irányzott merénylet felnyi-
totta a szemeket. No, nem 

a politikusokét - tisztelet a 
ritka kivételeknek, s a pél-
da nélküli józanságú ma-
gyar vezetőnek - hanem az 
egyszerű emberekét. S ők 
azt látják, hogy a mai lég-
kör a félelemé. A gerjesz-
tett nyugtalanságé. Oszd 
meg és uralkodj! Menjen 
egymás ellen az európai, az 
afrikai, az ázsiai! Így be le-
het vezetni a még szigorúbb 
„biztonsági” intézkedéseket. 
Értünk, persze… Hogy tel-
jes ellenőrzés alatt legyünk, 
hogy mi álljunk sorba, ma-
gunktól, egymást tiporva a 
belénk oltandó mikrocsipe-
kért, hogy olyanok lehes-
sünk önként, mint a mobil-
telefonok. Nyomkövetőt lö-
vetnénk magunkba, csak ne 
kelljen félni! S a világ ma-
roknyi ura röhög a marká-
ba közben. Összeesküvés el-
mélet? Hagymázas látomás? 
Lehet. De igencsak olyan 
idők járnak, hogy jobb ré-
sen lenni, hogy ne állítsa-
nak idegenek ikerszobrot a 
mi balgaságunkból és együ-
gyűségünkből. 

Egy levél: tudom per-
sze, hogy ez nem elég meg-
nyugtató annak, aki a csa-
ládja vagy a maga életét fél-
ti. Nem kell okvetlenül az 
elrendeltség felfogását val-
lani ahhoz, hogy az ember 
nyugodtan nézze a világot. 
A születésünk és a halálunk 
óráját is az Úristen szab-
ja meg, nem holmi terro-
rista. Mi következik ebből? 
Csak az, hogy nem adjuk 
meg nekik a siker élményét. 
Mi nem félünk. Ami persze 
nem azt jelenti, hogy fele-
lőtlenek vagyunk. Ismert a 
mondás: Bízzál Istenben és 
tartsd szárazon a puskaport! 
(Surján László) 

Egy másik levél: „Az el-
lenségünk elsődleges fegy-
vere a megosztás és a féle-
lemkeltés. Ne dőljünk be 
ennek! Függetlenül attól, 
hogy pontosan milyen in-
tézkedéseket tartunk he-
lyesnek, emlékezzünk az el-
lenünk bevetett 

Nos. zavaros a világ? Az. 
De ez a homály gerjesztett. 
Nagyjából a forrás is látha-
tó honnan a füstköd ered. A 
megoldás? Éberség, hit, tü-
relem, sok-sok szeretet. Az 
ember eredendően - a ke-
resztény meg főleg - szelíd, 
de nem balek. Ezért, mind 
e nemes lelki vonás mellett 
hallgat a régi bölcsességre, 
és valóban szárazon s kéz-
ügyben tarja a puskaport. 
Hogy a világ ne úgy legyen 
„szép”, ahogy Huxley anno 
leírta.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
NOV. 28. – DECEMBER 5. 

turul Patika (Piac tér)
DECEMBER 5-12. 

Oroszlán Patika (Kossuth u.)
DECEMBER 12-19. 

Levendula Patika (Csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet 

hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 

9-11 óra valamint 17-18 óra 
között vehető igénybe. 

Szombaton 
a Levendula Patika 
15 óráig nyitva tart.

Megújul a békési városháza 
díszterme

Folytatódik a békési városhá-
za felújítása. Békés Város Kép-
viselő-testülete az önkormány-
zat költségvetéséből különített 
el mintegy bruttó hárommillió 
forintot a műemléki díszterem 
felújítására, amely számos ese-
mény, esküvők, sajtótájékozta-
tók, projektzáró rendezvények 
színtere. 

Az 1902-ben épült, impozáns 
épületet 2008 óta három ütem-
ben rekonstruálták, elsőként a 
tető felújítását, másodsorban a 
lábazat felújítását végezték el, 
tavaly a homlokzat teljes meg-
újulása és a nyílászárók cseréje 
valósult meg pályázati forrásból 
és az önkormányzat négymillió 
forintos önerejéből. 

A díszterem renoválása 
ezekben a napokban fejező-
dik be, és mivel az egész épü-
let műemléki oltalom alatt áll, 
így stílusában nem változik a 

terem összképe. A munkála-
tokkal felfrissítik a falakat, a 
parkettát, a fa falburkolatot, az 
elektromos vezetékek egy ré-
szét, valamint az új drapériák 
is a terem stílusát és funkcióját 
fogják erősíteni.

Izsó Gábor polgármester 
elmondta, a városháza leg-

nagyobb termének renová-
lása nemcsak időszerű volt, 
hanem cél az is, hogy minél 
több házasulandó pár az or-
szág bármely pontjáról szíve-
sen válassza élete egyik leg-
fontosabb eseményének hely-
színéül Békés műemléki kör-
nyezetét. 

Hajrá Békés megye! 
Éljen a Viharsarok!

(Folytatás az 1. oldalról)
Legelőször Izsó Gábor, mint 

házigazda, a megyenévadó te-
lepülés büszke polgármestere 
köszöntötte a vendégeket. El-
mondta mások mellett, hogy 
Békés megye elmúlt három 
évszázadának történetét nem 
a pártok írták, hanem az itte-
ni dolgos, szorgalmas emberek 
hite, küzdelme és akarata.

- A jövőnk mindig azon 
múlt, hogy sikerült-e közös-
ségként is helyt állnunk. Ma 
sem adódhat olyan helyzet, 
amit munkával, összefogással 
ne tudnánk megoldani, a cél és 
feladat összeköt bennünket – 
fogalmazott Izsó Gábor. 

Gajda Róbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott arra emlé-
keztetett, hogy a magyar álla-

miság több mint ezer eszten-
dős, aminek Békés megye ko-
rábban is része volt. Azonban 
a törökök 150 éves uralma és 
a Rákóczi szabadságharc igen 
mély nyomokat hagyott a tér-
ségben. Az emberi élet, a dol-
gos kéz úgyszólván eltűnt. A 
kormánymegbízott kiemelte, 
hogy őseink kellő hittel és aka-

rattal tudták az elnéptelene-
dett vidéket nemcsak benépe-
síteni, hanem virágzóvá is ten-
ni. Békés megye sokat adott a 
hazának. A legkiemelkedőbb 
személyekről, kulturális, ipari 

és más eredményről, értékről 
részletesen is megemlékezett 
Gajda Róbert. 

A három évtizeddel ezelőt-
ti viszonyokról szólt zalai Mi-
hály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnö-
ke is.

- Most elsősorban azokra 
kell fókuszálnunk, akik 300 

éve érkeztek ide, az akkor el-
hagyatott helyre, és hihetet-
len munkával, a mai civilizáció 
számára felfoghatatlan nehéz-
ségek közepette új életet te-
remtettek - mondta. 

Ezután a nívós ünnepi mű-
sorban a Békéscsabai Jókai 
Színház művészei mellett a Be-
lencéres Néptáncegyüttes fia-
taljai léptek színpadra. 

Az ünnepi ülés vendége volt 
dr. Patyi András, a Nemze-
ti Szolgálati Egyetem rektora, 
aki ízig-vérig Békés megyei. 
Mint ünnepi beszédében el-
mondta, megérkezettnek min-
dig is érezte magát. 

- A Békés megyei ember 
szótlan, tartása van, a munká-
ját szereti és sokra tartja. tör-
ténelmi tapasztalata, hogy csak 
önmagára számíthat – fogal-
mazott, majd arra kérte a jelen-
lévőket, hogy merítsenek erőt a 
múlt értékeiből a jelen kihívá-
sai közepette. Lelkesítő szavait 
ezzel zárta: „Hajrá Békés me-
gye! Éljen a Viharsarok!” 

Végezetül dr. Erdész Ádám, 
a Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója igyekezett képet adni a 
18. század elejének itteni poli-
tikatörténeti és közigazgatási 
viszonyairól, valamint a min-
dennapokról. Külön kiemel-
te annak a folyamatát, hogy 
miképpen került el Békésről a 
megye központja Gyulára. Eb-
ben Harruckern János György 
főispánnak, a kor kiemelke-
dő közigazgatási szereplőjének 
személyes törekvését kell meg-
látnunk.  

Szegfű Katalin

Békés megye jövője, mint az el-
múlt évszázadokban, most is a 
közösségeken múlik – mondta 
beszédében Izsó Gábor polgár-
mester.

ElismErés BaBák mihálynak

A Békés Megyei Önkormányzat idén díjat alapított, me-
lyet minden évben olyan polgármester vehet át, aki kima-
gaslóan tesz településéért és a megyében élőkért. Az el-
ső jutalmazott Babák Mihály. Szarvas első emberét már 
ötször választottak meg erre a posztra. A díjátadást köve-
tően arról szólt, hogy minden jelenlévő politikusnak Bé-
kés megyéért kell dolgoznia, mert sok munka vár mind-
annyiukra ebben a kihívásokkal teli térségben.
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A városháza dísztermébe távolról is jönnek házasságot kötni, ez is in-
dokolta a felújítását. 

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
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Csendesül...
SzAbAd-e meGítélnÜnK máSOKAt?

A mai világban sok ítéletet hallhatunk egymásra, szomszé-
dokra, munkatársakra, főnökökre, vagy államférfiakra vonatko-
zóan. A legtöbb ember úgy véli, pontosan látja a másik ember 
indítékait, ami ezért szükségképpen megítélendő. Azonban nem 
mindig vagyunk képesek az emberek valódi szándékainak felis-
merésére. A Biblia ezért figyelmeztet minket: „Ne ítéljetek, hogy 
ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltet-
tek.” (Máté 7,1-2) Sokszor előfordul, hogy élesebben ítélünk meg 
másokat, mint ahogyan önmagunkhoz viszonyulunk. Ez azért 
van, mert a saját szándékainkat ismerjük, azonban másokról a 
viselkedésük alapján mondunk ítéletet.

Milyen meglepő, hogy Isten nem így viszonyul hozzánk! Nem 
sújt le ránk büntetéseivel minden egyes bűnünkért, mivel ismeri 
szívünket. Jézusnak a kereszten mondott szavai is ezt bizonyít-
ják: „Atyám! Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek.” (Lukács 23,34) 

Milyen jó lenne, ha mi is minél ritkábban esnénk abba a hibá-
ba, hogy mások gondolatainak olvasására teszünk kísérletet azál-
tal, hogy tetteik alapján meghatározzuk indítékaikat. Mennyivel 
jobb lenne fenntartani a lehetőséget arra, hogy ha a másik em-
ber téved is, de nem bizonyosan rossz szándékú. Így az ítélkezés 
és bosszankodás helyett szeretet és béke költözhet a szívünkbe.

Farkas ádám

beSzél rólA Az OrSzáG
Kósa Lajos frakcióvezető elmondta, ami Párizsban történt, 

elfogadhatatlan és felháborító. Kifejtette, a válság, az unió be-
vándorlás politikájának következményei. Az ennek a nyomán 
járó terrorizmus nem oldható meg, ha mellébeszélünk. Az EU 
vezetőinek - élén Juncker elnökkel - felelőssége van abban, 
hogy ez megtörténhetett, mert képtelen arra, hogy betartassa 
a tagállamokkal a törvényeket. Görögország évek óta megsér-
ti a schengeni egyezményt, ezért ki kell zárni az övezetből. Ha 
az unió vezetői nem tudják betartatni a törvényeket, és nem 
tesznek javaslatot ezek megváltoztatására, akkor mondjanak 
le. A mai szabályozás egyértelmű: csak azt kell beengedni, aki 
politikai menedékjogra jogosult. Csak nekünk, magyaroknak 
kell betartani a törvényeket, csak minket állítanak pellengérre 
azért, mert kétségbeesetten, nagy erőfeszítéssel próbáljuk be-
tartani Dublint, Schengent, és megvédeni Európát miközben 
Angela Merkel invitálja az illegális bevándorlókat? Ha ezt to-
vább csinálja az unió, a további áldozatok vére is a lelkükön fog 
száradni. A kvóta semmire se jó, csak a terrorizmust exportálja 
az európai térségbe. Válaszoljon az európai vezetés: hány száz 
embernek kell még meghalnia ahhoz, hogy ezen változtassa-
nak – zárta szavait Kósa Lajos.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Eszter vette észre. Először a 
gácsér nagy mérete tűnt fel fe-
kete-fehér színkompozícióban. 
Nem illett a vadkacsák közé. 
tisztelettel kikerülték. A hoz-
zám küldött képet nézve va-
lamilyen hibrid változatot té-
teleztem fel. Kacsa-liba keve-
rék? Igazi vadmacska hazánk-
ban már nincs. Ez lesz a vad-
kacsák sorsa is? Kacsa mama 
összeállt egy jó nyakú gúnár-
ral? A test/szárny méretará-
nya alapján nehezen volt fel-
tételezhető, hogy repülni tud. 
Akkor hogyan került a piaci 
hídhoz? Ismerősöket kérdezve, 
majd kacsa azonosítókat ta-
nulmányozva nem sikerült rá-
jönni a fajtájára. Megszökött 
valamelyik baromfiudvarból? 
Kedveli a szabadságot? Mér-
nöki és orvosi ismereteink ka-
csa ügyben kevésnek bizonyul-
tak. további meglepetést oko-
zott, amikor egy-két hét múl-
tán elhozta bemutatni az „asz-
szonyt”. Boldog pár. Kecses, 
jóval kisebb, sötétszínű, zöl-
des-lila fényű, csillogó tollak-
kal. Könnyedén repül. Őt már 
nehezen lehetett elképzelni 
egy zárt nevelde lakójaként. A 
szabadság madara. Jött az öt-
let. Próbáljuk ki, hogy megis-
merik-e a klasszikus eledelt, a 
kukoricát. Irány a termény-

bolt, majd a híd. Kis küzde-
lemmel sikerült a Csók híd 
felőli oldalra csalni a párost. 
Eszter a part beton szélére 
szórta a kukoricát. Nem kel-
lett a biztatás, jöttek s faltak. 
Mintha nem először láttak 
volna ilyen táplálékot. Másnap 
elővette gyerekkori kacsahívó 
emlékit. Kurr… kurr kiáltás-
sal, a bádogedénybe tett ku-
korica csörgő hangjával hívta 
őket. Jöttek s faltak.

Jobban szemügyre vettük a 
párost. Irány a Wikipédia… 
Nagy valószínűséggel pézsmaka-
csák. Élnek vadon is, de díszka-
csaként a baromfiudvar szépei.

tisztelt olvasó! Ön szerint 
melyik változat valószínűsíthe-
tő? Egyszer majd megjelenik a 
tulajdonos, és visszaviszi őket 
a „májneveldébe”? Vagy meg-
látjuk, ahogy szárnyra kapnak, 
és elhúznak? Addig is csodál-
juk és tápláljuk őket! A város 
díszei.

dr. Gschwindt András

Pézsma-kacsa a holt-Fehér-Körös vizében?

Olvasói levél

Igazgatási szünet 
a Polgármesteri Hivatalban

Békés Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hi-
vatala tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a Képviselő-tes-
tület által elfogadott rende-
let alapján 2015. december 
21. napjától 2015. december 
31. napjáig igazgatási szünet 
lesz a Polgármesteri Hiva-

talban. Ebben az időszakban 
az általános ügyfélfogadá-
si rend szünetel. Halasztha-
tatlan ügyekben (anyakönyvi 
ügyek, egyes hatósági ügyek) 
ezen időszak alatt is történik 
intézkedés. Kérjük a lakosság 
megértését.

Tárnok Lászlóné, jegyző

Csarnai Gábor kilencvenen túl

Csarnai Gábort otthonában 
köszöntötte Izsó Gábor pol-
gármester. A 90 éves úr öröm-
mel fogadta az Orbán Viktor 
által aláírt oklevelet. Gábor 
bácsinak két fiú gyermeke, öt 
unokája van, és nemrégiben 
megszületett első dédunokája 
is, teodor. Szellemileg és testi-

leg is friss szépkorú úr szabad-
idejében szívesen jár a nyugdí-
jas klubba biliárdozni és ked-
veli a keresztrejtvényfejtést is. 
Hétvégenként szívesen serény-
kedik a konyhában, családtag-
jai szerint sikeresen. Kívánunk 
Gábor bácsinak további szép 
éveket, jó egészséget! 

A közlekedésről időseknek
Minden életkornak, így az időskornak is vannak olyan sajá-
tosságai melyek hatással lehetnek a közlekedésbiztonságra. 
Míg a gyermekeknél, fiataloknál a tapasztalatlanság, addig 
a 65 év felettieknél a lassú reflexek miatt fokozódhat a bal-
esetek kockázata. 

A komótos közlekedés, a 
túlzott óvatosság - különösen, 
ha bizonytalansággal párosul - 
legalább olyan balesetveszélyes 
lehet, mint a gyorshajtás. Idős-
korban romlik a látás, a hallás, 
gyengülhet a figyelemmegosz-
tó képesség, lassulhat az infor-
mációk feldolgozása, nőhet a 
reakcióidő. Ha tompulnak a 
reflexek és a figyelem, köny-
nyebb elnézni vagy akár figyel-
men kívül hagyni például egy 

közlekedési jelzőtáblát. Egy 
ma 65 éves járművezető, aki 18 
évesen szerzett jogosítványt, 
jóval kisebb forgalom mellett 
sajátította el azt az elméle-
ti és gyakorlati tudást, amely-
lyel ma is vezet. Ennek felfris-
sítésére az azóta bekövetkezett 
KRESz-változások megisme-
résére, elsajátítására legfeljebb 
önképzés útján van lehetőség.

Ha elérkezik az a pillanat, 
amikor valaki belátja, hogy 
egészségi állapota már nem 
teszi lehetővé az autóvezetést, 
gyalogosan vagy kerékpárral 
indul útnak. Ebben az esetben 
a súlyos sérülés kockázata to-
vább fokozódik, hiszen a gya-
logosokat és kerékpárosokat 
nem védi karosszéria. Egy sze-
rencsétlen esés is súlyos, vagy 
akár végzetes következmény-
nyel járhat.

Tartsák szem előtt: 
- A balesetek megelőzhetők!
-  tartsuk be a közlekedési sza-

bályokat!
-  Kövessük a KRESz változá-

sait!
- Mutassunk példát!
-  A biztonság nem lehet a sze-

rencse kérdése! 
/Békési Rendőrkapitányság 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

SüTő-főző TanfoLyam cSaLádi KörBen
November 11-én ünnepi 

asztalhoz ülhettek le a Dózsa 
utcai Családi Kör Fogyatéko-
sok és Idősek Klubjának gon-
dozottjai és a meghívott ven-
dégeik. Ez a napon volt ugyan-
is a záró ünnepélye az egész 
évben tartó sütő-főző tanfo-
lyamnak. A program ez év ja-
nuárban indult azzal céllal, 
hogy hasznos időtöltést bizto-
sítson délután is a klubtagok-
nak, továbbá hogy az asztalkö-
rüli együttlét építse tovább az 
egymás közötti kapcsolatokat. 
Mindkét cél megvalósult, hi-
szen egyaránt aktívan vettek 
részt a gondozottak és dolgo-

zók a konyhai munkában. En-
nek köszönhetően kóstolhat-
tunk különböző ételeket nagy-
szüleink konyhájából, de a mai 
modern ízvilág is terítékre ke-
rült. Az együttlét során sok 
boldog órát, vidám percet él-
hettünk meg, és ki-ki elsajátít-
hatta a finom falatok elkészí-
tésének praktikáját. A tanfo-
lyamon elkészült ételekből re-
ceptfüzet készült, ami segíti a 
megszerzett tudás otthoni fel-
frissítését. Az újévben is gya-
koroljuk majd az ilyen öröm-
teli asztalközösséget!

dumáné durkó Anna, 
klubvezető

a roSSz LeheLeTrőL 2. réSz
A kellemetlen lehelet szinte minden második embert 

érint, azonban a mai napig tabutémának számít. Pedig be-
szélni kell róla, mert a szájszag nemcsak kínos, hanem kü-
lönböző betegségek jele is lehet. 

Mivel a nyelvünk egy kiválasztó szerv is,  így a kellemet-
len szájszag, máj- vagy vesebetegséget is jelezhet, emellett 
a cukorbetegség jellemző kísérő tünete, az acetonos lehelet.

Nem kell azonban rögtön a legrosszabbra gondolni, hi-
szen leggyakrabban az kevés folyadék bevitel (2-3 liter/nap), 
a nem megfelelő szájhigiénia, vagy akár egyes ételek fogyasz-
tása okozza a rossz leheletet. 

A fűszeres, illóolajokban gazdag ételek, például a fok-
hagyma, vagy a dohányzás, kávézás után jelentkező szájszag 
könnyedén elmulasztható a megfelelő szájhigiénia megte-
remtésével és fenntartásával. 

A mentolos rágók vagy cukorkák ugyan jó szolgálatot te-
hetnek és rövid idő alatt megszüntetik a kínos szájszagot, 
azonban hamis táplálkozási reflexeket váltanak ki a szerve-
zetünkben, ami pedig más problémák okozója.

Szóval helyes táplálkozás, napi legalább 3 liter folyadék 
bevitele, rendszeres szájápolás, aktív testmozgás, napsütés és 
szerelem!

Most már mindent tudnak, hajrá az egészségért!
dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

egy a sok közül?
Interjúalanyom, a mindössze 17 éves Czinanó Malvina lát-
szólag olyan, mint kortársai. A karcsú bájos lány magával 
ragadó jelenség, ráadásul ő Békés jelenkori diákpolgármes-
tere.

- Kérlek, mutatkozz be az 
olvasóinknak.

- Czinanó Malvinának hív-
nak, és 17 éves vagyok. A ti-
sza Kálmán Szakközépisko-
la rendészeti szakán tanulok, 
most vagyok tizenegyedikes. 
Nagy és összetartó családban 
élek, egy bátyám és egy hú-
gom van. Mindenben számít-
hatok a családomra, így a di-
ákpolgármesteri megbízatá-
somnak való megfelelésben is. 
Nincs túl sok barátom, mert 
megválogatom a baráti körö-
met. Akiket viszont elfogadok, 
azokkal komoly a barátság és 
kiállok mellettük. Nagyon ér-
dekel a média világa, a fotózás, 
az interjúkészítés.

- Te lettél az idei diákpol-
gármester Békésen. Mit gon-
dolsz, miért esett rád a válasz-
tás?

- Szerintem azért választot-
tak engem, mert sokan ismer-
nek. Remélem, hogy ugyan-

annyian szeretnek is. Moldo-
ván-Garas Helga tanárnő java-
solta szerény személyemet je-

löltnek és így belevágtam. Bár 
úgy gondolom, az ellenfelemet 
is sokan ismerik, valószínű-
leg én voltam a választóknak a 
szimpatikusabb. A kampány-
stábomat erősítette Szőke Mag-
dus tanárnő, aki az osztályfőnö-
köm, és az osztálytársaim.

- Milyen teendőid vannak 
mint diákpolgármesternek?

- Részt veszek a város jelen-
tősebb eseményein, például a 
Madzagfalvi Napokon, vagy a 
városi megemlékezéseken. A 
városi és iskolai megmozdulá-
sok alkalmain központi szere-

pet töltök be, de igazából nem 
lehetek ott a zajló események 
sűrűjében. 

- Tanulás és megbízatás. 
Hogyan egyeztetsz?

 - Könnyedén, mivel nincs 
olyan sok tennivalóm és vi-
szonylag könnyen is tanulok. 

Az átlagom négyes körül mo-
zog. Lehetne jobb is, de egy ki-
csit lustácska vagyok. Igaz leg-
többször délután négy óráig 
vagyok a suli „rabságában” és 
még utána kezdek a leckéhez, 
de szerencsére a tanulás sosem 
jelentett gondot. 

- Hogyan pihensz?
- Általában a barátaimmal 

elmegyünk valahová. Mondjuk 
sétálni, vásárolgatni vagy csak 
egy jót dumcsizni. Ha nem ve-
lük tartok, akkor otthon a csa-
láddal csinálunk közös progra-
mokat, például szalonnát sü-
tünk vagy mozizunk. De sze-
retek tévézni, zenét hallgatni 
és persze a facebookozni is.  

- Mik a terveid a jövőre 
nézve?

- A következő tanévben fo-
gok érettségizni és azt követő-
en szeretnék továbbtanulni. A 
média világa vonz. Remélem, 
hogy felvesznek egy ilyen irányú 
egyetemre, és Szegeden vagy 
Budapesten tanulhatok. Utána 
pedig irány a tévé vagy valame-
lyik újság szerkesztősége.  Gugé

Következő interjúalanyaink 
a Bringaklinika „doktorai”.

Nyugdíjas óvónők találkoztak 
az Epreskerti óvodában

több éves hagyomány Bé-
kés városában, hogy évente 
találkozót szerveznek a nyu-
galmazott óvónők számára. A 
rendezvénynek minden évben 
más és más óvoda ad otthont. 
Idén a Reményhír Intézmény 
Epreskerti óvodája látta ven-
dégül a már megérdemelt pi-
henésüket töltő óvó néniket, 
valamint az óvodák vezető-
it.  Az érkező vendégeket po-
gácsával és teával fogadták. 
Makoveiné Durkó Nikoletta, 
az intézményegység vezetője 
meleg szeretettel köszöntötte 
a vendégeket. Az óvoda gyer-

mekei zenés-táncos műsorral 
kedveskedtek a jelenlévőknek. 
Ezután az óvónők énekkara 
vidám dalcsokorral örvendez-
tette meg a publikumot.  A 
házigazda kiemelte, hogy az 
óvodák között a fenntartó-
váltás után is megmaradt a jó 
szakmai kapcsolat és együtt-
működés, melynek egyik leg-
szemléletesebb példája az óvó-
nők énekkara. A jó hangula-
tot csak tovább fokozta az Ep-
reskerti óvónők mesejátéka. 
A kis kakas gyémánt félkraj-
cárja visszarepítette a nyug-
díjas pedagógusokat a mesék 

világába. Az ünnepi műsort 
követően a közös ebéd és há-
zi készítésű sütemények el-
fogyasztása mellett kellemes, 
közvetlen beszélgetéssel telt el 
a hátralévő idő. Végezetül Bé-
res Istvánné, a Békési Kistér-
ségi óvoda és Bölcsőde igaz-
gatója fejezte ki köszönetét a 
házigazdáknak, az Epresker-
ti óvoda dolgozóinak a szín-
vonalas műsorért és e ren-
dezvény megszervezéséért. A 
vendégekről csoportkép is ké-
szült, ezzel a szép emlékkel a 
kezükben térhettek haza. 

lakatos Gyula

A nyugdíjas óvónők idei találkozójának résztvevői.
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Szakrendelések szünetelése
A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet igazgatója, Dr. Gulyás zsuzsanna ezúton ér-
tesíti és tájékoztatja a lakosokat, hogy a szakorvosok és a 
szakdolgozók szabadsága miatt 

-  a járóbeteg szakrendeléseken december 28-31. kö-
zött a rendelés szünetel,

-  a Gyógyfürdőben december 22-31. között a betegel-
látás szünetel.

A betegek sürgős szakorvosi ellátását a fenti időszakban a 
békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet szak-
rendelései biztosítják. 

/Békés Város Önkormányzatának tájékoztatója/

Szurkoljunk 
és szavazzuk!

December 4-én lép újra 
színpadra a közmédia Fölszá-
lott a páva című műsorában 
a békési Mahovics tamás és 
partnere, a jászberényi Busai 
Bori. A tét nagy: az élő műsor 
legjobbjai a verseny döntőjébe 
kerülnek. December 4-én so-
mogyi táncot táncolnak a lel-
kes gyerekek mezítláb. óriási 
siker lenne a békési néptánc-
mozgalomnak a fináléban való 
szereplés. A gyerekeket a zsűri 
értékeli, de a nézők is szavaz-
hatnak a produkciókra. A ve-
télkedőt a Duna televízióban 
lehet megtekinteni. a műsor 
december 4-én, pénteken 
20:30-kor kezdődik. Szavaz-
zanak mahovics tomira!
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Ingatlan 2 millió forintig

Csallóközi u. 23. szám alatt 1722 m2 te-
lek bontásra való házzal egymillió Ft-ért el-
adó. Gáz, csatorna a telken. Érd.: 66/415-
469.
Kétszobás ház eladó a Legelő u. 30. alatt. 
Irányár: 2 millió Ft. 66/411-511.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 2,8 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-
12-34.
Tanya eladó Borosgyánban, közel a köve-
súthoz. Egy hold földdel. Víz, villany van. 
Békési parasztházra cserélhető. Irányár: 
3,5 millió Ft. Érd.: 66/411-543.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen 
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Egyszobás, összkomfortos ház eladó 3,6 
millió Ft-ért. Tel.: 30/786-10-97.
Hosszú parasztház nagy telekkel a Drá-
ga utcában eladó. Ár: 4 millió Ft. Érd.: 
66/643-342, 70/222-10-48.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. CSOK igénybe vehető. Tel.: 
66/412-070, délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Ady utcában IV. emeleti 43 m2-es lakás el-
adó. 1 + félszobásra alakítható. Irányár: 
4,5 millió Ft. Tel.: 66/634-404.
A Petőfi utcában jó állapotú vályogház el-
adó. Két utcára nyíló, nagy portával, sok 
melléképülettel. Ár: 4,9 millió Ft. Érd.: 
30/47-66-166.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Háromszobás, régi építésű családi ház 
központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió 
Ft. Tel.: 66/410-323.
A Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház 
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-
161.
Váradi utca 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.
Egerhez közel két családnak is megfelelő 
nagyságú ház olcsón eladó. Irányár: 6 mil-
lió Ft. 36/371-006.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Tárház u. 7. alatti ház eladó. Gazdálkodás-
ra, telephelynek alkalmas. Irányár: 6,5 mil-
lió Ft. 70/551-25-56.
Az Adyn kétszobás, erkélyes, III. emele-

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk nem vál-
lal felelősséget. csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

InGATlAn 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

ti lakás eladó 6,5 millió Ft-ért vagy kertes 
házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Széchenyi téren 1 + 2 félszobás III. eme-
leti lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 
30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kocka-
ház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.: 
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Ház eladó az Attila u. 19. alatt. Irányár: 6,99 
millió Ft. Érd.: 20/214-35-65.
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-
es, 2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Érd.: 30/250-16-58. 
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz + 
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III. 
emeletig 1+2 félszobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 70/354-
89-24. 
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes 
ház a fürdő közelében eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. Tel.: 30/799-50-50.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Munkácsy utcában ház eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. 66/634-480, 30/324-60-58.
Posta utcában kétszobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.: 30/365-48-28.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses ház 361 m2-es szép telek-
kel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 
66/414-685.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 70/516-52-25.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Különbejáratú kétlakásos kertes ház el-
adó a Petőfi utcában 8 millió Ft-ért. Érd.: 
20/33-169-82.
Hajnal utcában 2,5 szobás ház eladó. 
Irányár: 8 millió Ft. CSOK igénybe vehető. 
Tel.: 70/612-83-74, 70/672-66-28.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél 
szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt 
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-
10-32. 
Békésen az Ady 10. alatt 78 m2-es III. eme-
leti, erkélyes 2,5 szobás lakás eladó. Irány-
ár: 8,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61-81.
Kamuton családi ház eladó melléképüle-
tekkel, rendezett környezet. Irányár: 8,5 
millió Ft. Tel.: 30/493-76-61.
Damjanich u. 9. alatti háromszobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 
66/634-404.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi 
fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft. 
Érd.: 30/637-60-79. 
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött 

Karacs 2B-ben I. emeleti, fehérkerítéses 
lakás eladó vagy előkertes kocka kertes 
házra cserélhető. Irányár: 10,5 millió Ft. 
66/739-890, 30/554-53-66.
Békés központjában családi ház 1606 m2-
es telken eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 
30/514-88-75.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.

Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.

KIADó InGATlAn
Garázs kiadó. 70/565-97-49.
Kétszobás, összkomfortos ház nemdo-
hányzó hölgy részére kiadó Békésen. 
30/213-83-73.

KerT, TerMőFölD
Mezőgazdasági technikusi, földműve-
si minősítéssel, őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező, gazdálkodni kívánó békési fi-
atalember mezőgazdasági szántóföldet 
bérelne a Kettős-Körös békési oldalán és 
annak 15 km-es körzetében. Minimum 1 
hektártól. Tel.: 30/407-16-73.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó ter-
mő gyümölcsössel. Víz, villany, téglaépíté-
sű nyaraló, pince, kamra. 70/645-31-79.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség. Érd.: 20/560-91-75.
20 AK föld eladó Bakuccal szemben. 
30/39-49-555.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Békésen, a krisztinai határrészen, közvet-
lenül az Élővíz-csatorna mellett egy kat. 
hold föd eladó. Villany van. Tel.: 20/543-
20-48.
Malomasszonykertben a járda mellett kert 
eladó. Faház, villany, fúrt kút. Tel.: 30/598-
69-93.

JárMű, AlKATréSz
Megkímélt Opel Astra G 1.4 garantált km-rel 
eladó. Érd.: 70/508-86-24.
Egyéves Opel Corsa téli gumi felnivel el-
adó. 30/439-07-94.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 127-es Polski Fiat, első szélvédő 
üveg, hátsó szélvédő üveg, 100 éves Sin-
ger varrógép. Érd.: 66/414-010.
Jó állapotú Toyota Corolla fehér színű autó 
eladó. Irányár: 200 ezer Ft. Érd.: 30/431-
32-52, 66/643-702.
Maruti 800-as 2016. augusztusig érvé-
nyes műszakival megbízható személytől, 
jó állapotban, metálszürke színben eladó. 
Irányár: 150 ezer Ft. Érd.: 66/411-543.
45-ös MTZ-hez való hengerfej és egy két-
fejes hattyúnyakú eke eladó. Teleki u. 13.
2 db 185/70 R14 WYNSTAR PHASER R23 
használt nyári gumi eladó. 5000 Ft/2db. 
Profilmélység: 5mm. Tel.: 20/43-41-480.
S.E.E. 500-as veteránkorú Mercedes igé-
nyesnek eladó. 30/94-55-433.
Simson Schwalbe segédmotor-kerékpár 
eladó. Érd.: 70/773-14-81.
Mercedes kisbusz egyben vagy alkatrész-
ként eladó. 30/94-55-433.

állAT
Vágni való nyuszik eladók. Akár konyha-
készen is. 70/881-93-00.
Nagysúlyú hízók eladók 66/412-498.
160 kg-os sertés eladó. Érd.: 66/634-708.
140 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 
66/415-282.
3 db 25 kg-os tízhetes, igazi húsjellegű 
malac eladó. Érd.: 70/218-59-72.
4 db kissúlyú sertés eladó. Szükség ese-
tén vágáshoz, bontáshoz helyet biztosítok. 
Érd.: 70/77-34-336.
Nagysúlyú mangalicahízó eladó Murony-
ban. 500 Ft/kg. 30/39-49-555.
Hízó eladó. Hagyományos takarmánnyal 
etetett, kb. 200 kg-os, fehér. Tel.: 70/776-
40-61.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 70/240-58-71.
Malacok és bárányok eladók. 30/485-99-16.
Szürke-cirmos cicák elvihetők. Tel.: 
70/34-25-117.
Hagyományos takarmányon tartott 2 db 
160 kg-os sertés eladó. Érd.: 66/634-708.

MunKáT KereS, AJánl
Szolnok megyei járókeretes férfi türelmes, 
kedves, megbízható, lelkiismeretes beteg-
ápolónőt keres bentlakással 50 éves korig. 
Tel.: 66/410-424, 17-19 óra között.

Élelmiszerüzletbe szakképzett eladót keresek. 
Békés, Táncsics u. 3/2. Tel.: 30/96-37-938.
Házkörüli munkát keresek. 70/525-31-43.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717

Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival 
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést 
vállal. Tel.: 30/26-90-417.

eGyéB 
Jó állapotú palackos Zanussi gáztűzhely 
nyomáscsökkentővel eladó. Irányár: 30 
ezer Ft. Érd.: 30/431-32-52, 66/643-702.
Érett humuszos trágya ingyen elvihető. 
Fóliásoknak is jó. 30/39-49-555, Murony.
1 db jó minőségű nagy körbálás gyepszé-
na eladó. Érd.: 70/218-59-72.

A Rákóczi utca 20. szám alatti 
cipőjavító műhely teljes 

berendezéssel, anyaggal ELADÓ. 
Érdeklődni: 66/412-070.

3 mázsa besztercei szilvacefre sürgősen 
eladó, 80 Ft/kg. Érd.: 70/526-87-65, 
66/411-543, csak délután.
Búza, hegesztő eladó. 20/429-79-77.
Ha már nem kell a régi elhasznált cipő-
je, ne dobja ki. Tüzelőnek elviszem. Tel.: 
66/411-543.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszoba-
fal, hűtőláda, gázpalack, húsos teknő, 15 l 
új fazék, 2 db zsírosbödön. 30/905-49-14.
Felfekvés elleni matrac eladó. Érd.: 
70/231-59-19.

TűzifA elAdó! Bükk és tölgy 
kugliban 2500 ft/q, konyha
készen 2700 ft/q. Békésen 

10 mázsa fölött ingyen kiszállítás! 
Tel.: 0036-70/281-09-41.

36-37-es Devergo platformos 11 cm-
es sarkú női csizma eladó 8000 Ft-ért. 
20/250-84-06.
Eladó: cipőtartós előszobafal újszerű álla-
potban, irodai íróasztal. Érd.: 30/599-39-71.
Eladó: két szobafenyő, pálma, yucca 
pál ma, fehér és rózsaszín leánder. Érd.: 
30/905-49-14.
Elektromos kerékpárt vagy robogót vásá-
rolnék, amihez nem kell jogosítvány, sisak. 
Érd.: 66/411-543.
Üres gázpalack eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal eredeti csomagolásban eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: hurkatöltő, 20 l fonott demizson, 
5 l fonott demizson, 20 l üvegballon, 20 l 
műanyag balon. Érd.: 30/543-33-03.
Kétmázsányi mézédes körtecefre eladó. 
Irányár: 70 Ft/kg. Érd.: 70/327-29-71, 
66/411-543. 
Sürgősen, helyhiány miatt ülőgarnitúra, 
kanapé, 26-os női kerékpár, ötfiókos fa-
gyasztószekrény, ruhás szekrények, asz-
talok, székek eladók. Érd.: 66/411-543.
5,5 LE kúplapos rotakapa és 4 E fűnyíró 
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Koloniál bútor eladó. 30/20-26-621.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
2,5 méteres kislevelű fikusz sürgősen el-
adó. Tel.: 66/643-210.
Réz forrasztólámpa, kutyafuttató sodrony, 
hegesztőpajzs + kalapács, betonvas, új 
kerékpárülések eladók. 70/236-35-37.

inGyeneS LaKoSSáGi aPrÓhirdeTéS LeadáSa 
a KöVeTKező heLyen lehetSéGeS: 

cerKa PaPÍrBoLT (Piac tér), fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
maximális terjedelem 15 szó.

mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: december 8. kedd 12 óra

INGyENES APRóHIRDEtÉS!

Apróhirdetések

Isten éltesse Vincze Jánosnét!

Nemrég ünnepelte 90. szü-
letésnapját Vincze Jánosné. 
Irénke néni szeret tévét néz-
ni, és a városi eseményekről is 
rendszerint a tévéből vagy az 
újságból értesül. 20 évig dol-
gozott könyvelőként, egy fiú 

gyermeknek adott életet, aki 
az orvostudományban találta 
meg hivatását. Unokái és dé-
dunokája is messze laknak, de 
amikor tehetik, meglátogatják 
őt. Ezúton kívánunk a nevük-
ben is további jó egészséget!

Vintázs
Advent és karácsonyi 
ajándék és dísztárgyak 

kaphatók!
 kabátok
 dzsekik
 pulóverek
 kesztyűk
 sapkák
 csizmák
 takarók
 plédek

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Kisebb töves fenyőfát vennék olcsón ka-
rácsonyfának. 66/411-543.
Ötmázsáig mérő mázsa súlyokkal eladó. 
Tel.: 66/643-210.
Eladó: 100 l pálinkafőző, duplafalú vízfür-
dős üst és 25 l rozsdamentes, duplaaljú 
fazék. 30/542-77-01.
Eladó egy ágyazható kanapé, egy fix kana-
pé 2 db fotellal. Tel.: 20/986-24-00.
Kimaradt 5 mázsányi Béres csávázott 
hidasháti üzemi búzavetőmag eladó. 
30/232-29-89.
Kávébarna bontott kályhacsempe eladó 2 
ajtóval és tűzráccsal. Kb. 90x70x170 cm 
méretű kályha volt. Irányár: 30000 Ft. Érd.: 
20/338-28-03.
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válo-
gatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu cí-
men. 
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tan-
könyvek újszerű állapotban eladók. Érd.: 
30/95-60-637. 
Asztali arcgőzölő, inhaláló eladó 1200 Ft-
ért. Érd.: 70/413-21-97.
Sötétkék-krém színű babakocsi eladó 
mózeskosárral, táskával, esővédővel, 
szúnyoghálóval. Irányár: 20.000 Ft. Érd.: 
70/413-21-97.
Eredeti Adidas 22-es kisfiú tépőzáras 
cipő, valamint Adidas bakancs eladó. 
Érd.: 70/413-21-97.
Eredeti Adidas 74-80-as babaszabadidők, 
2db babakád, játszószőnyeg eladó. Érd.: 
70/413-21-97.
Körrostás nagy teljesítményű daráló el-
adó.3 fázis 2,2-es motorral 12 perc/ vá-
szonzsák teljesítménnyel. Érd.: 70/32-59-
217.
200 literes villanybojler üzemképes álla-
potban jutányos áron eladó Muronyban. 
70/322-85-48.

Eladó egy használt működőképes salgó-
tarjáni kályha, ami kb. 120 cm széles. Ró-
zsamintás, de esztétikai hibás. Ára:13000 
Ft. Érd.: 20/43-41-480.
Eladó: Indesit mosógép motor 6000 Ft/
nagy fordulatú/, 2 db 17” sm kerék, 
aluöntvény, ára: 6000 Ft. Érd.: 20/43-41-
480.
Békésen kb. 40 m3 alapból kitermelt föld 
ingyen elvihető. Tel.: 20/402-61-81.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
3 méter körüli szabályos, minőségi lucfe-
nyők, valamint kisebb méretű ezüstfenyők 
eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Alig használt Electrolux 8 kg-os szárítógép 
eladó. Irányár: 75 ezer Ft. Érd.: 20/214-35-
65.
Építkezésből megmaradt új csúszásmen-
tes járólap eladó. 30/94-55-433.
Használt és új minőségi paplanok és pár-
nák eladók. 30/94-55-433.
Eladó: szekrénysor, dohányzó asztalok, 
ülőgarnitúra, rekamié, székek, szőnye-
gek, sarokpolc, Erzsébet hálószekrény + 
asztal + éjjeli szekrények, gázpalackok, 
női kerékpár, új hallókészülék, kővályúk. 
70/612-83-74, 70/672-66-28.
Szép, jelenleg termő citromfa helyhiány 
miatt Gyulán eladó. Tel.: 30/799-50-60.
Őrölt édes és erős házi paprika termelői 
áron eladó. 30/94-55-433.
Új állapotú kerekesszék eladó. Tel.: 
66/414-283.
Eladó: új hosszú női bunda, új férfi ¾-es 
irhabunda, új csináltatott szánkó, kétsínes 
függönytartók. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó Kamuton: P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő. 
70/27-10-532.
100 kg kiforrt veresszilvacefre 80 Ft/kg 
áron eladó. Tel.: 66/412-070.

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

lAMBérIA éS hAJóPADló AKcIó A KéSzleT ereJéIG!

A Meskete Meseszínház 
újabb előadása

November 24-én egy új mesejátékkal örvendeztették meg az 
óvodásokat és a kisiskolásokat a Meskete Meseszínház színját-
szói a kulturális központ színháztermében. Ezúttal a Grimm 
testvérek Piroska és a farkas című meséje alapján rendezte szín-
padra a darabot Mészárosné Fábián Ilona, aki az egyik szerepet 
is alakította. A további szerepekben Gulyás Anita, Ádám Györ-
gyi, Kohári Döniz és Balog Erika voltak láthatók.  zs. i.
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Egy nyelvet beszélünk
SAJÁt RóMEó

Visszatérő téma az irodalomban az újrafor-
dítás kérdése. A szakemberek szerint nagy-
jából ötven évenként magyarítani kellene a 
klasszikusokat, hiszen ennyi idő alatt annyit 
változik a nyelv, hogy a harmadik generáció 
számára már befogadhatatlan a korábbi szö-
veg. Figyeljük csak meg a két Rómeó és Jú-
lia-átültetést! „Ah! kiégtek már az éj / Gyer-
tyái, 's a ' virgoncz nap lábhegyen / áll már 
a' gőzölgő hegyormokon. / Csak menve élek, 
várva meghalok." (Romeo és Julia, Szomoru-
játék, „Magyarizta” Naraji Narai Antal 1839.) 
„Az ég gyertyái csonkig égtek, a Nap / Lá-

bujjhegyen áll a ködös hegyormon. / Elmen-
nem: élet, és halál: maradnom” – így fordítot-
ta Kosztolányi. A modern változatban: „Az éj 
gyertyái leégtek, s a reggel / ugrásra készen áll 
a hegytetőn. /Indulok élni.” (Nádasdy Ádám 
fordítása, 2003-ból) talán nem jelentősek a 
különbségek, de egy fiatalosabb szövegben 
még inkább lehetne követni a nyelv fejlődését, 
főleg, ha szlenget is alkalmaz a fordító (ebben 
az esetben tényleg pár évtizedenként frissíteni 
kell a magyar változatot). Hogy minden nem-
zedék találkozhasson a saját Rómeójával…

Szilágyiné Szabó ágnes

ProGramajánLaToK decemBer 2-16. KözöTT

December 2. szerda 15 óra

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te közmeghallgatása a polgármester és az önkor-
mányzati képviselők részvételével.

Polgármesteri hivatal nagyterme

December 4. péntek 17 óra

Mikulás-váró dekoráció készítése. Alapanyag dí-
ja: 500 Ft/fő.

Kulturális központ

December 5. szombat 18 óra

Békés-Drén KC - Kecskemét bajnoki kézilab-
da-mérkőzés.

Sportcsarnok

December 6. vasárnap 10:30

Advent 2. vasárnapján ünnepi műsor és kira-
kodóvásár a Széchenyi téren, a bíróság épüle-
te előtt. Lelkészi áldás és kisiskolások fellépése. 
Gyerekeknek meglepetés. 

December 7. hétfő 17 óra

„Színek, formák játéka”. Szerencsi Sándorné al-
kotó kiállítása. Megtekinthető: január 14-ig. A 
belépés díjtalan.

Kulturális központ

December 11. péntek 17 óra

Mézeskalácssütés.  Alapanyag díja: 500 Ft/fő.
Kulturális központ

December 12. szombat 18 órától

Luca-napi batyus táncház. Vezeti: Földesi Már-
ton, néptáncpedagógus hallgató, közreműköd-
nek a Belencéres Néptáncegyüttes tagjai és a 
Suttyomba zenekar. A belépés díjtalan.

Belencéres együttes próbaterme (Petőfi u. 21.)

December 13. vasárnap 10:30

Advent 3. vasárnapján ünnepi műsor és kira-
kodóvásár a Széchenyi téren, a bíróság épülete 
előtt. Lelkészi áldás és óvodások fellépése. 

December 13. vasárnap 9-12 óra

Luca-napi vásár a  Piactéren. Bővebben a 8. ol-
dalon.

December 16. szerda 16:30

Irodalmi Svédasztal a könyvtár olvasótermében. 
téma: kreatív játékok, könyvajánló.

December 16. szerda 17 óra 

Békési kórusok karácsonyi hangversenye. A be-
lépés díjtalan. Református templom

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  50. hét                                                                   2015. december 7-11. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Gyümölcsleves Hamis
gulyásleves

Tojásos 
savanyúleves

Frankfurti le-
ves

Paradicsom-
leves Karfiolleves

Mexikói 
aprópecsenye, 

Párolt rizs

Zöldbab-
főzelék, 

Hagymásszelet

 Rántott 
csirkecomb, 

Burgonya köret

Aranygaluska, 
Vanília sodó

Tejszínes- gombás 
csirkemell, 

Tészta köret

Csülökpörkölt, 
Burgonya köret

Narancs Befőtt Savanyúság

  51. hét                                                                 2015. december 14–18.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Burgonyaleves 
kolbásszal Köménymagleves Zöldbableves Reszelt tésztaleves Zöldborsóleves

Mákos tészta Zöldséges
rakott hús

Sonkával töltött 
rántott szelet, 

Burgonya köret

Tökfőzelék, 
Sertéspörkölt

Tejfölös
sertésszelet, 
Tészta köret

Alma Savanyúság Sütemény

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Három költő a Svédasztalon
Három békési költő volt a vendége a novemberi, rendhagyó 
Irodalmi Svédasztalnak. A könyvtárban működő könyv- és 
olvasásbarátok társaságához Szeverényi Barnabás, Surman 
László és Lakatos Gyula látogatott el.

A három szerző igen eltérő 
életútját két dolog köti össze, 

egyrészt hogy mindannyian sze-
retik vagy szerették a múltban 
gondolataikat, érzéseiket papír-
ra vetni vers formájában, továb-

bá hogy jelenleg mindhárman 
a Magyar Pünkösdi Egyház 

országos cigánymissziójának 
munkatársai. Az est folyamán 
Szilágyiné Szabó Ágnes író-ta-
nár kérdései nyomán életük ne-

hézségeiről, korai olvasmányél-
ményeikről és költői hitvallá-
sukról is beszéltek. A könyvtár 
látogatói jónéhány költeményt 
hallhattak tőlük zömében film- 
vagy hangfelvételekről, de egy 
egészen friss verset élőben is. Ez 

utóbbit az idén verseskötetét 
megjelentető Szeverényi Barna-
bás vetette papírra a párizsi ter-
rortámadás apropóján.  Sz. K.

Az Irodalmi Svédasztal novemberi vendége Surman lászló, lakatos Gyula és Szeverényi Barnabás volt. 
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Békési jó gyakorlatokról 
tart előadást Izsó Gábor 
Gyergyószentmiklóson
Nemzetközi konferencia keretében beszámolót fog tartani 
Izsó Gábor polgármester a Békésen megvalósult projektek-
ről, jó gyakorlatokról a szociális gazdaság témában Gyer-
gyószentmiklóson. Városunk delegációja ezekben a napok-
ban indul testvérvárosunkba.

A polgármester beszámol 
többek között a közmunka 
programban végzett mező-
gazdasági termelésről, a szo-
ciális szövetkezet működésé-
ről, a hálókötésről. Az idei lá-
togatásnak nem csupán a kon-
ferencia adja az apropóját. A 
22 éves múltra visszatekintő 
testvérvárosi kapcsolat Békés 

és Gyergyószentmiklós között 
már olyan szintre emelkedett, 
hogy a települések lakosai, ci-
vil szervezetei a hivatalos ese-
ményeken kívül, önszerveződő 
csoportokban is szívesen láto-
gatják egymást. Ezt igazolja, 
hogy a Szent Miklós Napokra 
meghívást kapott önkormány-
zati delegáción túl Öreg Gábor 

és csapata is. Ők részt vesznek 
a gyergyószentmiklósi főzőver-
senyen, valamint a Békés Vá-
rosi Ifjúsági Fúvószenekar 40 
fős csoportja is fellép a ren-
dezvénysorozaton. Az Alapfo-
kú Művészeti Iskola igazgató-
ja, Bagoly László testvér iskolai 
kapcsolat kialakításának lehe-
tőségéről tárgyal majd gyer-
gyói kollégáival. Izsó Gábor 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy a jól működő testvérvá-
rosi partnerség alapját mindig 
a civil kapcsolatok teremtik 
meg.  

Keresse friss híreinket 
a közösségi oldalon!

www.facebook.com/bekesujsag.hu
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Horgász
szemmel
SÜGér PerGetéS 

a KöröSön
Az egyik kedvenc halam a 

csapó sügér, ami talán a legmo-
hóbb és a legharcosabb ragadozó 
hal a méretéhez képest. Ősszel 
és kora tavasszal lehet a leghaté-
konyabban  horgászni rájuk, mi-
vel a növényzet már ekkor kor-
hadásnak indul és az ivadék ha-
laknak és a sügéreknek sem ad 
búvó kellő helyet. A hűlő vízben 
kisebb csapatokba verődnek és 
a vízfenékről vadásznak. Szinte 
minden vízben élő rovart és ki-
sebb halat zsákmánynak tekin-
tenek. Környékünkön kiváló 
sügeres hely az Élővíz-csatorna, 
a hidak környéke, a Kettős-Kö-
rös, a kikötők, kifolyók, mert a 
lassabb áramlású vizeket kimon-
dottan kedvelik, hiszen állandó 
táplálékforrást találnak. A sü-
gérhorgászatnak sokféle formá-
ja és rengeteg trükkje van. Én az 
ultra light-os pergetést részesí-
tem előnyben, mert ez a legered-
ményesebb. A horgászat alapja a 
lágyabb akciójú ultra light per-
getőbot. Erre kisebb méretű or-
só illetve 0,08-0,10 finom fonott 
zsinór kell, ami a csali mozgását 
nagyban elősegíti. Még fluoro-
carbon előtétzsinór előkét hasz-
nálok a csali felkínálásához. A 
csali is ultra light, lehet kisebb 
twister, gumihal, mini rák, ro-
var, nympha, kisebb wobb-
ler, körforgó villantó.  A csa-
lik között a lágyabb gumicsali-
kat emelném ki, ezekkel a csa-
likkal könnyebben becsaphatók 
drop shotos és jiges módszerrel, 
lassú fenéken való emelgetéssel. 
Ilyenkor a bot spiccét csak né-
hány centit kell rezegtetni és las-
san vontatni. Ha ezekre a csalik-
ra sem harap a hal, jöhetnek az 
ízesített csalik, amik mindig be-
válnak.  Szekerczés Sándor

A jó ápoltság ma már 
nem csak a nők privilégiuma, 

a férfiaknál is 
alapkövetelménnyé vált. 

Ahogyan a nőknek, 
úgy a férfiaknak és lehetnek 
és vannak is bőrproblémái. 

Ezért keresse fel a Good Báj Biokozmetikát bizalommal!
PróBálja ki a kimondottan férfiak számára kialakított 

4Him kezeléseimet!
KÉRJeN IDőPoNToT A SZeMÉLYeS KoNZULTÁCIÓHoZ!

Dr. Péter Sándorné edit mesterkozmetikus   Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

Uraim figyelem!

Hullámzó teljesítmény
Remekül kezdte a szezont 

a Békési FKC felnőtt csapata. 
természetesen voltak hibák, 
de emellett sikerült az egyik 
bajnok esélyesnek kikiáltott 
Nyíregyházát is megverniük a 
fiúknak itthon, a békési pub-
likum előtt. Sajnos az utóbbi 
három mérkőzésen nem jött ki 
a lépés a csapatnak. A tabel-
la harmadik fokán álltak a fi-
úk, amikor az utolsó helyen ál-
ló törökszentmiklóson léptek 
pályára és váratlanul vereséget 
szenvedtek a sereghajtó ott-
honában. Az előző fordulóban 
az FtC-t fogadta csapatunk. 
A várakozásnak megfelelően 
kemény meccsnek bizonyult 
a fővárosiak ellen a találkozó. 
Győzelmével a Fradi megelőz-
te csapatunkat a tabellán.

Emellett juniorjaink is szé-
pen menetelnek felnőtt csa-
patunk mellett. A junior kor-
osztályban jelenleg a mi csa-
patunk a 2000 és 2001-es szü-
letésű játékosokból áll. Így fi-
ataljaink 4-5 évvel idősebbek 
között versenyeznek, még-

hozzá elég szép eredményeket 
produkálva.

Mindkét csapat az utolsó 
három mérkőzésen megpró-
bálja majd kihozni a maximu-
mot önmagából és a maradék 
pontokat begyűjteni. 

Styop barbara

Szezonzárás előtt a Békési TE
Igen aktív hetek állnak a 

Békési tE különböző korosz-
tályú és más-más bajnokság-
ban szereplő asztalitenisze-
zői mögött. A férfi extraligás 
csapat december 5-én játssza 
a téli szezon záró mérkőzését 
idegenben, a kínai sportolót 
is soraiban tudó BVSC-zugló 
Sportiskola ellen. Balogh Jó-
zsef vezetőedző csapata nyolc 
fordulóban szerzett kilenc 
pontjával jelenleg az ötödik az 
élvonalbeli bajnokságban. 

A férfiak második csapata, 
amely az NBII-es bajnokság 
Dél-keleti csoportjában verse-
nyez, már befejezte az idényt. 
Kilenc meccsen három győ-
zelmet arattak. A megszerzett 
hat ponttal a tabella hetedik 
helyén áll várják a tavaszi foly-
tatást. 

Jó szerepelt az utóbbi he-
tekben rendezett versenye-
ken a „veteránkorú” Molnár-
né Boros Márta, aki a Békés-
csabán megtartott 26. Bándi 
Andor-emlékversenyen, amely 
egyben a veterán magyar nem-
zetközi bajnokság is volt, a 40-
49 éves hölgyek között harma-
dik lett. Ugyanő a Gerendáson 
megtartott Strand Kupa elne-
vezésű meghívásos versenyben 
szintén harmadik lett. Bronz-

érmes továbbá a sarkadi Ko-
vács zsolt oldalán a vegyes pá-
rosok között.

Kifejezetten sikeres heteket 
tudhat maga mögött Balogh 
Ágnes Kyra. A békési tehetség 
a városunkban tartott hagyo-
mányos Molnár Sándor-em-
lékversenyen a nők egyéni 
számát - a teljes mezőnyt le-
győzve - megnyerte. Ugyanő 
ötödik lett a Szekszárd Kupa 
újonc és serdülő országos asz-
talitenisz-ranglistaversenyen 
az újonc lányok U11-es korosz-
tályában. Balogh Ágnes Kyra 
nagy sikere még, hogy Oroshá-
zán, a Pintér Attila-emlékver-
senyen az U11-es korosztály-
ban bronzérmet nyert. 

Balról a második Balogh ágnes 
Kyra.

Elfogták a juhtolvajokat
A Békési Rendőrkapitányságra érkezett beje-

lentés arról, hogy november 16-ra virradóra isme-
retlen tettesek egy békési ingatlanból birkákat 
loptak el. A nyomozók a helyszínre siettek, ahol 
megállapították, hogy az elkövetők a ház mellett 
lévő birkaól hátsó falát kibontották és elvittek 
7 juhot. A fűben talált nyomokból azt is látták, 
hogy egy személygépkocsival érkezhettek. Az 
adatgyűjtés során olyan információt szereztek be, 
hogy egy trabant személygépkocsi segítségével 
szállították el az állatokat. A rendőrök ellenőriz-
ték a környéken élő, trabant személygépkocsik 

tulajdonosait. Az egyik járműből erős birkaszag 
áradt. Az autó 17 éves békési tulajdonosa az el-
számoltatásakor azonnal elismerte, hogy az elő-
ző éjszaka két békési társával lopták el az állato-
kat, amelyeket egy ismerősüknek értékesítettek, 
az abból kapott pénzt pedig elosztották. A Bé-
kési Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának 
nyomozói a 17 éves fiatallal együtt előállították a 
25 éves H. t-t, valamint a 14 éves társukat, és lo-
pás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt hallgatták ki őket. A juhokat lefoglalták és 
visszaadták a tulajdonosának.
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Színházi élmény 
kisiskolásoknak

A Szent Lázár Alapítvány 
meghívására Békésen vendég-
szerepelt november 27-én a 
Cinka Panna Cigány Színház. 
A társulatot működtető köz-
hasznú alapítvány a cigány 
nemzetiség gazdag kultúrájá-
nak, zenei világának, tehetsé-
gének, érzékenységének mind 
szélesebb közönséggel történő 
megismertetését, a cigány és 

nem cigány társadalmi csopor-
tok közeledését szeretné elérni 
a művészet eszközeivel. 

Az elfogadtatás volt a mot-
tója a békési kulturális köz-
pontban bemutatott műsoruk-
nak is, melyre a szervezők he-
lyi kisiskolásokat hívtak meg, 
akiknek óriási élményt adott 
az interaktív zenés és prózai 
fellépés.  Sz. K.


