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A városért akar 
tenni

Néhány hete, a 
december 16-án 
megtartott ülésén 
választotta meg 
Békés Város Kép-
viselő-testülete a 
jelenlegi társadal-
mi megbízatásban 
dolgozó alpolgár-
mester, Dr. Pálmai 
Tamás mellé az 
új, főállású alpol-
gármestert, Kál-

mán Tibort. A 39 esztendős, eredetileg ta-
nár végzettségű, régóta köztisztviselőként 
dolgozó, tősgyökeres békési alpolgármes-
tert jövőbeli feladatairól és terveiről is kér-
deztünk.

- Mikor vetődött fel az alpolgármesterré vá-
lasztása?

- A városvezetés már régebb óta kereste a 
megfelelő személyt erre a feladatra. Velem a 
Izsó Gábor polgármester úr novemberben ült le 
beszélgetni, és vázolta az elképzeléseit. A ké-
sőbbiekben többször egyeztettünk a rám váró 
a feladatokról, teendőkről. A családommal kö-
zösen úgy döntöttünk, hogy elfogadom, azaz in-
kább elfogadjuk a felkérést, hiszen ez az ő ré-
szükről is egy komoly áldozatvállalással fog jár-
ni.

- Mi lesz a feladata, milyen területekért lesz 
felelős?

- Elsősorban a humán területtel kell majd 
foglalkoznom. Az ifjúsági, közművelődési, kul-
turális, sport és a turisztikai tevékenységgel ösz-
szefüggő feladatok ellátása vár rám. Emellett 
minden olyan területen segítem majd a polgár-
mester úr munkáját, ahol ez szükséges.

- Miért vállalata? Hosszabb távon milyen po-
litikai ambíciói vannak?

- Tősgyökeres békési családból származom, 
a Körös-parton nőttem fel, itt tanultam meg, 
hogy csak hosszú évek kemény munkájával le-
het fejlődni, eredményeket elérni. Békésen vé-
geztem el az általános-, és a középiskolát is. A 
főiskolai, egyetemi évek után ide jöttem haza 
dolgozni, és azóta is minden ide köt. Matema-
tika-testnevelés szakos tanárként, edzőként, 
sportreferensként is igyekeztem a városért a le-
hető legtöbbet tenni. Az új munkakörömben is 
erre fogok törekedni.

Interjú Kálmán Tibor alpolgármesterrel

Közönségsiker a Kalendárium
Rekordszámban nyomtattuk ki, az olvasók 

óriási érdeklődése folytán mégis rekordidő, alig 
egy hónap alatt elfogyott az összes 2016-os év-
re szánt Békési Kalendárium. Nagy öröm, hogy 
harminc címre közel 60 Kalendáriumot postáz-
tunk a Békésről elszármazottaknak is. Persze a 
legtöbben helybéliek vásárolták, sokan kará-
csonyi ajándéknak.

Az olvasók ezúttal is számos elismerő és di-
csérő üzenetet juttattak el hozzánk a Kalendá-
rium változatos, lokálpatrióta szemléletű tartal-
mát és tetszetős megjelenését kiemelve. Külö-
nösen Horváth Hajnalka borítón látható alko-
tása, valamint a néprajzi, helytörténeti hiány-
pótló cikkek arattak nagy sikert a Kalendárium 
olvasóinak körében. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezúttal is 
van keresztrejtvény a Kalendáriumban, ennek 
beküldési határideje április 30-a.

Koncerttel indult az új esztendő 
Immáron 11. alkalommal ren-

dezték meg az év első kulturá-
lis eseményét, a „B.Ú.É.K Békés!” 
koncertet. A kulturális központ-
ban tartott hangverseny házigaz-
dája ismét a kiemelt arany minősí-
tést szerzett és Békés Városért-díj-
jal kitüntetett, Bagoly László kar-
nagy által vezetett Békés Városi 
Ifjúsági Fúvószenekar volt.

A teljesen új repertoárral ké-
szült fúvószenekar mellett a Ke-
nyeres Csaba által vezetett Frego-
lina Társastánc Klub táncosai, és 
a Rábai Szilvia által vezetett Bé-
késcsabai Grácia Mazsorett Cso-
port is közreműködött, valamint 
most először, a Békéscsabai Jókai 
Színház színművésze, Gulyás At-
tila, aki Frank Sinatra talán legis-
mertebb dalát, a My Way-t éne-
kelte. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Jótékony akciók az év végén
Ahogyan az ország más települései, Békésen is 
számos jótékony akcióval igyekeztek civil és egy-
házi szervezetek, valamint az önkormányzat segí-
teni a legrászorulóbbakat az év végén.

December 19-én a Békési Baptista Gyülekezet imahá-
zának nagytermében került sor a cipősdoboz ajándékcso-
magok átadására. A tavalyi évhez képest  100 gyermekkel 
több, vagyis 274  rászoruló gyermek kapott meghívást, és 
ajándékot. Az ajándékcsomagok egy része Skóciából érke-
zett az Örömhír Alapítványon keresztül, kisebb hányada 
pedig helyi felajánlásokból, és a cipősdoboz gyűjtőponto-
kon leadottakból tevődött össze.  (Folytatás a 2. oldalon)

Különdíjas 
Mahovics Tomika

Karácsony előtt rendezték meg 
a Fölszállott a páva című tehetség-
kutató döntőjét, ahová a közönség 
szavazataival jutott be a békési hé-
téves Mahovics Tamás és táncos-
párja, a jászberényi Busai Bori. A 
legifjabb Pávák gömöri botolóval 
és friss csárdással léptek színpad-
ra. Tomi és Bori, mint 2015 legjobb 
táncospárja különdíjat vehetett át. 
Ők is, mint minden döntős, egy-
millió forintos jutalmat is kaptak.

A baptisták cipős doboz akciója közel 300 gyermeknek 
okozott örömet Békésen és a környékbeli településeken.
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Vevőt keres árujának, szolgáltatásának? 
Hirdessen a Békési Újságban 

2016-ban is az előző évi árakon!
Hirdetését kéthetente öt település 

24 ezer lakosa olvassa.
Hívjon minket! +36-30/432-20-30
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Alma 
Az alma mindennapi gyümölcsünk. Kiválóan 
szállítható, eltartható, egész évben fogyaszt-
ható. Több mint 1000 fajta alma ismert a világ-
ban. Mindegyikben megtalálható a fehérje, rosta-
nyag, keményítő, sók, almasav, cukor, csersav. Ma-
gas a foszfor, a vas és a nátriumtartalma. Az almát 
nagyon rövid idő alatt megemészti a gyomrunk, és 
szinte  azonnal energiát nyerhetünk be-
lőle. Magas foszfor tartalmának kö-
szönhetően sokat segíthet különö-
sen azoknak, akik szellemi mun-
kát  végeznek, vagy gyenge az 
idegzetük.

Érdemes a gyümölcsöt ma-
gában ennünk. Ha mást is kívá-
nunk fogyasztani, akkor almát ebéd előtt, vagy va-
csora előtt legalább egy órával fogyasszunk.

Az alma, mint a többi gyümölcs is, gyógyító ha-
tású, megszabadítja szervezetünket az eddig oko-
zott károktól, mérgektől. Az alma gyógyító hatás-
sal van a különféle bélfertőzésekre, a hasmenés-
re, általában a bélműködésre, tisztítja a hugyuta-
kat. Jó hatású reuma és köszvény esetén, még a 
felső légúti betegségekre is. 

Az alma, mint gyümölcs, savas ugyan, mégis a 
szervezetet lúgosítja, hiszen organikus sói semle-
gesítik a fehérjebomlás termékeiből származó sa-
vakat.

Másként hat az édes, és másként a savanyú 
alma. Édes almát fogyasszanak mindazok, akik 
székrekedésben szenvednek, vagy vérszegények, 
és savanykásabbat mindazok, akik túltápláltak, 
vagy reumás fájdalmakkal küzdenek. Mindkét faj-

tájú alma hatásos vértisztító, ajánlott mindazok-
nak, akik érelmeszesedésben szenvednek, vagy 
gyenge a szívműködésük.

Minden embernek, de főleg azoknak, akik rend-
szeresen ülő munkát végeznek, legalább minden 
második hónapban kellene almakúrát tartaniuk. 
Ez azt jelenti, hogy egy napig csak almát esznek. 

Lehetőleg csak egészséges, lédús, 
és érett almát együnk. Ne keverjük 

a különböző fajta almákat egymás-
sal. Az almát lehetőleg mindig 
teljes egészében fogyasszuk el. 
Ne dobjuk el az alma csutkáját 
sem, hiszen igen értékes jódot 
tartalmaz. 

Minden fogyókúrázni vágyó álma lehet egy a 
rendkívül egyszerű és olcsó ital, melyet bárki el-
készíthet otthon magának. Italunk alacsony kaló-
riájú és méregtelenítő hatású, gyorsítja az anyag-
cserét, segíti a fogyást, sőt lelkes fogyasztói élén-
kítő hatásról is beszámoltak. Almalékúrát egész 
évben lehet végezni a szervezet regenerálása ér-
dekében. Hozzávalók: 1 db alma, 1-2 rúd fahéj, 2 
liter tisztított víz. Elkészítés: egy kétliteres edényt 
töltsünk meg tisztított vízzel, majd tegyük bele a 
nagy szeletekre vágott almát. Olyan almát válasz-
szunk, amit szeretünk. Az édesebb fajta ajánlot-
tabb, mert könnyebben kioldódik az íze és fino-
mabb lesz az ital. Az alma mellé adjunk egy-két 
rúd fahéjat egészben vagy kisebb darabokra tör-
ve. Tegyük a hűtőbe pár órára, hogy összeérjenek 
az ízek, ezután fogyaszthatjuk a nap folyamán víz 
helyett.
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Élő fortélyaink

A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája 

Jelmondat: „Neveld a gyermeket a neki megfele-
lő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el at-
tól.”  /Biblia: Példabeszédek könyve 22:6/

Városunk ibrányi kerületében a Jantyik utca 
(azelőtt Körös-hát utca, az itt folyt Fehér-Kö-
rös után) polgárházai közül több műemlék 
jellegű ház is található. Építészetileg értékes 
nagygazdaházak, klin-
kertéglás homlokzatú 
polgárházak sorakoz-
nak itt. Jó lenne, ha a 
zárt beépítésű Jantyik 
utcában most már 
több építészetileg érté-
kes házat nem bonta-
nának le, elavulás ese-
tén pedig csak hasonló jellegű ház építése len-
ne elfogadott. Mindenesetre a különlegesen vé-
dett utcakép minősítést is jogosnak érzem itt. 

Építészetileg ilyen különlegesen értékes 
építmény ebben az utcában a címben jelzett 
iskola. Az iskola történetét legbővebben le-
írja Farkas Lászlóné 110 éves Békés első köz-
ségi iskolája című művében. Ebből megtud-
juk, hogy 1903-ban létesült Békésen a közsé-
gi elemi népiskola, de nem itt a Jantyik utcá-
ban, hanem a mai Petőfi utca 6. szám alatt. 
A Jantyik utcai épület 1909-ben készült el. A 
Jantyik utcai részbe jártak a leányok, a Csí-
kos utcai részbe pedig a fiúk. A két épületrész 
között az udvaron kerítés húzódott, így a fi-
úk és leányok nem keveredtek össze a tanítás 
alatt és a szünetekben sem. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy bár nem egyházi iskolának 
épült a két épület, de itt is, mint Magyaror-
szág minden állami, községi elemi népiskolá-
jában, kötelező volt a hittan tanulása. Egészen 
1948-ig, míg a kommunisták át nem vették 
a hatalmat az oktatásügy felett is. Tehát úgy 
egy gyermek sem nőhetett fel Magyarorszá-
gon 1948 előtt, hogy ne részesüljön hitokta-
tásban. Még ha nem egyházi iskolába járt is. 
A bizonyítványokban az első helyen volt a hit- 

és erkölcstan, a többi tárgy csak utána jött. 
Itt szeretném Schuman német politikus sza-
vait idézni: „Európa vagy keresztyén lesz, vagy 
nem lesz Európa”.  Ezt a most nagyon aktuá-
lis üzenetet felelős nyugat-európai politikusok 
nem merik idézni, meg nem is akarják.

Visszatérve az iskolára, 1948 után az 1. Sz. 
általános Iskola nevet 
vette fel az intézmény. 
Később, 2002-től Eöt-
vös József író, vallás- 
és közoktatásügy mi-
niszter nevét viselte. 
2007 és 2012 Béké-
si Kistérségi Iskola, 
Alapfokú Művészeti 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
néven működött az intézmény. 

2012. szeptember 1-től a Magyar Pünkösdi 
Egyház országos Cigánymissziója a fenntartó.

Aki erre sétál, az láthatja a félköríves és egye-
nes záródású ablakok felett a vörös színű klin-
kertégla burkolatot. A lábazati párkány is ilyen 
vörös színű klinkertégla-burkolatot kapott. Sőt, 
ha a figyelmes szemlélő feltekint a mellvédsze-
rű falazásra,a félköríves záródású vakablakokat 
is vörös színű klinkertégla-burkolat szegélyezi. 
Ez az ó-épület és a Csíkos utcai magyar sze-
cessziós tulipándíszítéses épületrész különleges 
védettséget kell hogy kapjon. Visszatérve a régi 
Jantyik utcai szárnyra, ide a kis alsósok járnak. 
Ha erre sétálok, és ide nézek, eszembe jutnak 
Váci Mihály költő, néptanító sorai, amit a taní-
tókhoz is írt: „osztani magad, hogy sokasodjál, 
kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.” 

Az iskolának kiváló gyermekkórusa is van. 
Itt már több mint 110 éve kiváló oktató-neve-
lő munka folyik. Juhász Gyula költő szavai-
val szeretném befejezni e cikket:  „Az ismeret-
len néptanítónak is szobrot kellene állítani, a 
nemzetek harcában ő nyeri meg a műveltség 
csatáját.”

Bíró György, városvédő                      

Hivatalba lépett az új, 
hivatali aljegyző
Dr. Tari Béla lett a Békési Polgármesteri Hivatal aljegy-
zője. A 36 éves jogász 2016. január 1-jétől tölti be hivatali 
tisztségét.  

Eredményes pályáztatás út-
ján dr. Tari Béla nyerte el az al-
jegyzői állást a Békési Polgár-
mesteri Hivatalban. A korábbi 
aljegyző távozását követően fél 
évig nem volt aljegyzője a hiva-
talnak, ezentúl a közigazgatás-
ban is jártas fiatalember segíti 
majd Tárnok Lászlóné jegyző 
munkáját. 

- Szeretem az ügyek és egy-
ben a település mögött az em-

bert látni, munkámat alázat-
tal végezni. Ehhez párosul ré-
szemről a maximális szakmai 
hozzáállás és a folyamatos ta-
nulás – tudtuk meg dr. Ta-
ri Bélától. A gyakorló apuka 
távolabbi tervei között szere-
pel, hogy az önkormányza-
ti igazgatás, a pályázatírás és 
menedzsment területén, vala-
mint a környezetvédelmi ha-
tósági szakértőként és a víz-

ügyi hatósági eljárások során 
szerzett tapasztalatait haszno-
san kamatoztatni tudja a jö-
vőben. 

Körzeti megbízott Békésen
A Békési Rendőrkapitányság tájékoztató-

ja értelmében Békés Város körzeti megbízott-
ja Apáti Gyula r. főtörzs zászlós, akinek műkö-
dési területe Békés város teljes belterülete vala-
mint külterületi részei. Fogadóórát minden hó-

nap 2. keddjén 12:30-13:30 között tart a Békési 
Rendőrkapitányságon. Telefonszáma: (66) 411-
644, e-mail cím: ApatiG@bekes.police.hu. Iro-
da: Rendőrkapitányság Békés, Rákóczi u. 11-13. 
régi épület 9. sz. iroda. 

Jótékony akciók az év végén
(Folytatás az 1. oldalról)
A legelesettebb helyzetű 22 

családban élő 89 gyermeknek 
adott át tartósélelmiszer cso-
magot a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület felajánlásából, 
továbbá saját gyűjtéséből ru-
ha- és játékadományt a Szent 
Lázár Alapítvány az „Én is tu-
dok segíteni” program kereté-
ben. 

December 19-én 300 sze-
mélyes ételosztás zajlott a Ren-
dezvénytéren, erre a Hétkraj-
cár Hétvégi Gyermekélelme-
zési Programban résztvevő sze-
gényeket hívták meg. A gyere-
kek asztalára babgulyás és lek-
város bukta kerülhetett.

A Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ 140 csa-
lád részére biztosított tartósé-
lelmiszer-csomagot, amit sze-
mélyesen adott át Izsó Gábor 
polgármester Kádasné Öreg 
Julianna igazgató asszonnyal a 
kulturális központban. A haj-
léktalanszállón élő élőknek ka-
rácsonyi ünnepséget is szerve-
zett az intézmény. Az Öröm-
süti program keretben az ak-
cióhoz csatlakozó magánsze-
mélyek süteményt sütöttek 50 
békési hajléktalan részére. A 
cipős doboz akcióval közel 50 
ajándékcsomagot tudtak köz-
vetíteni a magánszemélyek fel-
ajánlásai jóvoltából családok-
hoz, gyermekekhez. Az akció 

lényege, hogy a felajánló egy 
cipős dobozba teszi az ajándé-
kait, készít mellé egy listát a 
doboz tartalmáról, és az intéz-
mény a doboz tartalma alapján 
közvetíti az ajándékot a meg-
felelő életkorú gyermeknek. 
Mintegy 520 kilogramm lisz-
tet osztott ki a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ 
a Magyarok Kenyere program-
ban a Békési Járás településein 
élő legrászorulóbbaknak. 

A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége Békési Szerve-
zete (KÉSz) a Családért Ala-
pítvánnyal közösen Mikulás 
ünnepséggel és csomagokkal 
ajándékozott meg Békésen 
230 gyermeket, a nagyszalon-
tai árvaházban pedig 120 gyer-
meknek vitték el a finomságo-

kat. A hideg idő beköszönté-
vel mintegy 54 zsák szenet ju-
tatott el a KÉSz nehéz sorsú 
békési családokhoz.

A Békés Megyei Morgáskor-
látozottak Egyesülete békési 
csoportja történetében először 
került sor jótékonysági ételosz-
tásra advent 4. vasárnapján. 
Az összefogásból megszületett 
akcióban összesen hatszáz sze-
mély, köztük 300 szegény sor-
sú mozgáskorlátozott részesült 
a négy üstben rotyogott tar-
honyás húsból. A jótékonysá-
gi akció ötletgazdája, egyben 
fő szponzora a Nagyház Pince 
Borozó tulajdonosa volt. Mel-
lette számos más békési vállal-
kozó, kereskedő, továbbá bé-
késcsabai hipermarket is tá-
mogatta a kezdeményezést.

Hatszáz adag tarhonyás húst osztott ki a mozgáskorlátozottak egye-
sülete.
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Születés, megmaradás

„Végső érvként hadd 
mondjam el egy illúziómat, 
amely azt hiszem, általános. 
Félünk a haláltól. S a halállal 
szemben a halhatatlanság le-
hetőségével áltatjuk magun-
kat. A társadalmi halhatat-
lanság azonban sajnos, csak 
kevés embernek adatik meg. 
Van viszont a halhatatlan-
ságnak egy hétköznapibb, de 
sokkal emberibb megnyilvá-
nulása: a gyermek, a gyerme-
kek. Hiszen gyermekeink-
nek átadjuk kromoszómáin-
kat és génjeinket, személyes 
nézeteinket, elveinket, tudá-
sunkat. S gyermekeinktől re-
mélhetjük megvalósított ter-
veink és tetteink folytatását, 
elvetélt reményeink megva-
lósítását, s így, akinek gyer-
meke van, az tulajdonkép-
pen halhatatlan.” Dr. Czeizel 
Endrével szemben mindig is 
ambivalens, kettős érzéseim 
voltak, melyeket most nem 
taglalnék. Nyugodjék béké-
ben. De fenti idézete bizony 
igaznak hangzik, mégis lehet 
vitázni vele.    

A gyermekeink megszüle-
tésekor tapasztalható érzésá-
radat elmondhatatlan, és az 
erre a nehezen leírható érze-
lembuzgárra adott válaszunk 
kicsit minket is jellemez. Bár-
hogy leplezzük, „kemény” 
férfiasságunk apró szilánkok-
ra törik ilyenkor. A pici, elő-
ször kézben tartott életecske 
gondolatok ezreit indítja el 
bennünk a felhőtlen öröm-
től az aggodalomig: egészsé-
ges-e, hogy fogom felnevelni, 
mi lesz az eddigi gondtalan 
életemmel? Bizony, ilyetén 
elméncségek is felütik fejü-
ket kobakunkban. S valóban, 
ettől a perctől minden más-
képp lesz, mint eddig volt. 

Az ember folyamatosan 
érik. Testben, lélekben, hit-
ben egyaránt. Nekem már az 
óvodától való búcsúzás is mai 
napig tartó kis élménygörcs 
a pocakomban. Valami szép, 
könnyű, jó véget ért, vala-
mi ismeretlen kezdődött. A 
nagyborosnyói iskola felcse-
rélése a Székely Mikó Kol-
légiummal is hasonló törté-
net volt. Aztán az érettségi 
is e kategóriájú változást je-
lentett és az egyetem elvég-
zése is. Mindig valami meg-
szokott gyönyörűségtől való 
elszakadás történt, ami főleg 
a társak, a barátok idézőjeles 
vagy valós elvesztésével járt. 

A kezdődő új izgalmas volt, 
de jövőbeni titkaival kicsit fé-
lelmetes is. Elsőszülött Matyi 
fiam világra jöttekor nagyon 
éretlen apának éreztem ma-
gam, de hála nejem ösztönös 
ős-anyaságának, aki olyan 
természetesen lett hol dédel-
gető „édes”, hol családját vé-
dő anyatigris, hogy nekem 
csak eltanulnom kellet eme 
alaptempókat, illetve egyéni-
ségemhez igazítani őket. Így 
ébredtünk arra, hogy nem-
csak ő született meg, hanem 
mi is újraszülettünk, átala-
kultunk: kicsírázott, majd 
szárba szökkent bennünk a 
szülő, s e mivoltunk ma már 
csak arra vár, hogy ezt az ál-
lapotot mindenkoron meg-
tartva megtanuljunk nagy-
szülőnek is lenni. A máso-
dik lurkónk, Gergő megér-
kezésekor már lazábbak vol-
tunk, Matyin beleszoktunk 
a dologba, és kíváncsian les-
tük, miként bimbózik ki egy 
teljesen más egyéniségecske 
és hogyan birkózik egymás-
sal két jellem úgy, hogy köz-
ben mindig valódi testvér-
ként szereti a másikat. Aztán 
a nagyon várt és ma is kör-
berajongott „leánka”, Panna 
megszületésekor már azon 
derültünk, ahogyan kisebbik 
bátyusa megszemlélte fürde-
téskor és rémülten állapította 
meg, hogy elhasadt a popsi-
ja, hisz elöl is van belőle egy 
darabka… Persze, a lány-fiú 
csaták nálunk sem marad-
tak el, de az a féltő szeretet, 
amely az idő elteltével csak 
erősödött köztük, szemünk-
be ma is könnyet csal. 

A felnövő gyerekek ma-
guk is családot alapítanak, 
az új családtagoknak is van-
nak szüleik, testvéreik és így 
- hál’ Istennek - lassan nem 
férünk el a nagy asztalnál. S 
ez nagyon jó. Mert valami új 
születik ismét: egy új család, 
ahol még unokákra várunk, 
de ezerrel tervezzük köz-
ben az óriási asztal beszerzé-
sét. Az érdekes az, hogy nem 
gondolunk közben önmeg-
valósításra, halhatatlanság-
ra, mint ahogy gyerekeink 
születését sem terveztük, ha-
nem örültünk érkezésüknek, 
Ceausescu jobbra vagy balra. 

Végül, a magyarság mai 
Kárpát-medencei és világ-
beli helyzetét tekintve egy 
a megoldás, melyet megis-
métlek: szülés, születés. A vi-
lág mindig ilyen zavaros volt 
és az a nemzet maradt fent, 
amely jajgatás helyett tette 
a dolgát. Született, szült, és 
nőtt! Számban, lélekben, hit-
ben egyaránt. Mondom ezt 
nem sokkal karácsony és víz-
kereszt után.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár: 
Január 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)
Január 16-23. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Január 23-30. 
Turul Patika (Piac tér).

A gyógyszertári ügyelet:
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehe-
tő igénybe. Figyeljék a patikák 
szombati nyitva tartását is!

Orvosi ügyelet:
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: 
nem történt.

Elhunytak: 
2015-ben: özv. Csapó Gáborné 
Kun Julianna (84 évesen, Bélme-
gyer), özv. Komoróczki Istvánné 
Bereczki Anna (78), Csiernyik 
Pál (87), özv. H. Kovács László-
né Domokos Rózsa (85), özv. 
Paulik Györgyné Varga Erzsébet 
(83, Kamut), Jenei Mihály (66), 
özv. Gógán Jánosné Csatári 
Zsuzsanna (77), Somlyai Ferenc 
(86), Medvegy Györgyné Szabó 
Julianna Zsófia (63, Murony), 
Hévizi Sándor (85, Bélmegyer), 
özv. Szabó Mátyásné Balázs Ju-
lianna (89), Csordás Gábor (51), 
Bondár László (64), Szántó Sán-
dor (83), Bontó András (62), Rá-
dai Dezsőné Mohácsi Orsolya 
(52). 2016-ban: Apáti-Nagy Ká-
roly (51, Murony), Hőgye Ger-
gelyné Markó Anna (59), özv. 
Molnár Gáborné Patkós Etelka 
(82), özv. Sívó Sándorné Fekete 
Julianna (73), Pál Sándorné Pol-
gári Anna (72), Gyaraki Jánosné 
Nagy Mária (66), Berczi János 
Sándor (46, Bélmegyer), Urszu-
ca Lajos (63, Bélmegyer).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Csakis a magukat a jövőért fele-
lősnek érző polgárok együttes szellemi 
erőfeszítése vezetheti jobb irányba Ma-

gyarországot. Hívjuk az olvasót, gondol-
kodjon velünk e közös akarat 16 fejezete során. A teljes 
anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról: www.keesz.hu.

3. A vitaanyag harmadik fejezete a Politi-
ka címet kapta. Szerzője Mráz ágoston, aki a 
2010-ben megválasztott kormánytöbbség tör-
ténelmi feladataira és elért eredményeire össz-
pontosítva mutat rá a komoly előrelépésekre: 
az alkotmányozással lezárt hosszú rendszervál-
tozásra, a stratégiai nemzeti vagyon vissza-vá-
sárlására, a család társadalmi rangjának és 
pénzügyi lehetőségeinek erősítésére, valamint 
a munkára épülő gazdaság és társadalom ki-
terjesztésére. A szerző szerint az eddigieknél 
nagyobb erőfeszítésekre van szükség a demo-
gráfiai fordulathoz vagy a teremtett környezet 
védelméhez. Mráz súlyos problémaként említi 
a magyar társadalom atomizáltságát, szorgal-

mazza a fiatalok közösségre nevelését, az ön-
kéntesség, a közösségért való áldozatvállalás és 
a társadalmi munka presztízsének emelését, a 
párbeszédet az emberekkel.

4. A Nemzetpolitika, mint nehéz örökség 
jelenik meg a Kulin Ferenc által írt fejezet-
ben. A szerző úgy vélekedik, hogy mindezt a 
múltra és a jövőre egyszerre tekintő stratégiai 
gondolkodás hiánya okozta, ami a közéletben 
súlyos kudarcokhoz vezetett a rendszerválto-
zás során. Egyik példaként az állampolgár-
ságról rendezett 2004. évi népszavazás ku-
darcát említi. Meglátása szerint az államnak 
a nemzettudat erősítésben meghatározott 
feladatokkal és hatáskörökkel kell rendelkez-
nie, ugyanakkor az állam nem veheti át és 
nem korlátozhatja a civilszféra kezdeménye-
ző, korrigáló és ellenőrző szerepét. A nemzeti 
integrációval kapcsolatosan a magyarországi 
cigányság szociális és kulturális integrációjá-
nak felgyorsítását javasolja.

Az idők jelei

Képviselők fogadóórái 2016-ban
Képviselő neve Ügyfélfogadás időpontja Helyszín

Izsó Gábor
polgármester – 6. sz. vk. Kijelölt napon és időpontban Polgármesteri Hivatal I. emeleti 

dolgozószoba (Petőfi u. 2.)

Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester – 2. sz. vk.

Minden szerda 15:15 órától igény szerint 
Előzetes egyeztetés: 66/411-011

Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
dolgozószoba (Petőfi u. 2.)

Balázs László
5. sz. vk.

Minden hónap utolsó csütörtök 15-16 óra               
Előzetes egyeztetés: 66/411-011

Polgármesteri Hivatal 
(Petőfi u. 2.)

Barkász Sándor
3. sz. vk.

Minden hónap utolsó péntek 15:30 órától, 
66/510-610

Békés Drén iroda 
(Petőfi u. 20.)

Deákné Domonkos Julianna
4. sz. vk. Minden hónap második kedd16-17 óra Dr. Hepp Ferenc Ált. Iskola

(József A. u. 12.)

Dr. Gosztolya Ferenc Előzetes egyeztetés alapján: 66/413-352

Koppné Dr. Hajdu Anikó
8. sz. vk. Minden hónap második kedd 9-11 óra Fidesz iroda (Piac tér 3.)

Mucsi András
7. sz. vk. Minden hónap első péntek 8-9 óra Polgármesteri Hivatal I. emeleti 

dolgozószoba (Petőfi u. 2.)

Pásztor János
1. sz. vk. Minden hónap első szerda 9-12 óra Békési Kisgazdakör székháza

(Csabai út 18.)

Rácz Attila Minden hónap első szombat 10–11 óra Fidesz iroda (Piac tér 3.)

Dr. Seres István Előzetes egyeztetés alapján: 70/392-8037
istvan.seres@gmail.com

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Megújul az I. világháborús 
emlékmű Békésen
A Békés főterén található I. világháborús emlékmű felújí-
tására nyert támogatást Békés Város Önkormányzata. A 
felújításra szánt összegből elsődlegesen a műemlék tisztítá-
sa a cél, továbbá annak megakadályozása, hogy csapadékvíz 
kerülhessen a szoborba.

Az elnyert egymillió fo-
rintnak és a Békés Város 
Önkormányzata által bizto-
sított önerőnek köszönhető-
en újulhat meg a Széchenyi 
téren található, 1924-ben ál-
lított háromalakos szobor. A 
harcba induló katonát, az őt 
átölelő feleségét, és a lábuk-
nál játszó gyermeküket ábrá-
zoló műalkotást Pásztor Já-
nos szobrászművész készítet-
te műkőből. 

- Helytörténeti, művészet-
történeti és kegyeleti szem-
pontból is fontosnak ítéljük az 
emlékmű helyreállítását, külö-
nösen jelentős a város számára 
a hősök szinte teljesen megko-

pott neveinek újra olvashatóvá 
tétele. A műemlék tisztítását 
mikroszemcsés szórásos tech-

nológia alkalmazásával végzik 
majd a szakemberek, amely-
nek előnye, hogy nem kerül 
vegyszer a műtárgyba – tud-
tuk meg Izsó Gábor polgár-
mestertől. 

A szemcsékkel és a levegő 
megfelelő nyomásával letisztí-
tott felületről, kéziszerszámok 
használatával fogják eltávolí-
tani a régi, kirepedt, kifagyott, 
korábbi javításokat. Ezután 
tüzetesen átvizsgálják majd a 
műemléken található repedé-
seket, eltávolítják az instabil 
részeket, végül kifugázzák a 
szobron feltárt réseket oly mó-
don, hogy a későbbiekben ne 
juthasson be ezeken a nyílá-
sokon át csapadékvíz. A mun-
kálatok érintik továbbá a mű-
emlék lépcsőjének felújítását, 
valamint a 707 békési áldozat 
nevét őrző mészkőtábla meg-
újulását.   Újra látható lesz a hősök névsora.
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Előre megváltva 
olcsóbb 
a színházjegy 

Január 22-ig minden ülő-
helyre egységesen 2700 Ft-
ért váltható meg a jegy a feb-
ruár 23-án átható vígjátékra, 
a Hujber Ferenc és Pindroch 
Csaba főszereplésével Békés-
re érkező „Ne most, Drágám” 
című színházi darabra. Bővebb 
tájékoztatás adnak a helyszí-
nen, a kulturális központban 
vagy a 20/400-23-38-as és a 
66/411-142-es telefonon.  
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Csendesül...
Amikor e sorokat papírra vetem, még javában visszhangzik a 

fülemben a szilveszteri „rakéta parádé”. Számomra soha nem ta-
pasztalt mennyiségben és hanghatással durrant el sok (száz)ezer 
Ft értékben csupán szűkebb környezetemben – értem alatta a 
környékbeli kerteket, utcákat – a múló évet feledtetni akaró tűzi-
játék. Szegény kutyánknak hiába adtuk be az e célra készített 
nyugtatót (ami korábban jól bevált), jóformán semmit sem ért.

Azóta néhány nap eltelt. Lassan elcsendesedett a környék, 
visszatértünk a régi kerékvágásba. S most az feladatom, hogy 
e felzaklatott, túlpörgő világban élő Kedves olvasónak a lélek 
csendességét elősegítendő írjak néhány gondolatot. Hogy a ro-
vat címe alapján „csendesül”-jünk bele ebbe az új évbe, megta-
lálva helyünket és jól értelmezve feladatainkat. Az az Ige jut az 
eszembe, ahol nagyon egyszerűen és világosan üzen a zsoltáro-
son keresztül Isten: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy 
én vagyok az Isten!” (zsolt 46,11.) Mert amíg bennünk és körü-
löttünk zaj és lárma van, addig sem meghallani, sem megtapasz-
talni nem lehet a minket ebben az új évben is kereső, halkan, de 
érthetően megszólító és útbaigazító Urat. De ha meghalljuk és 
megértjük hozzánk intézett üzenetét, akkor tudni fogjuk: hol a 
helyünk és mi a feladatunk!

Azt kívánom tehát minden Kedves olvasónak e most elkez-
dődött új évben, hogy sikerüljön olyan csendet létrehoznia a szí-
vében, hogy képes legyen meghallani a ma még kereső, szavát 
hallató Istent!

Katona Gyula, lelkipásztor

Az egyösszegű, vissza nem térítendő családi otthon-
teremtési kedvezmény (CSoK) január 1-jétől még kedve-
zőbb feltételekkel igényelhető. A lakások energiahatékony-
sági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni. Eltöröl-
ték a 160 m2-es felső mérethatárt is. Külföldön szerzett biz-
tosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves társada-
lombiztosítási időszakba. Az előre vállalt gyermekek eseté-
ben elég, ha csak az egyik szülő 40 év alatti. A nem felsőok-
tatási intézmény-e járó gyermekeket 16 év helyett már 20 
éves korukig figyelembe lehet venni az igénylésnél. A hasz-
nált lakások vásárlása vagy bővítése esetén járó CSoK ala-
pösszege 10%-kal emelkedik, így 1 gyermek után - az in-
gatlan méretétől függően - maximum 600 000 Ft, 2 gyer-
mek után maximum 1 430 000 Ft, 3 gyermek után legfel-
jebb 2 200 000 Ft, 4 vagy több gyermek után maximum 
2 750 000 Ft jár majd. Az újonnan épített vagy vásárolt la-
kások esetében a fentiek mellett a lakás méretét sem kell 
figyelembe venni. Az 1 m2-re számított 350 000 Ft-os felső 
vételárat eltörölték, így nem lesz limitálva a megvásárol-
ható ingatlan értéke. Az új lakást építő vagy vásárló csalá-
dok közül azok, akik jelenleg három vagy több gyermeket 
nevelnek, illetve a jövőben  legalább három gyermek felne-
velését vállalják, többlet kedvezményt kapnak. Azokat a 
gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény ösz-
szegének megállapításánál, akik után korábban már igény-
bevett CSoK-ot a család, de a korábban kapott támogatás 
összegét a 10 millió Ft-os kedvezményből le kell vonni. Az 
érintett háromgyermekes családok az általuk felvett lakás-
célú kölcsönhöz kedvezményes állami kamattámogatást is 
igényelhetnek.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

30/981-76-54. 

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

�Tizenkilenc� énekes� vetélkedett� „Az� Én� hangom”� énekverseny�

döntőjében.�A�békési�színeket�Zsombok�Réka�képviselte,�aki�má-

sodik�lett.�A�győzelmet�a�tótkomlósi�Dénes�Dorina�szerezte�meg.

�A�Békési�Galérián�április�11-én,�a�Költészet�Napján�adta�át�díjait�

a�Nefelejcs�Egyesület.�A�díjazott�Sajti�Mária�Etelka�nyugalmazott�

gyermekkönyvtáros�és�Szeverényi�Barnabás�tanár�volt.

�Több�mint�200�személy�vett� részt�a�dánfoki�üdülőközpont� tavaszi�

nagytakarításán,�rendbetételén,�melyet�a�városvezetés�hirdetett�meg.�

�A�várossá�nyilvánítás�évfordulóján�adták�át�a�2015-ös�városi�elis-

meréseket.�Dr.�Hepp�Ferenc�ortopéd-�és�sport�szakorvos�posztu-

musz�lett�városunk�díszpolgára.�Dacziné�Dúzs�Julianna�hobbiker-

tész,�Püski�Sándor�grafikusművész,�Juhász�Zoltán�Aranykoszorús�

cukrászmester�vehette�át�a�Békés�Városért�kitüntetést.�Civilek�a�

Városért�kitüntetést�kapott�a�Békési�Kistérségi�Óvoda�és�Bölcső-

de�Kórusa.�Az�év�sportolója�Nyeste�Ágnes�atléta,�Laczó�Dániel�

kenus�és�Fekécs�Sámuel�súlyemelő�lett.�

�A� gimnázium� egykori� igazgatója,�Berentés�Lajos� emléktáblájá-

nak�ünnepélyes�felavatására�került�sor�az�emlékfalnál�a�Magyar�

Napok�részeként.�A�rendezvényre�Zilahról�küldöttség�érkezett�vá-

rosunkba.

�Az�Együtt�Könnyebb�Közhasznú�Egyesület�munkájának�segíté-

sére� adott� jótékonysági� koncertet� a�Budapest�Saxophone�Quar-

tet.�Az�esten� a�Békési�Kistérségi�Óvoda�és�Bölcsőde�Énekkara�

is�fellépett.�

��Megváltozott�két�utca�neve:�a�Maxim�Gorkij�utca�a�Fonó�utca�ne-

vet,�míg�a�Tanácssor�utca�az�Ősz�utca�nevet�kapta.�A�változtatásra�

egy�törvénymódosítás�miatt�volt�szükség.

��Április�21-én,�a�Bölcsődék�Napján�vette�fel�a�Gólyafészek�Bölcső-

de�nevet�a�Rákóczi�utcai�intézmény.�A�„Kezünkben�a�Jövő”�Díjat�

idén� ketten� vehették� át:� Csökmeiné�Kulcsár�Márta� csecsemő-� és�

gyermeknevelő-gondozó�és�Kerepeczki�Istvánné�technikai�dolgozó.

��Mezítlábas� parkot� és� virágórát� adtak� át� a� Baky� utcai� Fürkész�

Óvoda�hagyományos�Föld-napi�rendezvényén.

��Úgy�száz�ember�tiltakozott�az�ellenzék�felhívására�az�építmény-

adó�bevezetése�ellen�a�főtéren.�A�városvezetés�június�végén�visz-

szavonta�az�építményadó�tervét.�

�Április�25-én�az�utca�burkolatába�süllyesztett�gránit�emléktáblát�

avattak�az�Ady�utcai� egykori� zsinagóga�előtt� a�békési� zsidóság�

emlékére.�

�A�kilencedik�Nefelejcs�Vigalmat�rendezték�meg�április�25-én.�A�

Tájházban�tartott�esemény�a�Szent�György-nap�jegyében�zajlott.

Április

�Idén�508�rajz�közül�választotta�ki�a�legjobbakat�a�szakmai�zsűri�
a�„Közlekedésbiztonság�gyermekszemmel”�című�gyermekrajzpá-
lyázat�helyi�fordulójában.�A�nagyszámú�rajz�a�Békési�Rendőrka-
pitányság�illetékességi� területén�lévő�települések�óvodásaitól�és�
általános�iskolásaitól�érkezett.�

�Március� 7-én� akusztikus� nagykoncertjével� a� békési� kulturális�
központban�kezdte�meg�a�2015-ös�koncertszezont�a�helyi�Palmet-
ta�zenekar,�amely�hagyományőrző�népi�metált�játszik.�

�Magyar�Érdemrend�Tisztikereszt�polgári� tagozat�kitüntetést�ve-
hetett�Sebestyénné�Farkas�Ilona�(Mona�néni)�zenepedagógus-kar-
vezető,�egykori�tarhosi�diák,�aki�városunkban�is�sikeres�zenepe-
dagógusi�munkát�folytatott,�évtizedek�óta�a�Békés-tarhosi�Zenei�
Napok�résztvevője,�szervezője.�

�Színvonalas� koncertet� szerveztek� a� súlyos� daganatos� és� agyi�
megbetegedésből�lábadozó�16�éves�Haczk�Lídia�gyógyulásáért.�

�Koszecz�Sándor,�a�kulturális�központ�igazgatója�mondott�ünnepi�
beszédet�a�március�15-i�városi�ünnepségen.�

�Március� 20-án� adták� át� a�Békési�Kommunális� Szolgáltató�Kft.�
legújabb� járművét,� amely� egyszerre� 15� köbméter� szemetet� tud�
szállítani,�a�szemetet�tömöríti,�így�üzemeltetése�gazdaságos.

�Békés�megyei�testnevelők�jöttek�el�a�IV.�Kecskeméti�Gábor�Emlék-
konferenciára,�melyet�március�20-án�tartottak�a�kulturális�központban.
�Március�20-án�Békéscsabán,�egy�héttel�később�Békésen�is�bemu-
tatták�Szeverényi�Barnabás�békési�tanár�első�verseskötetét.�

�A�város�egészségügyi�és�szociális�szférájának�kiemelkedő�alak-
jait�díjazzák�a�Sursum�Corda-díjjal,�melyet�2015-ben�dr.�Forvith�
Erzsébet�szemészorvos�és�Nánásiné�Szabó�Eszter�csecsemő-�és�
kisgyermekgondozó�vehetett�át�március�26-án.

�Március�29-én�Virágvasárnapi�Vásárt�rendezett�a�Piacfelügyelet.

Március

�Raoul�Wallenberg-díjat�vehetett�át�a�fővárosban�a�cigányság�kö-
rében�végzett�több�évtizedes�munkájáért�Durkó�Albert�pünkösdi�
lelkipásztor,�aki�a�Magyar�Pünkösdi�Egyház�békési�székhelyű�Or-
szágos�Cigánymissziójának�a�vezetője.�

�Február�7-én�Békési�Farsangi�Forgatagot� rendeztek�a�kulturális�
központban.�

�Februárban�jött�a�hír:�körzeti�besorolást�kapott�a�Békési�Gyógyá-
szati�Központ�és�Gyógyfürdő,�amely�így�távolabbról�is�fogadhat�
gyógyulni�vágyókat.�

�Békési�ovisok�és�bölcsisek�kapták�azt�az�mintegy�ötezer�liter�sü-
tőtök-,�cékla-�és�almalevet,�melyet�a�Start�munkaprogramban�ter-
mett�zöldség�és�gyümölcs�felhasználásával�közmunkások�állítot-
tak�elő.�Az�ivólevelet�emellett�a�piacon�is�értékesítették.

�Roma�Kulturális�Napok�elnevezéssel�rendezvénysorozat�zajlott�a�
megyében.�Békésen�február�13-án�Rostás�Farkas�György�író�tar-
tott�előadást,�majd�két�helyi�fiatal�zenész:�Bodoczki�Ernő�és�Var-
ga�Tivadar�vallott�művészetéről.�

�Közel�ötszáz�személy�vett�részt�a�február�15-én�hatodik�alkalom-
mal�megrendezett�Békési�Sportbálon.�A�rekordlétszámú�bál�bevé-
teléből�ezúttal�is�a�békési�sportszervezeteket�támogatták�a�szerve-
zők.�Fellépett�a�békési�énekes�tehetség,�Csordás�Ákos.

�A�Kommunizmus�Áldozatainak�Emléknapját�február�25-én�ren-
dezték�meg�Békésen�is.�

��Február�28-án�Békésen�koncertezett�a�vidám�blues�zenét� játszó�
Pribojszki�Mátyás�Trió.

�Békésen�rendezte�éves�női�konferenciáját�a�Körösvidéki�Baptis-
ta�Egyházkerület.�A�február�28-i�találkozóra�mintegy�200�lány�és�
asszony�látogatott�városunkba.

Február

�Az�új�év�ezúttal�is�fergeteges,�teltházas�koncerttel�kezdődött�janu-

ár�3-án�a�kulturális�központban.�A�Bagoly�László�karnagy�által�ve-

zetett�Békés�Városi�Ifjúsági�Fúvószenekar�koncertezett.

�Januárban�írtunk�először�a�11�éves�Bíró�Ágnesről,�aki�jelentősen�

elmaradt�a� fejlődésben�kortársaitól,� emiatt�növekedési�hormon-

készítményre�volt� szüksége.�A�szerény�körülmények�között�élő�

család� lapunk� felhívására� számos� adományozótól� kapott� pénzt,�

így�hónapokig�meg�tudták�venni�a�méregdrága�gyógyszert.�Orvo-

si�közbenjárásra�sikerült�elérni,�hogy�Ági�készítményét�a�társada-

lombiztosítás�fedezze.�

�A�város�legnagyobb�adózóit,�vállalkozóit�és�a�helyi�intézmények�

vezetőit� köszöntötte� a� városvezetés� a� kilencedik� alkalommal�

megtartott�úgynevezett�újévi�fogadáson.

�A�Békés�városért�elismeréssel�kitüntetett�Kállai�Júlia�életmű-kiál-

lítása�nyílt�meg�Galériában�január�22-én.�A�néhány�hónappal�ko-

rábban�elhunyt�festő-�és�grafikusművész,�művésztanár�és�lokál-

patrióta�munkásságát�Banner�Zoltán�művészettörténész�méltatta.�

�Január�23-án,�a�Magyar�Kultúra�Napja�alkalmából�adott�koncer-

tet�a�Pálmai�Pannával�színpadra�állt�Pantastic�zenekar,�melyet�pár�

nappal�később�a�köztévé�A�Dal�című�műsorában�az�egész�ország�

megismerhetett.�

�Városunk�második�intézményi�sókabinját�adták�át�január�30-án�a�

Csabai�utcai�Újvárosi�Tagóvodában.�A�kabin�létrehozását�alapít-

ványi�forrásból�fedezték.

�Az�év�első�bálját�a�KÉSZ�rendezte.�A�13.�jótékonysági�bálra�300�

vendég�ment�el.�A�bevétel�helyi�és�határon�túli�szegény�gyerekek-

hez,�családokhoz�jutott�el.

Január Ez történt 2015-ben 
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Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Ismerje meG joBBan a Bölcsődéket!
Az ország első bölcsődéje 

1852. április 21-én nyílt meg 
Pesten, így ez a legrégebbi 
hazai gyermekjóléti alapellá-
tás. A bölcsődék megítélése 
sosem volt egyértelműen po-
zitív, de tény, hogy a bölcső-
dei nevelés-gondozás mind 
több gyermek életében válik 
szükségszerűvé. Ugyanis egy-
re több az egyszülős háztartás, 
ahol az édesanya/édesapa nem 
számíthat segítségre a gyer-
meknevelésben és a pénzkere-
sésben. Az úgynevezett egész 
családok gazdasági működte-
tése is megkívánja azt, hogy 
mindkét szülő teljes munka-
időben dolgozzon. Egyre rit-
kább a többgenerációs család-
modell, ahol a nagyszülők ak-
tívan segíteni tudnak a gyer-
mekek ellátásában.

A bölcsőde az első nagy 
változás a kisgyermek és per-
sze a szülő életében is, hiszen 
a gyermek kiszakad az ott-
hon biztonságos környezeté-
ből, kitágul a világ. Már nem 
csak a közvetlen környezeté-
ből kapja meg a ráfigyelést. 
Ismeretlen környezetbe, is-
meretlen gyermekek közé ke-
rül, kisgyermeknevelők kö-
zött tölti hétköznapjai nagy 

részét. Nagy változás ez, amit 
az anyukák, szülők sokszor 
jobban megszenvednek, mint 
gyermekeik. A szülők itt ta-
lálkoznak először az intézmé-
nyes neveléssel, gondozással. 
A családlátogatás, a bölcső-
delátogatás, a szülővel törté-
nő fokozatos beszoktatás és a 
napi találkozások biztosítják, 
hogy a szülők megismerjék a 
bölcsődei nevelés- gondozás 
elveit és gyakorlatát. A kis-
gyermeknevelők pedig a szü-
lők segítségével megismerik 
a gyermekek egyéni igényeit, 
szokásaikat. A bölcsődei neve-
lés-gondozás célja a családban 
nevelkedő kisgyermekek szá-
mára a családi nevelést segít-
ve, napközbeni ellátás kereté-
ben a gyermekek szükséglete-
inek, érzelmi biztonságának és 
jóllétének megteremtése, fel-
tétel nélküli szeretettel és el-
fogadással. 

Szeretnénk az elkövetkezen-
dő időszakban - ebben a ha-
vonta jelentkező új rovatunk-
ban - jobban megismertetni 
a bölcsődében folyó szakmai 
munkát, segítve a szülőket a 
tájékozódásban és döntésben.

Ilyés-Fehér szilvia, bölcsődei 
intézményegység-vezető

Méregtelenítsük a vastagbelet!
A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb daganatos betegség, 
amely a férfiakat és a nőket is érinti.
A vastagbél egészségét leginkább a rostokban gazdag növényi 
táplálékokkal, és a halakban lévő egészséges zsírsavakkal lehet 
megőrizni. A vegetáriánus étrendet követőknél 20 százalékkal 
kisebb eséllyel alakul ki vastagbélrák, de akik tejterméket (nem 
tejet) és halat is esznek, azoknál 43 százalékkal kisebb a beteg-
ség előfordulása. Már azzal is sokat teszünk, ha kevesebb húst, 
de több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. 
Ne feledkezzünk el a lelki okokról sem! A kielégülések, örömök, 
anyagi javak állandó hajszolása, az „eszem és elfolytom az érzé-
seimet” állapota, mind hajlamosító tényező.
A következő négy élelmiszer abban segít, hogy megőrizhessük 
a vastagbél egészségét, így igyekezzünk beilleszteni ezeket az 
étrendünkbe:  Magas rosttartalmú gabonapelyhek  Olívaolaj 
 Bab  Zöldségek, gyümölcsök
Ha naponta sok nyers zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk el, je-
lentősen csökkenthető a vastagbélrák kialakulásának kockáza-
ta. Ha netán probléma lenne a megrágásuk, facsarjuk ki a levü-
ket, és azt igyuk rendszeresen.
Kerüljük a cukrozott ételeket, italokat, és a feldolgozott húské-
szítményeket!

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Minden nap fontos
Nem akartam hinni a fülemnek, hiszen szemeim mást lát-
tak, mikor beszélgetőtársam, Dr. H. Kovács Eszter elárulta 
az életkorát. Lehetetlen, hogy 74 éves! A mindig mosoly-
gós, mindenkivel, mindenkor kedves, türelmes Eszter, már 
megjelenésében is rendkívüli jelenség. Sugárzik belőle élet-
felfogása: az élet szép és minden nap fontos.

- Kiváló, közkedvelt fogor-
vos voltál. Beszélj, kérlek erről 
az időszakról!

- Már gyermekkoromban 
nagyon korán közel kerültem 
a fogorvosi rendelőhöz. Éveken 
át jártam fogszabályzásra, és 
az orvosom olyan személyiség 
volt, hogy korán eldöntöttem: 
én is ezt akarom csinálni! Leé-
rettségiztem 1960-ban és első-
re fel is vettek az orvosi egye-
temre. A családi körülménye-
im úgy adódtak, hogy egyér-
telművé vált, visszajövök Bé-
késre. Ez nem esett nehezemre, 
mert a mai napig nagy lokál-
patrióta vagyok. Békésre 1965-
ben kerültem fogorvosnak. 
Munka volt bőven, hiszen ak-
kor kerültek be a társadalom-
biztosítási ellátásba a TSz-ta-
gok is, ami ebben a térségben 
nagy betegforgalom-növeke-
dést jelentett. A technológi-
ai feltételek fényévekkel vol-
tak elmaradva a maitól. Akkor 
kezdődött az iskolafogászati 
ellátás is. Annak ellenére, hogy 
fizikailag iszonyú megterhelő 
volt, a betegekkel való kapcso-
lat mindenért kárpótolt. Azt 
a jó érzést, hogy segíteni tud-
tam egy szenvedő embernek, 
nem lehet megszokni. A másik 

szépsége a pályának a gyere-
kekkel való foglalkozás. Eljut-
ni odáig, hogy felnőttként ne 
fájdalommal, szorongva jelent-
kezzen a fogorvosnál, hanem 
szokásává váljon fogai rend-
szeres ellenőriztetése. Huszon-
hat évig voltam fogorvos. Ez a 
szakterület nagyon erős fiziku-
mot kíván és az én állóképes-
ségem kevésnek bizonyult a 
folytatáshoz. 

- Tehát váltottál és így lettél 
városi tiszti főorvos?

- A rendszerváltozással lét-
rejött az áNTSz, és Békés 
egy városi tisztiorvosi köz-
pont lett. Területéhez tarto-
zott Békés, Mezőberény, Kö-
röstarcsa, Murony, Kamut, 
Bélmegyer. E terület egész-
ségügyi igazgatását közegész-
ségügyi, járványügyi felada-
tait, munkaegészségügyét, 
élelmezés-egészségügyét, is-
kola-egészségügyét kellett el-
látni. Közérthetően a házior-
vosi ellátás, a fogászati ellátás, 
a foglalkoztatás-egészségügyi 
ellátás, a védőnői ellátás en-
gedélyezése és szakfelügyelete 
volt a feladatom, meg a szű-
rések, a védőoltások rendsze-
re és még sorolhatnám. Na-
gyon sokrétű, kapcsolatokban 

bővelkedő, társszervezetekkel 
együttműködő munka volt. 
Ezt is nagyon élveztem.

- A Tágas Tér Baptista 
Gyülekezet alapítója vagy. 
Miben más ez, mint a „hagyo-
mányos” gyülekezet?

- A Tágas Tér gyülekezet 
a baptista egyház hitvallása. 
Működési formájában és te-
rületében azonban különbözik 
attól, amiben én felnőttem. 
Személyes kapcsolattartással, 
barátságok kialakításával köz-
vetíteni azt az életérzést, amit 
én megélek az istenkapcsola-
tomban. Ebben a közösségben 
szeretnénk továbbadni, a hét-
köznapi élet szintjén az isteni 
megbocsájtást, a feltétel nél-
küli elfogadást, az érdem nél-
küli szeretetet.

- Delta Akadémia?
- Váratlanul ért a felkérés, 

hogy bármiről, amit én fontos-
nak tartok, beszéljek középis-
kolás vagy egyetemista kivá-

lasztott fiataloknak. Nagyon 
szeretem a fiatalokat. Beszél-
tem nekik a lelki és testi egé-
szég feltételeiről, az elavult 
szavainkról. Az életről vallott 
gondolatokról. Szerettem vol-
na átadni nekik azt a tapaszta-
latot, hogy minden embernek 
szüksége van olyan kapasz-
kodóra, amely az értelmetlen 
sodródástól megvédi. 

- Fogorvos, tiszti főorvos, ke-
resztény asszony. Mit monda-
nál még magadról? 

- Én azt gondolom, hogy 
egy életszerető, idősödő em-
ber vagyok, aki nagyon kíván-
csi. Minden érdekel, ami körü-
löttünk történik. Ebben óri-
ási segítség és örömforrás a 
két unokám, a 16 éves Kinga 
és a 15 éves Kende. Az életem 
koronájának tartom és Isten 
nagy ajándékának, hogy Kati 
és zsolt, a lányom és a vejem, 
boldog, kiegyensúlyozott, ke-
resztény szellemiségű család-
ban élnek és nevelik az uno-
káimat. Külön kiváltság szá-
momra, hogy minden héten 
két napot velük tölthetek sze-
gedi otthonukban. Számom-
ra minden nap fontos, mert 
mindegyik hoz valami szépet, 
valami nagyszerűt, aminek 
örülhetek. Alapvetően lobba-
nékony természet vagyok, de 
hamar kiadom az indulatom és 
minden megy tovább.  Gugé

Következő interjúalanyunk 
Öreg Gábor lesz.

Kötelező kéményseprés 
időpontja 2016-ban

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. értesíti Békés város la-
kosságát, hogy a 2012. évi xC. törvényben előírt kötelező ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatást, kémények seprését, műsza-
ki felülvizsgálatát 2016. január 6. - június 30. között fogja 
végezni Békésen.

A kft. ezúton kéri, tegyék lehetővé a dolgozóik bejutását an-
nak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék. 

amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, kérik a 
tisztelt lakosokat hívják a Békés megyei tüzeléstechnika 
kft. (5630 Békés, durkó u. 6.) +36 66/411-149 vagy +36 
70/9444-581 telefonszámainak valamelyikét.   

Utca, terület Várható időpont Szakemberek neve

I.�kerület,�Malomvég 2016.�január-március
Szabó�János,�
Kádas�Gábor

II.�kerület,�Bánhida 2016.�március-június
Szabó�János,�
Kádas�Gábor

III.�kerület,�Ibrány 2016.�április-június
Kádas�Gábor,�
Kovács�Attila

IV.�kerület,�Hatház 2016.�január-március
Kádas�Gábor,�
Kovács�Attila

V.�kerület,�Újváros 2016.�február-május Kádas�Gábor

VI–X.�kerületi�tanyák 2016.�május-június Szabó�János

Ünnepi megemlékezés 
a Magyar Kultúra Napjáról

Január 22-e a Nemzeti 
Himnuszunk befejezésé-
nek apropóján a Magyar 
Kultúra Napja. 1989 óta 
országszerte ezen a na-
pon kulturális rendezvé-
nyek emlékeztetnek min-
ket évezredes hagyomá-
nyainkra, gyökereinkre 
és múltunkra, bízva ab-
ban, hogy sikerül felhívni 
a figyelmet azokra az ér-
tékekre, amelyeket az év-
századok alatt megőriz-
tünk. 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tisztelettel meg-
hívja a tisztelt olvasókat a Magyar Kultúra Napjáról történő 
ünnepi megemlékezésre. A rendezvény ideje: január 22. (pén-
tek) 18 óra.

Ünnepi köszöntőt mond Deákné Domonkos Julianna, az 
oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, majd „A zene 
szava” címmel zenés irodalmi összeállítás a Békéscsabai Jó-
kai Színház színművészeinek előadásában.

A belépés díjtalan.
Ünnepeljük együtt a Magyar Kultúra Napját! 
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

TiszTElT olVAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FElTÜNTETik 
Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

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: január 19. 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések Szalagot tűztek 
a Tisza középiskolában

Hagyományos szalagava-
tó ünnepségét rendezte meg a 
közelmúltban a Tisza Kálmán 
Szakképző Iskola, Gimnázium 
és Kollégium. Mintegy 123 ta-
nulóra kerülhetett fel az iskola 
szalagja, mely jelzi egyrészt az 
összetartozást, másrészt a fel-
nőtté válás első lépéseit. A bé-

csi és angol keringők mellett 
bemutatkoztak az osztályok 
egyéni produkciójukkal is, volt 
bajor sörtánc, latin-mix, do-
bos bemutató. Az est zárása-
ként közösen énekelték a bú-
csúdalt, majd egy szál virág át-
adásával köszönték meg szüle-
ik, nagyszüleik támogatását.

Táncos produkciók is voltak.

Teltházzal üzemel 
a békési inkubátorház

A Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft. december-
ben számolt be Békés Város 
Önkormányzatának képvise-
lő-testülete előtt arról, hogy 
az általa üzemeltetett inkubá-
torház irodáinak, műhelyeinek 
és csarnokainak kihasználtsá-
ga teljes. Ez azt jelenti, hogy az 
újonnan indult és meglévő vál-
lalkozások és vállalkozók biz-
tos alapokat tudtak teremteni 
maguknak a működésükhöz 

az inkubátorházban. 2011-ben 
nyitotta kapuit a létesítmény, 
amelynek elsődleges célja a 
kezdő és működő vállalkozá-
sok segítése volt, így kedve-
ző áron bérelhettek csarno-
kot, műhelyt vagy irodát. 2011 
óta az árakat az önkormányzat 
igyekezett ugyanazon a szinten 
tartani. Egyre több olyan vál-
lalkozás van, amely már egynél 
több helyiséget bérel az inku-
bátorházban.  

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján tör-
ténő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát ké-
pező alábbi ingatlanokat:

•�Békés,�Szarvasi�u.�2.�szám�(hrsz.:�4003/11/A/20)�alat-
ti�üzlethelyiség�(31�m²).�Az induló bérleti díj: 17.500 Ft 
+ÁFA/hó.

•�Békés,�Szarvasi�u.�2.�szám�(hrsz.:�4003/11/A/21)�alat-
ti�üzlethelyiség�(122�m²).�Az induló bérleti díj: 49.000 Ft 
+ÁFA/hó.

•�Békés,�Veres�Péter�tér�7.�(hrsz.:�7032/4/A/31)�alatti�1.�
számú�garázs�(18�m2).�A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatla-
nokat:

•�Békés,�Veres�Péter�tér�7/A�V/15.�szám�alatti�2�szobás,�
összkomfortos 54 m2-es� lakás� (hrsz.:� 7032/4/A/15).�
Vételár: 2.000.000 Ft.

•�Békés,� Veres� Péter� tér� 7/A� V/13.� szám� alatti� 2� szo-
bás, 54 m2-es� lakás� (hrsz.:� 7032/4/A/13).� Vételár:�
2.500.000 Ft.

•�Békés,�Szarvasi�utcai�2843�m2-es beépítetlen terület 
(hrsz.:�2360).�Vételár:�24.600.000�Ft.

•�Békés,�Petőfi�u.�35.�szám�alatti�1479�m2 kivett kollégi-
um�(hrsz.:�812).�Vételár:�6.800.000�Ft.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).

Benyújtási�határidő:�2016.�január�29.�(péntek)�12�óra.

Terjesztéssel kapcsolatos 
reklamáció

a békési Posta telefonszámán, a 66/411-818-as számon
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Ingatlan 2 millió forintig

Gazdálkodásra alkalmas sarki porta el-
adó 800 ezer Ft-ért. Hegedűs u. 1. 20/405- 
77-08.
Kétszobás ház eladó a Legelő u. 30. alatt. 
Irányár: 2 millió Ft. Tel.: 66/411-511.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Egy szoba + konyhás, gázfűtéses kis pa-
rasztház eladó. Plusz egy szoba és kony-
ha kialakítható. Ár: 2,5 millió Ft. Tel.: 
30/327-68-79.
Hidvégi utcai kertes lakóház eladó. Irányár: 
3 millió Ft. 20/547-53-40.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Vegyesfalazatú, összkomfortos ház eladó 
a Sas utca 7. alatt 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 
66/414-919.
A Veress Péter téren 48 m2-es, kétszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,99 millió 
Ft. 70/224-30-99.
Hosszú, nagycsaládnak is alkalmas pa-
rasztház nagy telekkel a Drága utcában 
bútorral együtt eladó. Ár: 4 millió Ft. Érd.: 
66/643-342, 70/222-10-48.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó Békésen. 
CSOK igényelhető. Ár: 4,8 millió Ft. Érd.: 
30/448-44-02, 70/227-00-63.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi 
típusú, kétszobás, összkomfortos ház el-
adó. Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 66/412-
070.
A Petőfi utcában jó állapotú vályogház el-
adó. Sok melléképülettel, két utcára nyí-
ló nagy portával. Ár: 4,9 millió Ft. Érd.: 
30/47-66-166.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

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 kocka 
ház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
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. 
Bocskai u. 57. szám alatti felújított családi 
ház beköltözhetően eladó 6,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul el-
adó egy felújításra szoruló 3 szobás 
nagykertes családi ház, sok melléképü-
lettel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-
95-25. 
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. 
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes 
ház a Fürdő közelében eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Tel.: 30/799-50-50.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Gyulán a Honvád lakótelepen kétszobás, 
első emeleti lakás eladó 7,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 20/433-69-93.
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.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

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. 
Pásztor utcában háromszobás ház nagy 
portával vegyes tüzelési lehetőséggel el-
adó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
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. 
Ady u. 12-ben 64 m2-es 1 + 2 félszobás, 
II. emeleti, erkélyes, téglaépítésű lakás el-
adó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 
8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
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

A Kubikos utcában rendezett, négyszo-
bás családi ház eladó. Irányár: 12 millió Ft. 
Érd.: 30/31-63-407.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Ék utcában 80 m2-es, földszinti, lépcső-
háztól független bejárattal, háromszobás, 
kombikazános lakás eladó. Irányár: 15 mil-
lió Ft Tel.: 20/770-58-33.
Iskola utcában rendezett, háromszo-
bás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, 
hőszigetelt, teraszos. Irányár: 16 millió Ft. 
30/96-38-391.

INgATLANT KERES
Albérletet keresek. Kétszobás kertes házat 
vagy tömblakást. 20/61-55-854.
Összkomfortos hétvégi házat vásárolnák 
Dánfokon. 72/67-40-416.
Részletfizetéssel kisebb lakást vennék Bé-
késen. Havi 35 ezer Ft-ot tudnék fizetni. 
Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.
Kiadó albérletet keresek Békésen 2 meg-
bízható személynek. Sürgős. 30/896- 
21-57.

KerT, szánTóFöld
A krisztinai határrészen 1 kat. hold föld, 
közvetlenül az Élővíz-csatorna mellett el-
adó. Villany van. Tel.: 20/453-20-48.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerí-
tett kert szép, nem téliesített kőépülettel, 
termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt 
kút, WC, tárolóhelyiség van. Érd.: 20/560- 
91-75.
Malomasszonykert elején 1017 m2 beke-
rített kert eladó. Víz, villany, faház, termő 
gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Sebőkertben 1195 m2 kert eladó követút-
hoz közel. Termő gyümölcsös, víz, villany, 
téglaépítésű nyaraló, pince, felette kamra, 
szerszámos. 70/645-31-79.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút van. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.

Mezőgazdasági technikusi, földművesi mi-
nősítéssel, őstermelői igazolvánnyal ren-
delkező gazdálkodni kívánó békési fia-
talember mezőgazdasági szántóföldet 
bérelne a Kettős-Körös békési oldalán és 
annak 15 km-es körzetében. Minimum 1 
hektártól. Tel.: 30/407-16-73.
Békéscsaba határában 30 hektár erdő-
ből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel 
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/250-
38-28.

Jármű, AlKATrész
Volkswagen Polo 19, 79-ig gyártott típu-
sú autót keresek megvételre. 06-30/635-
06-04.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Fiat Albea személyautó 22 ezer km-rel el-
adó. Tel.: 30/224-29-02.
Mercedes minibusz egyben vagy alkat-
résznek eladó. 30/94-55-433.
51-es Simson eladó. Tel.: 20/945-07-26.
Rotációs kapához utánfutó eladó. 30/67-
52-575.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
150-200 kg közötti húsjellegű hízók el-
adók. Érd.: 20/56-11-362.
170 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 
66/415-282.
Vágni való nyúl konyhakészen is, kis nyu-
szik és pulykák eladók. Raktár u. 24. Tel.: 
70/881-93-00.
35-40 kg-os süldők eladók. 30/854-19-
86.
100-120 kilós, nem tápos, húsjellegű hízók 
eladók. 70/59-37-854.
Négy japán jérce egy kakassal eladó. Érd.: 
66/410-204.
10 db héthetes malac eladó. 30/513- 
19-56.
10 db választási malac eladó. 70/593- 
78-54.
Hagyományosan nevelt hízó és vágóbirka 
eladó. 20/405-77-08.
Kétmázsás mangalicák és fehér húsdisz-
nók eladók. 70/315-63-11.
Hízó eladó. 20/955-13-62.
100-120 kg-os hízók eladók. 30/513- 
19-56.

TÁRSKERESÉS
19 éves férfi hozzá illő lányt keres. Komoly 
kapcsolatot. 70/258-02-35.
49 éves elvált férfi hölgyet keres. Tel.: 
20/274-50-60.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Presszóba pultost keresek. Tel.: 20/985-
11-00.
Munkát keresek: magánházaknál takarí-
tást, ebédhordást, bevásárlást, ház körü-
li munkákat. 70/561-98-58, 70/296-73-57.
Idős néni gondozását vállalnám ottlaká-
sért Békésen. 20/387-36-92.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival 
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést 
vállal. Tel.: 30/26-90-417.
Délelőttönként takarítást vállalnék Béké-
sen. 20/387-36-92.

egyéB 
Zongoratanárt keresek. 30/255-20-13.
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.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.

NIMBUSZ típusú, 1800 W teljesítményű 
porszívóhoz használható szívócsövet 
és szívófejet keresek megvételre. Tel.: 
30/433-79-89.
Régi üdítős üvegeket keresek. Tel.: 
70/396-97-74.
Egyedi, fából készült hálószobabútor el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
300 l-es, üzemképes fagyasztóláda, kis 
esztétikai hibával 5000 Ft-ért eladó. Tel.: 
30/822-47-88.
Vasvázas 3 fázisú cirkulafűrész eladó. 
Tel.: 301/293-27-51.
Állványos csősatu, egyengető lapok, csa-
varemelő, réz forrasztólámpa, kutyafutta-
tó sodrony, rotációs kapapengék eladók. 
70/236-35-37.
Eladó: két szobafenyő, pálma, jukka pál-
ma. Érd.: 30/935-49-14.
Új állapotban lévő kerekesszék eladó. Tel.: 
66/414-283.
Slávia 620-as légpuska eladó. Érd.: 
30/457-23-02.
2015-ös szilvapálinka eladó. Érd.: 30/258-
04-69.
Őrölt édes és erős házi fűszerpaprika ter-
melői áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőlá-
da, gázpalack, előszobafal, 15 l-es új fa-
zék, ülőgarnitúra, műanyag húsos teknő. 
30/905-49-14.
Használt és új paplanok és párnák eladók. 
30/94-55-433.
Eladó: új hosszú női bunda, új 3/4-es férfi 
irhabunda, új gyapjútakarók, új fémtalpas 
szánkó. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő. 
70/27-10-532.
Jelenleg termő citromfa Gyulán helyhiány 
miatt eladó. Tel.: 30/799-50-60.
Csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-
433.
Rotára 2 db körmös járókerék, 42-es bőr 
rogyott szárú csizma, 50 l-es üveg kosár-
ral eladó. 30/27-28-342.
5 mázsáig mérő mázsa súlyokkal, és 
1,25 m magas kislevelű fikusz eladó. Tel.: 
66/643-210.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: gáztűzhely, disznótoros asztallap, 
hegesztő, rekamié, rézüst. Tel.: 66/412-
955.
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztalok, 
ülőgarnitúra, hűtőszekrény, szőnyegek, 
rekamié, Erzsébet háló éjjeli szekrénnyel, 
asztallal, székek, kővályúk, új hallókészü-
lék. 70/612-83-74.
Samsung fényképezőgép eladó tartozé-
kokkal együtt 8000 Ft-ért. 70/256-53-09.
Slávia légpuskát vennék maximum 15 ezer 
Ft-ért. Tel.: 20/945-07-26.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/560-
91-75.
Kétrózsás kis gáztűzhely palackkal eladó. 
30/498-65-18.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal, termosztáttal eredeti csomago-
lásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
90 cm-es íves zuhanykabin 0,4 mm-es 
üvegből, valamint beüvegezett 120x150 
cm-es ablakszárnyak eladók Békésen. 
30/273-78-07.
Színes videokaputelefon eredeti csoma-
golásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Nagy sózókád, hurkatöltő, 15 l-es fonott 
balon, asztal, székek eladók. 66/414-919.
Eladó: 26-os női kerékpár, fotel, ülőke, ka-
napé, ruhásszekrény, konyhaszekrény, zu-
hanykabin tálcával, ajtók, kéményes gáz-
konvektor, üstház, két mázsa körtecefre. 
Érd.: 66/411-543.
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Azt sokan tudjuk, hogy a Csinszka nevet 
Ady Endre teremtette meg, a Csacsinszka 
név rövidüléséből (maga pedig magánlevele-
iben a Csacsinszky nevet használta, s lengyel 
nemesnek „adta ki magát”), mégsem Ady a 
legtermékenyebb magyar költőnk, már ami a 
névalkotást illeti. „Dalma pedig mint a kör-
metlen, agyatlan oroszlán, / Megfuta kard 
nélkűl, s hátráló társait inté…” – írja Vörös-
marty a zalán futása című eposz nyolcadik 
énekében. Ebből a rövid részletből is kitűnik, 
hogy bizony nem hölgyről, hanem egy úrról 
van szó, csak az idők folyamán a szó „nemet 
váltott”. Valóságos női név ellenben ugyaneb-
ben a műben a Hajna, amely – micsoda meg-
lepetés! – a hajnal szóból származik. Szintén 
ugyanezen szerző műve a Tünde (a tündér 

köznévből, természetesen), Csongor társa-
ként szerepelteti a drámai mesejátékban, s 
ugyanebben Ilma a tündérkirálynő kísérője, 
ám ez a név korántsem lett olyan népszerű, 
mint előkelő társa. Vörösmartyt korban hat-
van évvel előzte meg az első magyar regény 
írója, a piarista szerzetes, Dugonics András, 
aki hasonló buzgalmat tanúsított a névalko-
tásban. Etelka, egy igen ritka magyar kis-asz-
szony Világos váratt, árpád és zoltán Feje-
delmink ideikben a mű teljes címe, s mind-
járt az első szó is az ő „terméke”, az Attila 
szó Etele változatának női párja. Tőle szár-
mazik – bár indoeurópai gyökerei is vannak 
– a Jolán név is. Jelenleg nem épp divatosak, 
de egyszer, remélem, visszatérnek.

Szilágyiné Szabó Ágnes

ProGramajánlatok január 12-27. között

Január 13. szerda 16:30

Irodalmi Svédasztal a könyvtár olvasótermében. 
Az asztalon Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
című regénye és ennek filmes feldolgozásai. 

Január�14.�csütörtök�17�óra

„Ecsetvonások Békésről” – békési alkotók ma-
gántulajdonban lévő, Békést ábrázoló festmé-
nyeinek tárlata. Mások mellett Bíró András, 
Horváth Hajnalka, László Endre, Török ár-
pád, Bozóky Emil alkotásai láthatók. Megnyit-
ja: Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztő-
je. Közreműködik: Szeverényi Barnabás peda-
gógus. A kiállítás megtekinthető: 2016. február 
15-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt. A 
belépés díjtalan.

Kulturális központ

Január�22.�péntek�18�óra

Magyar Kultúra Napi megemlékezés. Ünnepi 
köszöntőt mond Deákné Domonkos Julianna, 
az oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnö-
ke, majd „A zene szava” címmel zenés irodalmi 
összeállítás a Békéscsabai Jókai Színház színmű-
vészeinek előadásában. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Január�26.�kedd�18�óra

„Természetesen az egészség felé” szakkör, téma: 
az aura. A részvétel ingyenes.

Kulturális központ

Január�27.�szerda�8-11�óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

A�Békési�Polgármesteri�Hivatal�konyhájának�ajánlata
 �3.�hét�����������������������������������������������������������������������2016.�január�18-22.�

Hétfő kedd szerda Csütörtök Péntek

Hamis gulyásleves zöldborsóleves Gyümölcsleves köménymagleves Csirkeragu leves

zöldbabfőzelék, 
Baromfi�vagdalt

Csikós tokány, 
Tészta köret

�Sült�csirkecomb,�
Burgonyapüré

Debreceni
sertéskaraj, Tarhonya káposztás tészta

sütemény káposztasaláta

  4. hét                                                                      2016. január 25-29.

Hétfő kedd szerda Csütörtök Péntek

Májgaluskaleves   Lebbencsleves Tökleves Grízgaluska leves Gombaleves

Milánói spagetti Lencsefőzelék,�
Hagymás szelet

Rántott�halfilé,�
Burgonyaköret

Bakonyi�
sertéskaraj, 
Tésztaköret 

Párizsi�
csirkemellfilé,�

Párolt�rizs

Pék�krémes Cékla Befőtt

Jó ÉTVÁGYAT kÍVÁNUNk!

Egy nyelvet beszélünk
Irodalmi keresztnevek

Ezek lesznek a hosszú 
hétvégék 2016-ban

Idén ötször lesz alkalmunk arra, hogy hosszú 
hétvégén kipihenjük magunkat, esetleg elutaz-
zunk valamerre. Két négynapos és három három-
napos hosszú hétvégével számolhatunk 2016-ban.

Négynapos hétvégének örülhetünk március 
12-15. között, valamint október 28-tól novem-
ber 1-ig.

Kicsit rövidebb, ám 
a szo  kásosnál egy nappal hosz-
szabb hétvégénk lesz a húsvét miatt március 
26-28. között, a pünkösd miatt május 14-16., 
illetve december 24-26. között.

Ellenben két szombaton, március 5-én és ok-
tóber 15-én dolgozni kell.

Lakásotthonban élőket 
ajándékozott meg a gyülekezet
Ötödik alkalommal szervezte meg évzáró vacsoráját óév vé-
gén a Tágas Tér Baptista Gyülekezet. A keresztény közös-
séget valamivel több mint hat esztendeje alapították meg 
azért, hogy azoknak a békési személyeknek, akik nem ren-
delkeznek egyházi háttérrel vagy eltávolodtak, egy új típu-
sú, nyitott és befogadó közösséget nyújtsanak. 

Az elmúlt években a Tá-
gas Tér Gyülekezetbe számos 
egyén és család látogatott el, 
nekik szervezték meg az év-
záró vacsorát, amely a közös 
énekléssel és tánccal a közös-
ség további építését célozta. 
Az esten Merényi zoltán szol-
gált igehirdetéssel. A fiatalem-
ber korábban éveken keresztül 
volt a békési baptista gyüleke-
zet lelkipásztora, jelenleg a fő-
városban, Angyalföldön szol-
gál. Elmélkedésében a lelki 
gazdagságról és szegénység-
ről, a karácsony keresztény lé-
nyegéről, a jóság mibenlétéről 
szólt. A gyülekezet zenészei is-
mert karácsonyi dalokat adtak 
elő, az éneklésbe sokan bekap-
csolódtak. 

A gyülekezet különös érzé-
kenységet mutat a fiatalok fe-
lé – mondta el lapunknak Filó 

György, a közösség vezetője. 
Ennek jegyében a közelmúlt-
ban felvették a kapcsolatot 
egy olyan helyi lakásotthon-
ban élő tíz gyermekkel és fi-
atallal, akiket patronálni sze-
retnének. Az első találkozá-
son, december 5-én filmve-
títésre és leginkább köteten 
beszélgetésre hívták őket. A 

kezdeti feszültség hamar fel-
oldódott. H. Kovács Eszter, 
a gyülekezet egyik tagja ki-
fejtette, hogy szeretnének pó-
tanyák és apák, pótnagyma-
mák és nagypapák, póttest-
vérek lenni. Egy közös dalt is 
elénekeltek, majd házias ízek-
kel vendégelték meg a kevés 
vagy semmilyen családi köte-
lékkel sem bíró fiatalokat. A 
napot az ajándék koronázta 
meg. Egy pingpongasztalt és 
annak teljes felszerelését ado-
mányozta a gyülekezet a Pes-
ti utcai lakásotthonban élők-
nek.  Sz. K. 

A gyülekezet tagjai és a lakásotthon gyermekei hamar megtalálták a 
közös hangot.

Koncerttel indult az új esztendő
(Folytatás az 1. oldalról)
Az előadás előtti köszöntő-

jében Izsó Gábor polgármes-
ter egyebek mellett 2016-os 
hármas jubileumi évre emlé-
keztetett: Gulyás György szü-
letésének 100. évfordulójára, s 
az általa éppen hetven éve el-
indított tarhosi énekiskolára, 
valamint az éppen negyven 
éve először megrendezett Bé-
kés-tarhosi zenei Napokra.

Ezen a koncerten a fúvósze-
nekar klasszikus indulók és 
keringők mellett több számot 

játszott kortárs zeneszerzőktől, 
az 1920-as évek amerikai jazz 
zenéiből is adtak ízelítőt, va-
lamint nosztalgiázhattunk az 
1960-as évek olasz táncdalai-
val. De megszólaltak a norvég 
Edward Grieg zeneszerző mű-
veinek fúvószenekari átiratai 
is. A gyergyóiaknak is küld-
tek néhány dalt, a békési fúvó-
sok gyergyószentmiklósi fellé-
pése emlékére. Egyhetes nyá-
ri olaszországi útjukon pedig 
megismerkedtek egy debrece-
ni tánccsoporttal, akiket meg-

hívtak e koncertre, és akik el-
fogadva a meghívást, felléptek 
az esten.

Idén is megszavazták a ze-
nekar tagjai Az év zeneka-
ri tagja-díjat, amelyet most 
Szabó Aranka és Braun Ger-
gő kapott. A koncert végén a 
pohárköszöntőt nem csak Dr. 
Pálmai Tamás alpolgármester 
mondta, hanem „átadta anyó-
sa üzenetét” is, amely így szól: 
„A 2016-os újesztendő olyan 
lesz, amilyenné mi tesszük.”

zsombok Imre
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Folytatódik a Hétkrajcár program
Hét esztendeje iskolaidőben minden hétvégén meleg 
étet kapnak a békési rászoruló gyerekek, a kezdemé-
nyezés számos más településnek szolgál mintaként – 
mondta el Izsó Gábor polgármester azon a rendezvé-
nyen, melyen megköszönték Hétkrajcár Hétvégi Gyer-
mekélelmezési Program szponzori és segítői adományait 
és az önkéntesek munkáját.

A polgármester hozzátette: 
a színből jövő segítőkészség és 
lelkesedés tartja életben ennyi 
éve ezt a civil kezdeményezést, 
melynek lényege, hogy az ado-
mányozó magányszemélyek 
és vállalkozások pénzéből, to-
vábbá a szervező egyesület pá-
lyázatokon elnyert forrásaiból 
egy-egy helyi konyha vagy ét-
terem főzi meg anyagárban a 
150 adagnyi meleg ételt, me-
lyet a családsegítő által kije-

lölt családokban élő gyerekek 
kapnak meg. Aki nem él a fel-
ajánlással, más személy kerül 
a helyére. 

- A Hétkrajcár programot a 
szükség hívta életre – mondta 
el Izsó Gábor, majd hozzá tet-
te, hogy szeretné, ha a jövőben 
a tehetséggondozás is hang-
súlyt kaphatna, mert a szegé-
nyek támogatása ezzel lenne 
teljesebb. 

2015-ben nyolc konyhában 

összesen 28 alkalommal főz-
ték meg a Hétkrajcár program 
ebédjét, összesen 4200 adagot. 
2011 óta pedig pontosan 25250 
adag étel osztottak ki. A prog-
ramot mintegy száz önkéntes 
segítette mindeddig.

Az évet idén is óriásfőzés 
zárta: december 19-én 300 
személyes ételosztás zajlott a 
Rendezvénytéren. A gyerekek 
asztalára babgulyás és lekváros 
bukta kerülhetett.

Jelenleg egy fél évre fedezve 
van a gyermekétkeztetés vár-
ható költsége, melyre a szer-
vezők folyamatosan várják a 
támogatók jelentkezését – tá-
jékoztatta lapunkat Nagyné 
Hidvégi Mária, az egyesület 
elnöke.  Sz. K.
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Horgász
szemmel

A KÖRÖSÖK SORSA

A  békési kishajó-kikötőben 
pohárköszöntővel egybeköt-
ve tájékoztatta Nemes Attila 
a horgászokat a Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsé-
ge nevében a Körösök eljöven-
dő sorsáról. Arról, hogy a Kö-
rösökön az ipari halászat 2015. 
december 31-jén véglegesen 
befejeződött.

A Körösök horgászati sorsa 
véglegesen még nem dőlt el, 
de nagy reményeket fűznek a 
halászati jog megszerzéshez az 
elkövetkező 15 évben. A hiva-
talos tárgyalási eredmények ja-
nuár végre várhatók, ameny-
nyiben korábban megszületik, 
a horgászszövetség honlapján 
közzéteszik. Ennek megfelelő-
en még pontos területi jegyá-
rak nincsenek meghatározva. 
A horgászok türelmét kérik, 
míg a jogi állapotok rendeződ-
nek. A Körösökön hivatalos 
halászati jog nincsen, így hor-
gászni sem szabad.

Szekerczés Sándor

Megújulhat a békési sportcsarnok
Újabb csarnokot is építene a kézilabda klub

A számos sporteseménynek otthont adó városi sportcsarnok 
épületének felújítására több mint 25 millió forintot költene 
Békés Város Önkormányzata. Az elvégzendő munkálatok-
hoz szükséges összeg legnagyobb részét pályázati forrásból, 
a 30 százalékos önrészt pedig az önkormányzat támogatá-
sával fogják előteremteni. 

A felújítási munkák érinteni 
fogják többek között a sport-
csarnok épületének tetőszer-
kezet-javítását, csatornázását, 
zsindelyfedését, a felülvilágí-
tók cseréjét valamint az épü-
letben található öltözők mo-
dernizálását. Évek óta beázás 
nehezíti meg az esős időben 
megrendezett sportesemények 
lebonyolítását, a helyzet most 
végre rendeződhet. A Békési 
Férfi Kézilabda Kft. a felújí-
tásra a látvány csapasportá-
gak, köztük a kézilabda támo-
gatására szolgáló TAo-progra-
mon belül nyújtott be támo-
gatási kérelmet több mint 25 
millió forintra. A TAo-prog-
ram az amatőr sportolók mi-
nél jobb körülmények közötti 
sportolási lehetőségeit hivatott 
megcélozni. A képviselő-tes-

tület legutóbbi soros ülésén 
döntött arról, hogy a Békési 
Férfi Kézilabda Kft. TAo pá-

lyázatához szükséges 30%-os 
önerőt a kft. rendelkezésére 
bocsátja az önkormányzat, így 
mintegy 7,6 millió forintot a 

sportlétesítmények felújítására 
tervezett költségvetési összeg-
ből biztosít. 

A férfi kézilabda kft. 2016-
ban a TAo-program és a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség se-
gítségével új sportcsarnok épí-
tését is tervezi, amely nem csak 
a sportegyesületekben sporto-
lóknak nyújtana további lehe-

tőségeket, hanem a minden-
napos testneveléshez szükséges 
megnövekedett teremigényre is 
megoldást adhat. 

Felújításra van szükség a sportcsarnok épületénél.

Környezetbarát energia-
termelés az uszodában

Vissza nem térítendő támo-
gatást nyert Békés Város Ön-
kormányzata a Békési Uszoda 
energetikai korszerűsítésére. Az 
elnyert mintegy 112 millió fo-
rintból, megújuló energiaforrá-
sok alkalmazásával fejlesztették 
az uszoda technológiai hő- és 
villamos energia igényét. 

A pályázatot a Környezet és 
Energia operatív Program ke-

retében, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alaphoz nyújtotta 
be Békés Város Önkormány-
zata tavaly októberben, melyet 
a Kormány az erre vonatkozó 

kormány határozata alapján 
kiemelt projektként kezelt. A 
pozitív döntést gyors megva-
lósítás követett, így december 
közepére már be is fejeződtek 
a kivitelezési munkák a Mátra 
utcában található épületen – 
tájékoztatta lapunkat Izsó Gá-
bor polgármester. 

- Az 50 kilovoltamper telje-
sítményű fotovoltaikus rend-
szerrel csökkenthetjük az ed-
dig használt energiaforrásra 
fordított költséget. A meden-
ce felfűtésére és a medence-
víz temperálását, hőmérsék-
letének szabályozását immár 
hőszivattyús berendezésekkel 
végezhetjük el az uszodában. 
Az energiatermelés biztosítá-
sára 220 db napcellát helyez-
tünk fel a déli fekvésű félnye-
reg tetőfelületre.

A projekt összköltsége 140 
millió forint, így az önkormány-
zattól 28 millió forint önerőt 
igényelt a kivitelezés. A környe-
zetbarát energiatermeléssel az 
üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátása mintegy évi 58 tonná-
val csökken az uszodában. 

napelemek kerültek az uszoda 
épületére.

Férfi asztaliteniszezőink 
hazai meccsei

A Békési Torna Egylet első számú csapata az extra ligában az 
őszi fordulókban kilenc pontot szerezve az ötödik helyen áll. A 
lapunk nyomdába kerülése előtt nem sokkal játszott mérkőzés-
ről nincs hírünk. A csapatot Kiss Dániel, Kovács János és Szabó 
Krisztián alkotja. 

Pezsgőt bontottak a horgászok a 
kikötőnél.

TŰZIFA ELADÓ!
Bükk�és�tölgy�kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen 

2700 Ft/q.
Békésen 10 mázsa felett 

iNGYENEs kiszÁllÍTÁs!
Tel.:�70/28-10-941.

Életmentésre fel!
Január elején felkészítették a 

kulturális központ munkatár-
sait a lakossági gyűjtésből és 
civil szervezetek támogatásával 
megvásárolt defibrillátor hasz-
nálatára. Az intézmény dol-
gozói oktatáson vettek részt, 
ahol megtanulták, hogyan kell 

az újraélesztést megkezdeni és 
az életmentő készüléket hasz-
nálni, továbbá elmélyíthették 
ismereteiket a balesetekkel és 
az elsősegély-nyújtással kap-
csolatban is.

Az életmentő készülék vá-
sárlásának ötletgazdája Ju-

hász zoltán cukrászmester 
volt, aki a tavalyi Madzag-
falvi Napokon személyes is-
meretségeit felhasználva jó-
tékony süteményvásárlással 
indította el a gyűjtést, me-
lyet a Magyar Cukrász Iparo-
sok országos Ipartestülete, az 
Ausztráliai és Békési Polgá-
rok Egyesülete, a Viharsarki 
Motorosok Barti Köre, a Bé-
kési Motorosok Baráti Köre is 
támogatott. 

A készülék ősztől tavaszig 
a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központban lesz elhelyez-
ve, szükség esetén bevethető 
a közeli Sportcsarnokban is, 
míg tavasztól a szezon végéig 
a Dánfoki Üdülőközpontban 
áll majd rendelkezésre. Fo
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A csapat hazai meccsei a városi Sportcsarnokban (kezdés 
minden esetben 11 óra):

Február 6.  Békési TE. – Komló
Február 27.  Békési TE. – Pécs
Március 26. Békési TE. – Szeged
Április16.  Békési TE. – BVSC-zugló
a nBII. dél-keleti csoportjában szereplő második együt-

tes a hetedik helyről várta a folytatást. a hazai meccsek 11 
órától a sportcsarnokban:

Február 13.  Békési TE II. – Cegléd
Február 27. Békési TE. II. – Szentes
Március 27.  Békési TE II. – Gyula
április 24.  Békési TE II. - Vásárosnamény

Új nyakékekre
ÓRIÁSI AKCIÓ! 

10000 Ft/gramm ártól, 
a készlet erejéig.

Nyakláncok, medálok, fülbevalók, kis- és nagyméretű 
gyűrűk már 10000 Ft-tól!

Karikagyűrűk 3 napos megrendeléssel!
Nagysúlyú láncok óriási KedvezméNNyel, 

törtarany beszámítással is.
Zálogfiókunk arany ékszerekre 

a legmagasabb hitelt nyújtja!
éljen a jól bevált lehetőséggel!

Békés, Kossuth u. 4. Gyomaendrőd, Fő út 222.

Berill Ékszer 
és Zálogház


