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Néhány hete, a
december 16-án
megtartott ülésén
választotta meg
Békés Város Képviselő-testülete a
jelenlegi társadalmi megbízatásban
dolgozó alpolgármester, Dr. Pálmai
Tamás mellé az
új, főállású alpolgármestert, Kálmán Tibort. A 39 esztendős, eredetileg tanár végzettségű, régóta köztisztviselőként
dolgozó, tősgyökeres békési alpolgármestert jövőbeli feladatairól és terveiről is kérdeztünk.
- Mikor vetődött fel az alpolgármesterré választása?
- 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 későbbiekben többször egyeztettünk a rám váró
a feladatokról, teendőkről. A családommal közösen úgy döntöttünk, hogy elfogadom, azaz inkább elfogadjuk a felkérést, hiszen ez az ő részükről is egy komoly áldozatvállalással fog járni.
- Mi lesz a feladata, milyen területekért lesz
felelős?
- Elsősorban a humán területtel kell majd
foglalkoznom. Az ifjúsági, közművelődési, kulturális, sport és a turisztikai tevékenységgel ös�szefüggő feladatok ellátása vár rám. Emellett
minden olyan területen segítem majd a polgármester úr munkáját, ahol ez szükséges.
- Miért vállalata? Hosszabb távon milyen politikai ambíciói vannak?
- Tősgyökeres békési családból származom,
a Körös-parton nőttem fel, itt tanultam meg,
hogy csak hosszú évek kemény munkájával lehet fejlődni, eredményeket elérni. Békésen végeztem el az általános-, és a középiskolát is. A
főiskolai, egyetemi évek után ide jöttem haza
dolgozni, és azóta is minden ide köt. Matematika-testnevelés szakos tanárként, edzőként,
sportreferensként is igyekeztem a városért a lehető legtöbbet tenni. Az új munkakörömben is
erre fogok törekedni.

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

Koncerttel indult az új esztendő

Immáron 11. alkalommal rendezték meg az év első kulturális eseményét, a „B.Ú.É.K Békés!”
koncertet. A kulturális központban tartott hangverseny házigazdája ismét a kiemelt arany minősítést szerzett és Békés Városért-díjjal kitüntetett, Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar volt.
A teljesen új repertoárral készült fúvószenekar mellett a Kenyeres Csaba által vezetett Fregolina Társastánc Klub táncosai, és
a Rábai Szilvia által vezetett Békéscsabai Grácia Mazsorett Csoport is közreműködött, valamint
most először, a Békéscsabai Jókai
Színház színművésze, Gulyás Attila, aki Frank Sinatra talán legismertebb dalát, a My Way-t énekelte.
(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A városért akar
tenni

Jótékony akciók az év végén
Ahogyan az ország más települései, Békésen is
számos jótékony akcióval igyekeztek civil és egyházi szervezetek, valamint az önkormányzat segíteni a legrászorulóbbakat az év végén.
December 19-én a Békési Baptista Gyülekezet imaházának nagytermében került sor a cipősdoboz ajándékcsomagok átadására. A tavalyi évhez képest 100 gyermekkel
több, vagyis 274 rászoruló gyermek kapott meghívást, és
ajándékot. Az ajándékcsomagok egy része Skóciából érkezett az Örömhír Alapítványon keresztül, kisebb hányada
pedig helyi felajánlásokból, és a cipősdoboz gyűjtőpontokon leadottakból tevődött össze.  (Folytatás a 2. oldalon)

Közönségsiker a Kalendárium
Rekordszámban nyomtattuk ki, az olvasók
óriási érdeklődése folytán mégis rekordidő, alig
egy hónap alatt elfogyott az összes 2016-os évre szánt Békési Kalendárium. Nagy öröm, hogy
harminc címre közel 60 Kalendáriumot postáztunk a Békésről elszármazottaknak is. Persze a
legtöbben helybéliek vásárolták, sokan karácsonyi ajándéknak.
Az olvasók ezúttal is számos elismerő és dicsérő üzenetet juttattak el hozzánk a Kalendárium változatos, lokálpatrióta szemléletű tartalmát és tetszetős megjelenését kiemelve. Különösen Horváth Hajnalka borítón látható alkotása, valamint a néprajzi, helytörténeti hiánypótló cikkek arattak nagy sikert a Kalendárium
olvasóinak körében.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezúttal is
van keresztrejtvény a Kalendáriumban, ennek
beküldési határideje április 30-a.

Különdíjas
Mahovics Tomika
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Kálmán Tibor alpolgármesterrel

A baptisták cipős doboz akciója közel 300 gyermeknek
okozott örömet Békésen és a környékbeli településeken.

Karácsony előtt rendezték meg
a Fölszállott a páva című tehetségkutató döntőjét, ahová a közönség
szavazataival jutott be a békési hétéves Mahovics Tamás és táncospárja, a jászberényi Busai Bori. A
legifjabb Pávák gömöri botolóval
és friss csárdással léptek színpadra. Tomi és Bori, mint 2015 legjobb
táncospárja különdíjat vehetett át.
Ők is, mint minden döntős, egymillió forintos jutalmat is kaptak.
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A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája
és erkölcstan, a többi tárgy csak utána jött.
Itt szeretném Schuman német politikus szavait idézni: „Európa vagy keresztyén lesz, vagy
nem lesz Európa”. Ezt a most nagyon aktuális 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 Eötvös József író, vallásés közoktatásügy miniszter nevét viselte.
2007 és 2012 Békési 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 egyenes záródású ablakok felett a vörös színű klinkertégla burkolatot. A lábazati párkány is ilyen
vörös színű klinkertégla-burkolatot kapott. Sőt,
ha a figyelmes szemlélő feltekint a mellvédszerű falazásra,a félköríves záródású vakablakokat
is vörös színű klinkertégla-burkolat szegélyezi.
Ez az Ó-épület és a Csíkos utcai magyar szecessziós 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 tanítókhoz is írt: „Osztani magad, hogy sokasodjál,
kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.”
Az iskolának kiváló gyermekkórusa is van.
Itt már több mint 110 éve kiváló oktató-nevelő munka folyik. Juhász Gyula költő szavaival szeretném befejezni e cikket: „Az ismeretlen 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 aljegyzője. A 36 éves jogász 2016. január 1-jétől tölti be hivatali
tisztségét.
Eredményes pályáztatás útján dr. Tari Béla nyerte el az aljegyzői állást a Békési Polgármesteri Hivatalban. A korábbi
aljegyző távozását követően fél
évig nem volt aljegyzője a hivatalnak, ezentúl a közigazgatásban is jártas fiatalember segíti
majd Tárnok Lászlóné jegyző
munkáját.
- Szeretem az ügyek és egyben a település mögött az em-

bert látni, munkámat alázattal végezni. Ehhez párosul részemről a maximális szakmai
hozzáállás és a folyamatos tanulás – tudtuk meg dr. Tari Bélától. A gyakorló apuka
távolabbi tervei között szerepel, hogy az önkormányzati igazgatás, a pályázatírás és
menedzsment területén, valamint a környezetvédelmi hatósági szakértőként és a víz-

ügyi hatósági eljárások során
szerzett tapasztalatait hasznosan kamatoztatni tudja a jövőben.

Körzeti megbízott Békésen
A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója értelmében Békés Város körzeti megbízottja Apáti Gyula r. főtörzszászlós, akinek működési területe Békés város teljes belterülete valamint külterületi részei. Fogadóórát minden hó-

nap 2. keddjén 12:30-13:30 között tart a Békési
Rendőrkapitányságon. Telefonszáma: (66) 411644, e-mail cím: ApatiG@bekes.police.hu. Iroda: Rendőrkapitányság Békés, Rákóczi u. 11-13.
régi épület 9. sz. iroda.


Az alma mindennapi gyümölcsünk. Kiválóan
szállítható, eltartható, egész évben fogyasztható. Több mint 1000 fajta alma ismert a világban. Mindegyikben megtalálható a fehérje, rostanyag, keményítő, sók, almasav, cukor, csersav. Magas a foszfor, a vas és a nátriumtartalma. Az almát
nagyon rövid idő alatt megemészti a gyomrunk, és
szinte azonnal energiát nyerhetünk belőle. Magas foszfor tartalmának köszönhetően sokat segíthet különösen azoknak, akik szellemi munkát végeznek, vagy gyenge az
idegzetük.
Érdemes a gyümölcsöt magában ennünk. Ha mást is kívánunk fogyasztani, akkor almát ebéd előtt, vagy vacsora előtt legalább egy órával fogyasszunk.
Az alma, mint a többi gyümölcs is, gyógyító hatású, megszabadítja szervezetünket az eddig okozott károktól, mérgektől. Az alma gyógyító hatással van a különféle bélfertőzésekre, a hasmenésre, általában a bélműködésre, tisztítja a hugyutakat. 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 semlegesítik a fehérjebomlás termékeiből származó savakat.
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 mindazoknak, akik érelmeszesedésben szenvednek, vagy
gyenge a szívműködésük.
Minden embernek, de főleg azoknak, akik rendszeresen 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 egymással. 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 elkészíthet otthon magának. Italunk alacsony kalóriájú és méregtelenítő hatású, gyorsítja az anyagcserét, segíti a fogyást, sőt lelkes fogyasztói élénkítő hatásról is beszámoltak. Almalékúrát egész
évben lehet végezni a szervezet regenerálása érdekében. 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 válas�szunk, amit szeretünk. Az édesebb fajta ajánlottabb, mert könnyebben kioldódik az íze és finomabb lesz az ital. Az alma mellé adjunk egy-két
rúd fahéjat egészben vagy kisebb darabokra törve. Tegyük a hűtőbe pár órára, hogy összeérjenek
az ízek, ezután fogyaszthatjuk a nap folyamán víz
helyett.

Jótékony akciók az év végén
(Folytatás az 1. oldalról)
A legelesettebb helyzetű 22
családban élő 89 gyermeknek
adott át tartósélelmiszer csomagot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásából,
továbbá saját gyűjtéséből ruha- és játékadományt a Szent
Lázár Alapítvány az „Én is tudok segíteni” program keretében.
December 19-én 300 személyes ételosztás zajlott a Rendezvénytéren, erre a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Programban résztvevő szegényeket hívták meg. A gyerekek asztalára babgulyás és lekváros bukta kerülhetett.
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ 140 család részére biztosított tartósélelmiszer-csomagot, amit személyesen adott át Izsó Gábor
polgármester Kádasné Öreg
Julianna igazgató asszonnyal a
kulturális központban. A hajléktalanszállón élő élőknek karácsonyi ünnepséget is szervezett az intézmény. Az Örömsüti program keretben az akcióhoz csatlakozó magánszemélyek süteményt sütöttek 50
békési hajléktalan részére. A
cipős doboz akcióval közel 50
ajándékcsomagot tudtak közvetíteni a magánszemélyek felajánlásai jóvoltából családokhoz, gyermekekhez. Az akció

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Jelmondat: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” /Biblia: Példabeszédek könyve 22:6/
Városunk ibrányi kerületében a Jantyik utca
(azelőtt Körös-hát utca, az itt folyt Fehér-Körös után) polgárházai közül több műemlék
jellegű ház is található. Építészetileg értékes
nagygazdaházak, klinkertéglás homlokzatú
polgárházak sorakoznak itt. Jó lenne, ha a
zárt beépítésű Jantyik
utcában most már
több építészetileg értékes házat nem bontanának le, elavulás esetén pedig csak hasonló jellegű ház építése lenne elfogadott. Mindenesetre a különlegesen védett utcakép minősítést is jogosnak érzem itt.
Építészetileg ilyen különlegesen értékes
építmény ebben az utcában a címben jelzett
iskola. Az iskola történetét legbővebben leírja Farkas Lászlóné 110 éves Békés első községi iskolája című művében. Ebből megtudjuk, hogy 1903-ban létesült Békésen a községi elemi népiskola, de nem itt a Jantyik utcában, hanem a mai Petőfi utca 6. szám alatt.
A Jantyik utcai épület 1909-ben készült el. A
Jantyik utcai részbe jártak a leányok, a Csíkos utcai részbe pedig a fiúk. A két épületrész
között az udvaron kerítés húzódott, így a fiúk 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 Magyarország minden állami, községi elemi népiskolájában, 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 Magyarországon 1948 előtt, hogy ne részesüljön hitoktatásban. Még ha nem egyházi iskolába járt is.
A bizonyítványokban az első helyen volt a hit-

Alma

Hatszáz adag tarhonyás húst osztott ki a mozgáskorlátozottak egyesülete.

lényege, hogy a felajánló egy
cipős dobozba teszi az ajándékait, készít mellé egy listát a
doboz tartalmáról, és az intézmény a doboz tartalma alapján
közvetíti az ajándékot a megfelelő életkorú gyermeknek.
Mintegy 520 kilogramm lisztet osztott ki a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
a Magyarok Kenyere programban a Békési Járás településein
élő legrászorulóbbaknak.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (KÉSZ) a Családért Alapítvánnyal közösen Mikulás
ünnepséggel és csomagokkal
ajándékozott meg Békésen
230 gyermeket, a nagyszalontai árvaházban pedig 120 gyermeknek vitték el a finomságo-

kat. A hideg idő beköszöntével mintegy 54 zsák szenet jutatott el a KÉSZ nehéz sorsú
békési családokhoz.
A Békés Megyei Morgáskorlátozottak Egyesülete békési
csoportja történetében először
került sor jótékonysági ételosztásra advent 4. vasárnapján.
Az összefogásból megszületett
akcióban összesen hatszáz személy, köztük 300 szegény sorsú mozgáskorlátozott részesült
a négy üstben rotyogott tarhonyás húsból. A jótékonysági akció ötletgazdája, egyben
fő szponzora a Nagyház Pince
Borozó tulajdonosa volt. Mellette számos más békési vállalkozó, kereskedő, továbbá békéscsabai hipermarket is támogatta a kezdeményezést.
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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 vehető 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, Bélmegyer), özv. Komoróczki Istvánné
Bereczki Anna (78), Csiernyik
Pál (87), özv. H. Kovács Lászlóné 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 Julianna (89), Csordás Gábor (51),
Bondár László (64), Szántó Sándor (83), Bontó András (62), Rádai Dezsőné Mohácsi Orsolya
(52). 2016-ban: Apáti-Nagy Károly (51, Murony), Hőgye Gergelyné Markó Anna (59), özv.
Molnár Gáborné Patkós Etelka
(82), özv. Sívó Sándorné Fekete
Julianna (73), Pál Sándorné Polgári Anna (72), Gyaraki Jánosné
Nagy Mária (66), Berczi János
Sándor (46, Bélmegyer), Urszuca Lajos (63, Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Előre megváltva
olcsóbb
a színházjegy
Január 22-ig minden ülőhelyre egységesen 2700 Ftért váltható meg a jegy a február 23-án átható vígjátékra,
a Hujber Ferenc és Pindroch
Csaba főszereplésével Békésre érkező „Ne most, Drágám”
című színházi darabra. Bővebb
tájékoztatás adnak a helyszínen, a kulturális központban
vagy a 20/400-23-38-as és a
66/411-142-es telefonon.  

Megújul az I. világháborús
emlékmű Békésen
A Békés főterén található I. világháborús emlékmű felújítására nyert támogatást Békés Város Önkormányzata. A
felújításra szánt összegből elsődlegesen a műemlék tisztítása a cél, továbbá annak megakadályozása, hogy csapadékvíz
kerülhessen a szoborba.
Az elnyert egymillió forintnak és a Békés Város
Önkormányzata által biztosított önerőnek köszönhetően újulhat meg a Széchenyi
téren található, 1924-ben állított háromalakos szobor. A
harcba induló katonát, az őt
átölelő feleségét, és a lábuknál játszó gyermeküket ábrázoló műalkotást Pásztor János szobrászművész készítette műkőből.
- Helytörténeti, művészettörténeti és kegyeleti szempontból is fontosnak ítéljük az
emlékmű helyreállítását, különösen jelentős a város számára
a hősök szinte teljesen megko-

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

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Újra látható lesz a hősök névsora.

nológia alkalmazásával végzik
majd a szakemberek, amelynek előnye, hogy nem kerül
vegyszer a műtárgyba – tudtuk meg Izsó Gábor polgármestertől.
A szemcsékkel és a levegő
megfelelő nyomásával letisztított felületről, kéziszerszámok
használatával fogják eltávolítani a régi, kirepedt, kifagyott,
korábbi javításokat. Ezután
tüzetesen átvizsgálják majd a
műemléken található repedéseket, eltávolítják az instabil
részeket, végül kifugázzák a
szobron feltárt réseket oly módon, hogy a későbbiekben ne
juthasson be ezeken a nyílásokon át csapadékvíz. A munkálatok érintik továbbá a műemlék lépcsőjének felújítását,
valamint a 707 békési áldozat
nevét őrző mészkőtábla megújulását. 


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.)

Az idők jelei

Csakis a magukat a jövőért felelősnek érző polgárok együttes szellemi
erőfeszítése vezetheti jobb irányba Magyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon velünk e közös akarat 16 fejezete során. A teljes
anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról: www.keesz.hu.
3. A vitaanyag harmadik fejezete a Politika címet kapta. Szerzője Mráz Ágoston, aki a
2010-ben megválasztott kormánytöbbség történelmi feladataira és elért eredményeire összpontosítva mutat rá a komoly előrelépésekre:
az alkotmányozással lezárt hosszú rendszerváltozásra, a stratégiai nemzeti vagyon vissza-vásárlására, a család társadalmi rangjának és
pénzügyi lehetőségeinek erősítésére, valamint
a munkára épülő gazdaság és társadalom kiterjesztésére. A szerző szerint az eddigieknél
nagyobb erőfeszítésekre van szükség a demográfiai fordulathoz vagy a teremtett környezet
védelméhez. Mráz súlyos problémaként említi
a magyar társadalom atomizáltságát, szorgal-

mazza a fiatalok közösségre nevelését, az önkéntesség, 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 fejezetben. A szerző úgy vélekedik, hogy mindezt a
múltra és a jövőre egyszerre tekintő stratégiai
gondolkodás hiánya okozta, ami a közéletben
súlyos kudarcokhoz vezetett a rendszerváltozás során. Egyik példaként az állampolgárságról rendezett 2004. évi népszavazás kudarcát említi. Meglátása szerint az államnak
a nemzettudat erősítésben meghatározott
feladatokkal és hatáskörökkel kell rendelkeznie, ugyanakkor az állam nem veheti át és
nem korlátozhatja a civilszféra kezdeményező, korrigáló és ellenőrző szerepét. A nemzeti
integrációval kapcsolatosan a magyarországi
cigányság szociális és kulturális integrációjának felgyorsítását javasolja.

Jegyzet

Születés, megmaradás
Pálmai
Tamás

„Végső érvként hadd
mondjam el egy illúziómat,
amely azt hiszem, általános.
Félünk a haláltól. S a halállal
szemben a halhatatlanság lehetőségével áltatjuk magunkat. A társadalmi halhatatlanság azonban sajnos, csak
kevés embernek adatik meg.
Van viszont a halhatatlanságnak egy hétköznapibb, de
sokkal emberibb megnyilvánulása: a gyermek, a gyermekek. Hiszen gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes
nézeteinket, elveinket, tudásunkat. S gyermekeinktől remélhetjük megvalósított terveink és tetteink folytatását,
elvetélt reményeink megvalósítását, s így, akinek gyermeke van, az tulajdonképpen halhatatlan.” Dr. Czeizel
Endrével szemben mindig is
ambivalens, kettős érzéseim
voltak, melyeket most nem
taglalnék. Nyugodjék békében. De fenti idézete bizony
igaznak hangzik, mégis lehet
vitázni vele.
A gyermekeink megszületésekor tapasztalható érzésáradat elmondhatatlan, és az
erre a nehezen leírható érzelembuzgárra adott válaszunk
kicsit minket is jellemez. Bárhogy leplezzük, „kemény”
férfiasságunk apró szilánkokra törik ilyenkor. A pici, először kézben tartott életecske
gondolatok ezreit indítja el
bennünk a felhőtlen örömtől az aggodalomig: egészséges-e, hogy fogom felnevelni,
mi lesz az eddigi gondtalan
életemmel? Bizony, ilyetén
elméncségek is felütik fejüket kobakunkban. S valóban,
ettől a perctől minden másképp lesz, mint eddig volt.
Az ember folyamatosan
érik. Testben, lélekben, hitben egyaránt. Nekem már az
óvodától való búcsúzás is mai
napig tartó kis élménygörcs
a pocakomban. Valami szép,
könnyű, jó véget ért, valami ismeretlen kezdődött. A
nagyborosnyói iskola felcserélése a Székely Mikó Kollégiummal is hasonló történet volt. Aztán az érettségi
is e kategóriájú változást jelentett és az egyetem elvégzése is. Mindig valami megszokott gyönyörűségtől való
elszakadás történt, ami főleg
a társak, a barátok idézőjeles
vagy valós elvesztésével járt.

A kezdődő új izgalmas volt,
de jövőbeni titkaival kicsit félelmetes is. Elsőszülött Matyi
fiam világra jöttekor nagyon
éretlen apának éreztem magam, de hála nejem ösztönös
ős-anyaságának, aki olyan
természetesen lett hol dédelgető „édes”, hol családját védő anyatigris, hogy nekem
csak eltanulnom kellet eme
alaptempókat, illetve egyéniségemhez igazítani őket. Így
ébredtünk arra, hogy nemcsak ő született meg, hanem
mi is újraszülettünk, átalakultunk: kicsírázott, majd
szárba szökkent bennünk a
szülő, s e mivoltunk ma már
csak arra vár, hogy ezt az állapotot mindenkoron megtartva megtanuljunk nagyszülőnek is lenni. A második lurkónk, Gergő megérkezésekor már lazábbak voltunk, Matyin beleszoktunk
a dologba, és kíváncsian lestük, miként bimbózik ki egy
teljesen más egyéniségecske
és hogyan birkózik egymással két jellem úgy, hogy közben mindig valódi testvérként szereti a másikat. Aztán
a nagyon várt és ma is körberajongott „leánka”, Panna
megszületésekor már azon
derültünk, ahogyan kisebbik
bátyusa megszemlélte fürdetéskor és rémülten állapította
meg, hogy elhasadt a popsija, hisz elöl is van belőle egy
darabka… Persze, a lány-fiú
csaták nálunk sem maradtak el, de az a féltő szeretet,
amely az idő elteltével csak
erősödött köztük, szemünkbe ma is könnyet csal.
A felnövő gyerekek maguk is családot alapítanak,
az új családtagoknak is vannak 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 közben az óriási asztal beszerzését. Az érdekes az, hogy nem
gondolunk közben önmegvalósításra, halhatatlanságra, mint ahogy gyerekeink
születését sem terveztük, hanem örültünk érkezésüknek,
Ceausescu jobbra vagy balra.
Végül, a magyarság mai
Kárpát-medencei és világbeli helyzetét tekintve egy
a megoldás, melyet megismétlek: szülés, születés. A világ mindig ilyen zavaros volt
és az a nemzet maradt fent,
amely jajgatás helyett tette
a dolgát. Született, szült, és
nőtt! Számban, lélekben, hitben egyaránt. Mondom ezt
nem sokkal karácsony és vízkereszt után.

4

2016. január 12.

Csendesül...
Amikor e sorokat papírra vetem, még javában visszhangzik a
fülemben a szilveszteri „rakéta parádé”. Számomra soha nem tapasztalt mennyiségben és hanghatással durrant el sok (száz)ezer
Ft értékben csupán szűkebb környezetemben – értem alatta a
környékbeli kerteket, utcákat – a múló évet feledtetni akaró tűzijáték. 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 rovat címe alapján „csendesül”-jünk bele ebbe az új évbe, megtalálva helyünket és jól értelmezve feladatainkat. Az az Ige jut az
eszembe, ahol nagyon egyszerűen és világosan üzen a zsoltároson keresztül Isten: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy
én vagyok az Isten!” (Zsolt 46,11.) Mert amíg bennünk és körülöttünk zaj és lárma van, addig sem meghallani, sem megtapasztalni 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 elkezdődött új évben, hogy sikerüljön olyan csendet létrehoznia a szívében, 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 kedvezőbb feltételekkel igényelhető. A lakások energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni. Eltörölték a 160 m2-es felső mérethatárt is. Külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves társadalombiztosítási időszakba. Az előre vállalt gyermekek esetében elég, ha csak az egyik szülő 40 év alatti. A nem felsőoktatási intézmény-e járó gyermekeket 16 év helyett már 20
éves korukig figyelembe lehet venni az igénylésnél. A használt lakások vásárlása vagy bővítése esetén járó CSOK alapösszege 10%-kal emelkedik, így 1 gyermek után - az ingatlan méretétől függően - maximum 600 000 Ft, 2 gyermek után maximum 1 430 000 Ft, 3 gyermek után legfeljebb 2 200 000 Ft, 4 vagy több gyermek után maximum
2 750 000 Ft jár majd. Az újonnan épített vagy vásárolt lakások 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 megvásárolható ingatlan értéke. Az új lakást építő vagy vásárló családok közül azok, akik jelenleg három vagy több gyermeket
nevelnek, illetve a jövőben legalább három gyermek felnevelését vállalják, többlet kedvezményt kapnak. Azokat a
gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény ös�szegének megállapításánál, akik után korábban már igénybevett 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 lakáscélú 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.

Január
Az új év ezúttal is fergeteges, teltházas koncerttel kezdődött január 3-án a kulturális központban. A Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertezett.
Januárban írtunk először a 11 éves Bíró Ágnesről, aki jelentősen
elmaradt a fejlődésben kortársaitól, emiatt növekedési hormonkészítményre volt szüksége. A szerény körülmények között élő
család lapunk felhívására számos adományozótól kapott pénzt,
így hónapokig meg tudták venni a méregdrága gyógyszert. Orvosi közbenjárásra sikerült elérni, hogy Ági készítményét a társadalombiztosítás 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-kiállítása nyílt meg Galériában január 22-én. A néhány hónappal korábban elhunyt festő- és grafikusművész, művésztanár és lokálpatrióta munkásságát Banner Zoltán művészettörténész méltatta.
Január 23-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából adott koncertet 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 alapítványi forrásból fedezték.
Az év első bálját a KÉSZ rendezte. A 13. jótékonysági bálra 300
vendég ment el. A bevétel helyi és határon túli szegény gyerekekhez, családokhoz jutott el.

Február
Raoul Wallenberg-díjat vehetett át a fővárosban a cigányság körében végzett több évtizedes munkájáért Durkó Albert pünkösdi
lelkipásztor, aki a Magyar Pünkösdi Egyház békési székhelyű Országos Cigánymissziójának a vezetője.
Február 7-én Békési Farsangi Forgatagot rendeztek a kulturális
központban.

Februárban jött a hír: körzeti besorolást kapott a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, amely így távolabbról is fogadhat
gyógyulni vágyókat.
Békési ovisok és bölcsisek kapták azt az mintegy ötezer liter sütőtök-, cékla- és almalevet, melyet a Start munkaprogramban termett zöldség és gyümölcs felhasználásával közmunkások állítottak elő. Az ivólevelet emellett a piacon is értékesítették.
Roma Kulturális Napok elnevezéssel rendezvénysorozat zajlott a
megyében. Békésen február 13-án Rostás Farkas György író tartott előadást, majd két helyi fiatal zenész: Bodoczki Ernő és Varga Tivadar vallott művészetéről.
Közel ötszáz személy vett részt a február 15-én hatodik alkalommal megrendezett Békési Sportbálon. A rekordlétszámú bál bevételéből ezúttal is a békési sportszervezeteket támogatták a szervezők. Fellépett a békési énekes tehetség, Csordás Ákos.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját február 25-én rendezték meg Békésen is.
Február 28-án Békésen koncertezett a vidám blues zenét játszó
Pribojszki Mátyás Trió.
Békésen rendezte éves női konferenciáját a Körösvidéki Baptista Egyházkerület. A február 28-i találkozóra mintegy 200 lány és
asszony látogatott városunkba.

Ez történt 2015-ben
Március

1. rész

Idén 508 rajz közül választotta ki a legjobbakat a szakmai zsűri
a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című gyermekrajzpályázat helyi fordulójában. A nagyszámú rajz a Békési Rendőrkapitányság 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 Palmetta zenekar, amely hagyományőrző népi metált játszik.
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett Sebestyénné Farkas Ilona (Mona néni) zenepedagógus-karvezető, egykori tarhosi diák, aki városunkban is sikeres zenepedagógusi 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 Emlékkonferenciára, melyet március 20-án tartottak a kulturális központban.
Március 20-án Békéscsabán, egy héttel később Békésen is bemutatták Szeverényi Barnabás békési tanár első verseskötetét.

A város egészségügyi és szociális szférájának kiemelkedő alakjait 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.

Április
Tizenkilenc énekes vetélkedett „Az Én hangom” énekverseny
döntőjében. A békési színeket Zsombok Réka képviselte, aki második 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 elismeréseket. Dr. Hepp Ferenc ortopéd- és sport szakorvos posztumusz lett városunk díszpolgára. Dacziné Dúzs Julianna hobbikertész, Püski Sándor grafikusművész, Juhász Zoltán Aranykoszorús
cukrászmester vehette át a Békés Városért kitüntetést. Civilek a
Városért kitüntetést kapott a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa. Az év sportolója Nyeste Ágnes atléta, Laczó Dániel
kenus és Fekécs Sámuel súlyemelő lett.
A gimnázium egykori igazgatója, Berentés Lajos emléktáblájának ünnepélyes felavatására került sor az emlékfalnál a Magyar
Napok részeként. A rendezvényre Zilahról küldöttség érkezett városunkba.
Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület munkájának segítésére adott jótékonysági koncertet a Budapest Saxophone Quartet. Az esten a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Énekkara
is fellépett.
Megváltozott két utca neve: a Maxim Gorkij utca a Fonó utca nevet, 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 Bölcsőde 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 építményadó bevezetése ellen a főtéren. A városvezetés június végén vis�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.
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Békési sorsok, békési arcok
Minden nap fontos

Nem akartam hinni a fülemnek, hiszen szemeim mást láttak, mikor beszélgetőtársam, Dr. H. Kovács Eszter elárulta
az életkorát. Lehetetlen, hogy 74 éves! A mindig mosolygós, mindenkivel, mindenkor kedves, türelmes Eszter, már
megjelenésében is rendkívüli jelenség. Sugárzik belőle életfelfogása: az élet szép és minden nap fontos.
- Kiváló, közkedvelt fogorvos 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! Leérettségiztem 1960-ban és elsőre fel is vettek az orvosi egyetemre. A családi körülményeim úgy adódtak, hogy egyértelművé vált, visszajövök Békésre. Ez nem esett nehezemre,
mert a mai napig nagy lokálpatrióta vagyok. Békésre 1965ben kerültem fogorvosnak.
Munka volt bőven, hiszen akkor kerültek be a társadalombiztosítási ellátásba a TSZ-tagok is, ami ebben a térségben
nagy betegforgalom-növekedést jelentett. A technológiai feltételek fényévekkel voltak elmaradva a maitól. Akkor
kezdődött az iskolafogászati
ellátás is. Annak ellenére, hogy
fizikailag iszonyú megterhelő
volt, a betegekkel való kapcsolat mindenért kárpótolt. Azt
a jó érzést, hogy segíteni tudtam egy szenvedő embernek,
nem lehet megszokni. A másik

szépsége a pályának a gyerekekkel való foglalkozás. Eljutni odáig, hogy felnőttként ne
fájdalommal, szorongva jelentkezzen a fogorvosnál, hanem
szokásává váljon fogai rendszeres ellenőriztetése. Huszonhat évig voltam fogorvos. Ez a
szakterület nagyon erős fizikumot kíván és az én állóképességem kevésnek bizonyult a
folytatáshoz.
- Tehát váltottál és így lettél
városi tiszti főorvos?
- A rendszerváltozással létrejött az ÁNTSZ, és Békés
egy városi tisztiorvosi központ lett. Területéhez tartozott Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut,
Bélmegyer. E terület egészségügyi igazgatását közegészségügyi, járványügyi feladatait,
munkaegészségügyét,
élelmezés-egészségügyét, iskola-egészségügyét kellett ellátni. Közérthetően a háziorvosi ellátás, a fogászati ellátás,
a foglalkoztatás-egészségügyi
ellátás, a védőnői ellátás engedélyezése és szakfelügyelete
volt a feladatom, meg a szűrések, a védőoltások rendszere és még sorolhatnám. Nagyon sokrétű, kapcsolatokban

bővelkedő, társszervezetekkel
együttműködő munka volt.
Ezt is nagyon élveztem.
- A Tágas Tér Baptista
Gyülekezet alapítója vagy.
Miben más ez, mint a „hagyományos” gyülekezet?
- A Tágas Tér gyülekezet
a baptista egyház hitvallása.
Működési formájában és területében azonban különbözik
attól, amiben én felnőttem.
Személyes kapcsolattartással,
barátságok kialakításával közvetíteni azt az életérzést, amit
én megélek az istenkapcsolatomban. Ebben a közösségben
szeretnénk továbbadni, a hétköznapi élet szintjén az isteni
megbocsájtást, a feltétel nélküli elfogadást, az érdem nélküli szeretetet.
- Delta Akadémia?
- Váratlanul ért a felkérés,
hogy bármiről, amit én fontosnak tartok, beszéljek középiskolás vagy egyetemista kivá-

lasztott fiataloknak. Nagyon
szeretem a fiatalokat. Beszéltem nekik a lelki és testi egészég feltételeiről, az elavult
szavainkról. Az életről vallott
gondolatokról. Szerettem volna átadni nekik azt a tapasztalatot, hogy minden embernek
szüksége van olyan kapaszkodóra, amely az értelmetlen
sodródástól megvédi.
- Fogorvos, tiszti főorvos, keresztény asszony. Mit mondanál még magadról?
- Én azt gondolom, hogy
egy életszerető, idősödő ember vagyok, aki nagyon kíváncsi. Minden érdekel, ami körülöttünk történik. Ebben óriási 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, keresztény szellemiségű családban élnek és nevelik az unokáimat. Külön kiváltság számomra, hogy minden héten
két napot velük tölthetek szegedi otthonukban. Számomra minden nap fontos, mert
mindegyik hoz valami szépet,
valami nagyszerűt, aminek
örülhetek. Alapvetően lobbanékony természet vagyok, de
hamar kiadom az indulatom és
minden megy tovább.  Gugé
Következő
interjúalanyunk
Öreg Gábor lesz.

Kötelező kéményseprés Ünnepi megemlékezés
a Magyar Kultúra Napjáról
időpontja 2016-ban
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. értesíti Békés város lakosságát, hogy a 2012. évi XC. törvényben előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást, kémények seprését, műszaki felülvizsgálatát 2016. január 6. - június 30. között fogja
végezni Békésen.
A kft. ezúton kéri, tegyék lehetővé a dolgozóik bejutását annak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék.
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

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. 


Január 22-e a Nemzeti
Himnuszunk befejezésének apropóján a Magyar
Kultúra Napja. 1989 óta
országszerte ezen a napon kulturális rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre
és múltunkra, bízva abban, hogy sikerül felhívni
a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt megőriztünk.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tisztelettel meghívja a tisztelt olvasókat a Magyar Kultúra Napjáról történő
ünnepi megemlékezésre. A rendezvény ideje: január 22. (péntek) 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 Jókai Színház színművészeinek előadásában.
A belépés díjtalan.
Ünnepeljük együtt a Magyar Kultúra Napját!


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 betegség 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 érzéseimet” 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, jelentősen csökkenthető a vastagbélrák kialakulásának kockázata. Ha netán probléma lenne a megrágásuk, facsarjuk ki a levüket, és azt igyuk rendszeresen.
Kerüljük a cukrozott ételeket, italokat, és a feldolgozott húskészítményeket!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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 alapellátás. A bölcsődék megítélése
sosem volt egyértelműen pozitív, de tény, hogy a bölcsődei nevelés-gondozás mind
több gyermek életében válik
szükségszerűvé. Ugyanis egyre több az egyszülős háztartás,
ahol az édesanya/édesapa nem
számíthat segítségre a gyermeknevelésben és a pénzkeresésben. Az úgynevezett egész
családok gazdasági működtetése is megkívánja azt, hogy
mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozzon. Egyre ritkább a többgenerációs családmodell, ahol a nagyszülők aktívan segíteni tudnak a gyermekek ellátásában.
A bölcsőde az első nagy
változás a kisgyermek és persze a szülő életében is, hiszen
a gyermek kiszakad az otthon biztonságos környezetéből, kitágul a világ. Már nem
csak a közvetlen környezetéből kapja meg a ráfigyelést.
Ismeretlen környezetbe, ismeretlen gyermekek közé kerül, kisgyermeknevelők között tölti hétköznapjai nagy

részét. Nagy változás ez, amit
az anyukák, szülők sokszor
jobban megszenvednek, mint
gyermekeik. A szülők itt találkoznak először az intézményes neveléssel, gondozással.
A családlátogatás, a bölcsődelátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a
napi találkozások biztosítják,
hogy a szülők megismerjék a
bölcsődei nevelés- gondozás
elveit és gyakorlatát. A kisgyermeknevelők pedig a szülők segítségével megismerik
a gyermekek egyéni igényeit,
szokásaikat. A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban
nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek szükségleteinek, érzelmi biztonságának és
jóllétének megteremtése, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással.
Szeretnénk az elkövetkezendő időszakban - ebben a havonta jelentkező új rovatunkban - jobban megismertetni
a bölcsődében folyó szakmai
munkát, segítve a szülőket a
tájékozódásban és döntésben.
Ilyés-Fehér Szilvia, bölcsődei
intézményegység-vezető
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

Ingatlan 2 millió forintig
Gazdálkodásra alkalmas sarki porta eladó 800 ezer Ft-ért. Hegedűs u. 1. 20/40577-08.
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.: 30/42245-75.
Egy szoba + konyhás, gázfűtéses kis parasztház eladó. Plusz egy szoba és konyha 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 utcában 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 parasztház 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.: 30/61864-42.
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 eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 66/412070.
A Petőfi utcában jó állapotú vályogház eladó. Sok melléképülettel, két utcára nyíló 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 eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
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. emeleten 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 Ftért. 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 eladó egy felújításra szoruló 3 szobás
nagykertes családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/32095-25.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.:
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft.

Apróhirdetések
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
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 összkomfortos 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. Irányár: 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 eladó 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 eladó 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, négyszobás családi ház eladó. Irányár: 12 millió Ft.
Érd.: 30/31-63-407.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Ék utcában 80 m2-es, földszinti, lépcsőháztól független bejárattal, háromszobás,
kombikazános lakás eladó. Irányár: 15 millió Ft Tel.: 20/770-58-33.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 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 Békésen. Havi 35 ezer Ft-ot tudnék fizetni.
Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.
Kiadó albérletet keresek Békésen 2 megbízható személynek. Sürgős. 30/89621-57.

Kert, szántóföld
A krisztinai határrészen 1 kat. hold föld,
közvetlenül az Élővíz-csatorna mellett eladó. Villany van. Tel.: 20/453-20-48.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített kert szép, nem téliesített kőépülettel,
termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt
kút, WC, tárolóhelyiség van. Érd.: 20/56091-75.
Malomasszonykert elején 1017 m2 bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, termő
gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Sebőkertben 1195 m2 kert eladó követúthoz közel. Termő gyümölcsös, víz, villany,
téglaépítésű nyaraló, pince, felette kamra,
szerszámos. 70/645-31-79.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható. Villany, fúrt kút van. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.

ingyenes apróhirdetés!

Mezőgazdasági technikusi, földművesi minősítéssel, őstermelői igazolvánnyal rendelkező 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 erdőből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/25038-28.

Jármű, alkatrész
Volkswagen Polo 19, 79-ig gyártott típusú autót keresek megvételre. 06-30/63506-04.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Fiat Albea személyautó 22 ezer km-rel eladó. Tel.: 30/224-29-02.
Mercedes minibusz egyben vagy alkatrésznek eladó. 30/94-55-433.
51-es Simson eladó. Tel.: 20/945-07-26.
Rotációs kapához utánfutó eladó. 30/6752-575.

Állat
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
150-200 kg közötti húsjellegű hízók eladók. Érd.: 20/56-11-362.
170 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.:
66/415-282.
Vágni való nyúl konyhakészen is, kis nyuszik és pulykák eladók. Raktár u. 24. Tel.:
70/881-93-00.
35-40 kg-os süldők eladók. 30/854-1986.
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. 30/51319-56.
10 db választási malac eladó. 70/59378-54.
Hagyományosan nevelt hízó és vágóbirka
eladó. 20/405-77-08.
Kétmázsás mangalicák és fehér húsdisznók eladók. 70/315-63-11.
Hízó eladó. 20/955-13-62.
100-120 kg-os hízók eladók. 30/51319-56.

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.: 20/98511-00.
Munkát keresek: magánházaknál takarítást, ebédhordást, bevásárlást, ház körüli munkákat. 70/561-98-58, 70/296-73-57.
Idős néni gondozását vállalnám ottlakásért Békésen. 20/387-36-92.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést
vállal. Tel.: 30/26-90-417.
Délelőttönként takarítást vállalnék Békésen. 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 párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
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 eladó. 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, csavaremelő, réz forrasztólámpa, kutyafuttató sodrony, rotációs kapapengék eladók.
70/236-35-37.
Eladó: két szobafenyő, pálma, jukka pálma. 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.: 30/25804-69.
Őrölt édes és erős házi fűszerpaprika termelői áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, gázpalack, előszobafal, 15 l-es új fazék, 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. 30/94-55433.
Rotára 2 db körmös járókerék, 42-es bőr
rogyott szárú csizma, 50 l-es üveg kosárral 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 állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: gáztűzhely, disznótoros asztallap,
hegesztő, rekamié, rézüst. Tel.: 66/412955.
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztalok,
ülőgarnitúra, hűtőszekrény, szőnyegek,
rekamié, Erzsébet háló éjjeli szekrénnyel,
asztallal, székek, kővályúk, új hallókészülék. 70/612-83-74.
Samsung fényképezőgép eladó tartozékokkal 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.: 20/56091-75.
Kétrózsás kis gáztűzhely palackkal eladó.
30/498-65-18.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban 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 csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Nagy sózókád, hurkatöltő, 15 l-es fonott
balon, asztal, székek eladók. 66/414-919.
Eladó: 26-os női kerékpár, fotel, ülőke, kanapé, ruhásszekrény, konyhaszekrény, zuhanykabin tálcával, ajtók, kéményes gázkonvektor, üstház, két mázsa körtecefre.
Érd.: 66/411-543.

Szalagot tűztek
a Tisza középiskolában

Fotó: Serfecz Dávid.

Tisztelt Olvasóink!

Táncos produkciók is voltak.

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

csi és angol keringők mellett
bemutatkoztak az osztályok
egyéni produkciójukkal is, volt
bajor sörtánc, latin-mix, dobos bemutató. Az est zárásaként közösen énekelték a búcsúdalt, majd egy szál virág átadásával köszönték meg szüleik, nagyszüleik támogatását.

Terjesztéssel kapcsolatos
reklamáció
a békési Posta telefonszámán, a 66/411-818-as számon

Teltházzal üzemel
a békési inkubátorház
A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. decemberben számolt be Békés Város
Önkormányzatának képviselő-testülete előtt arról, hogy
az általa üzemeltetett inkubátorház irodáinak, műhelyeinek
és csarnokainak kihasználtsága teljes. Ez azt jelenti, hogy az
újonnan indult és meglévő vállalkozások és vállalkozók biztos alapokat tudtak teremteni
maguknak a működésükhöz

az inkubátorházban. 2011-ben
nyitotta kapuit a létesítmény,
amelynek elsődleges célja a
kezdő és működő vállalkozások segítése volt, így kedvező áron bérelhettek csarnokot, műhelyt vagy irodát. 2011
óta az árakat az önkormányzat
igyekezett ugyanazon a szinten
tartani. Egyre több olyan vállalkozás van, amely már egynél
több helyiséget bérel az inkubátorházban. 


INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
•Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 17.500 Ft
+ÁFA/hó.
•Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti 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 értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
•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 szobás, 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.

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

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

Leadási és beküldési határidő: január 19. 12 óra

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

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
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2016. január 12.

Lakásotthonban élőket
Egy nyelvet beszélünk
ajándékozott meg a gyülekezet
Irodalmi keresztnevek

Ötödik alkalommal szervezte meg évzáró vacsoráját óév végén a Tágas Tér Baptista Gyülekezet. A keresztény közösséget valamivel több mint hat esztendeje alapították meg
azért, hogy azoknak a békési személyeknek, akik nem rendelkeznek egyházi háttérrel vagy eltávolodtak, egy új típusú, nyitott és befogadó közösséget nyújtsanak.
György, a közösség vezetője.
Ennek jegyében a közelmúltban felvették a kapcsolatot
egy olyan helyi lakásotthonban élő tíz gyermekkel és fiatallal, akiket patronálni szeretnének. Az első találkozáson, december 5-én filmvetítésre és leginkább köteten
beszélgetésre hívták őket. A

A szerző felvétele.

Az elmúlt években a Tágas Tér Gyülekezetbe számos
egyén és család látogatott el,
nekik szervezték meg az évzáró vacsorát, amely a közös
énekléssel és tánccal a közösség további építését célozta.
Az esten Merényi Zoltán szolgált igehirdetéssel. A fiatalember korábban éveken keresztül
volt a békési baptista gyülekezet lelkipásztora, jelenleg a fővárosban, Angyalföldön szolgál. Elmélkedésében a lelki
gazdagságról és szegénységről, a karácsony keresztény lényegéről, a jóság mibenlétéről
szólt. A gyülekezet zenészei ismert karácsonyi dalokat adtak
elő, az éneklésbe sokan bekapcsolódtak.
A gyülekezet különös érzékenységet mutat a fiatalok felé – mondta el lapunknak Filó

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

Koncerttel indult az új esztendő
(Folytatás az 1. oldalról)
Az előadás előtti köszöntőjében Izsó Gábor polgármester egyebek mellett 2016-os
hármas jubileumi évre emlékeztetett: Gulyás György születésének 100. évfordulójára, s
az általa éppen hetven éve elindított tarhosi énekiskolára,
valamint az éppen negyven
éve először megrendezett Békés-tarhosi Zenei Napokra.
Ezen a koncerten a fúvószenekar klasszikus indulók és
keringők mellett több számot

játszott kortárs zeneszerzőktől,
az 1920-as évek amerikai jazz
zenéiből is adtak ízelítőt, valamint nosztalgiázhattunk az
1960-as évek olasz táncdalaival. De megszólaltak a norvég
Edward Grieg zeneszerző műveinek fúvószenekari átiratai
is. A gyergyóiaknak is küldtek néhány dalt, a békési fúvósok gyergyószentmiklósi fellépése emlékére. Egyhetes nyári olaszországi útjukon pedig
megismerkedtek egy debreceni tánccsoporttal, akiket meg-

hívtak e koncertre, és akik elfogadva a meghívást, felléptek
az esten.
Idén is megszavazták a zenekar tagjai Az év zenekari tagja-díjat, amelyet most
Szabó Aranka és Braun Gergő kapott. A koncert végén a
pohárköszöntőt nem csak Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
mondta, hanem „átadta anyósa üzenetét” is, amely így szól:
„A 2016-os újesztendő olyan
lesz, amilyenné mi tesszük.”
Zsombok Imre

Folytatódik a Hétkrajcár program
Hét esztendeje iskolaidőben minden hétvégén meleg
étet kapnak a békési rászoruló gyerekek, a kezdeményezés számos más településnek szolgál mintaként –
mondta el Izsó Gábor polgármester azon a rendezvényen, melyen megköszönték Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési 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 adományozó magányszemélyek
és vállalkozások pénzéből, továbbá a szervező egyesület pályázatokon elnyert forrásaiból
egy-egy helyi konyha vagy étterem főzi meg anyagárban a
150 adagnyi meleg ételt, melyet a családsegítő által kije-

Azt sokan tudjuk, hogy a Csinszka nevet
Ady Endre teremtette meg, a Csacsinszka
név rövidüléséből (maga pedig magánleveleiben 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 körmetlen, agyatlan oroszlán, / Megfuta kard
nélkűl, s hátráló társait inté…” – írja Vörösmarty 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 ugyanebben a műben a Hajna, amely – micsoda meglepetés! – a hajnal szóból származik. Szintén
ugyanezen szerző műve a Tünde (a tündér

kezdeti feszültség hamar feloldódott. H. Kovács Eszter,
a gyülekezet egyik tagja kifejtette, hogy szeretnének pótanyák és apák, pótnagymamák és nagypapák, póttestvérek lenni. Egy közös dalt is
elénekeltek, majd házias ízekkel vendégelték meg a kevés
vagy semmilyen családi kötelékkel sem bíró fiatalokat. A
napot az ajándék koronázta
meg. Egy pingpongasztalt és
annak teljes felszerelését adományozta a gyülekezet a Pesti utcai lakásotthonban élőknek. 
Sz. K.

lölt családokban élő gyerekek
kapnak meg. Aki nem él a felajánlással, más személy kerül
a helyére.
- A Hétkrajcár programot a
szükség hívta életre – mondta
el Izsó Gábor, majd hozzá tette, hogy szeretné, ha a jövőben
a tehetséggondozás is hangsúlyt kaphatna, mert a szegények támogatása ezzel lenne
teljesebb.
2015-ben nyolc konyhában

összesen 28 alkalommal főzték meg a Hétkrajcár program
ebédjét, összesen 4200 adagot.
2011 óta pedig pontosan 25250
adag étel osztottak ki. A programot 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 várható költsége, melyre a szervezők folyamatosan várják a
támogatók jelentkezését – tájékoztatta lapunkat Nagyné
Hidvégi Mária, az egyesület
elnöke. 
Sz. K.

köznévből, természetesen), Csongor társaként szerepelteti a drámai mesejátékban, s
ugyanebben Ilma a tündérkirálynő kísérője,
ám ez a név korántsem lett olyan népszerű,
mint előkelő társa. Vörösmartyt korban hatvan évvel előzte meg az első magyar regény
írója, a piarista szerzetes, Dugonics András,
aki hasonló buzgalmat tanúsított a névalkotásban. Etelka, egy igen ritka magyar kis-as�szony Világos váratt, Árpád és Zoltán Fejedelmink ideikben a mű teljes címe, s mindjárt az első szó is az ő „terméke”, az Attila
szó Etele változatának női párja. Tőle származik – 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 magántulajdonban lévő, Békést ábrázoló festményeinek tárlata. Mások mellett Bíró András,
Horváth Hajnalka, László Endre, Török Árpád, Bozóky Emil alkotásai láthatók. Megnyitja: Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője. Közreműködik: Szeverényi Barnabás pedagógus. 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 elnöke, majd „A zene szava” címmel zenés irodalmi
összeállítás a Békéscsabai Jókai Színház színművészeinek 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

Ezek lesznek a hosszú
hétvégék 2016-ban
Idén ötször lesz alkalmunk arra, hogy hosszú
hétvégén kipihenjük magunkat, esetleg elutazzunk valamerre. Két négynapos és három háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk 2016-ban.
Négynapos hétvégének örülhetünk március
12-15. között, valamint október 28-tól november 1-ig.

Kicsit rövidebb, ám
a szokásosnál egy nappal hos�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 október 15-én dolgozni kell.

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

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Befőtt

8

2016. január 12.

Berill

Ékszer
és Zálogház

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.

Környezetbarát energiatermelés az uszodában
Vissza nem térítendő támogatást nyert Békés Város Önkormányzata a Békési Uszoda
energetikai korszerűsítésére. Az
elnyert mintegy 112 millió forintból, megújuló energiaforrások alkalmazásával fejlesztették
az uszoda technológiai hő- és
villamos energia igényét.
A pályázatot a Környezet és
Energia Operatív Program ke-

Napelemek kerültek az uszoda
épületére.

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

kormány határozata alapján
kiemelt projektként kezelt. A
pozitív döntést gyors megvalósítás követett, így december
közepére már be is fejeződtek
a kivitelezési munkák a Mátra
utcában található épületen –
tájékoztatta lapunkat Izsó Gábor polgármester.
- Az 50 kilovoltamper teljesítményű fotovoltaikus rendszerrel csökkenthetjük az eddig használt energiaforrásra
fordított költséget. A medence felfűtésére és a medencevíz temperálását, hőmérsékletének szabályozását immár
hőszivattyús berendezésekkel
végezhetjük el az uszodában.
Az energiatermelés biztosítására 220 db napcellát helyeztünk fel a déli fekvésű félnyereg tetőfelületre.
A projekt összköltsége 140
millió forint, így az önkormányzattól 28 millió forint önerőt
igényelt a kivitelezés. A környezetbarát energiatermeléssel az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása mintegy évi 58 tonnával csökken az uszodában. 

Horgász
szemmel
A KÖRÖSÖK SORSA

Pezsgőt bontottak a horgászok a
kikötőnél.

A békési kishajó-kikötőben
pohárköszöntővel egybekötve tájékoztatta Nemes Attila
a horgászokat a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége nevében a Körösök eljövendő sorsáról. Arról, hogy a Körösökön 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 hivatalos tárgyalási eredmények január végre várhatók, amen�nyiben korábban megszületik,
a horgászszövetség honlapján
közzéteszik. Ennek megfelelően még pontos területi jegyárak nincsenek meghatározva.
A horgászok türelmét kérik,
míg a jogi állapotok rendeződnek. A Körösökön hivatalos
halászati jog nincsen, így horgászni sem szabad.
Szekerczés Sándor

TŰZIFA ELADÓ!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen

2700 Ft/q.

Békésen 10 mázsa felett
ingyenes kiszállítás!
Tel.: 70/28-10-941.

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 munkálatokhoz szükséges összeg legnagyobb részét pályázati forrásból,
a 30 százalékos önrészt pedig az önkormányzat támogatásával fogják előteremteni.
A felújítási munkák érinteni
fogják többek között a sportcsarnok épületének tetőszerkezet-javítását, csatornázását,
zsindelyfedését, a felülvilágítók cseréjét valamint az épületben található öltözők modernizálását. Évek óta beázás
nehezíti meg az esős időben
megrendezett sportesemények
lebonyolítását, a helyzet most
végre rendeződhet. A Békési
Férfi Kézilabda Kft. a felújításra a látvány csapasportágak, köztük a kézilabda támogatására szolgáló TAO-programon belül nyújtott be támogatási kérelmet több mint 25
millió forintra. A TAO-program az amatőr sportolók minél jobb körülmények közötti
sportolási lehetőségeit hivatott
megcélozni. A képviselő-tes-

sportlétesítmények felújítására
tervezett költségvetési összegből biztosít.
A férfi kézilabda kft. 2016ban a TAO-program és a Magyar Kézilabda Szövetség segítségével új sportcsarnok építését is tervezi, amely nem csak
a sportegyesületekben sportolóknak nyújtana további lehe-

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

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

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

Megújulhat a békési sportcsarnok

Felújításra van szükség a Sportcsarnok épületénél.

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

tőségeket, hanem a mindennapos testneveléshez szükséges
megnövekedett teremigényre is
megoldást adhat.

Életmentésre fel!
Január elején felkészítették a
kulturális központ munkatársait a lakossági gyűjtésből és
civil szervezetek támogatásával
megvásárolt defibrillátor használatára. Az intézmény dolgozói oktatáson vettek részt,
ahol megtanulták, hogyan kell

az újraélesztést megkezdeni és
az életmentő készüléket használni, továbbá elmélyíthették
ismereteiket a balesetekkel és
az elsősegély-nyújtással kapcsolatban is.
Az életmentő készülék vásárlásának ötletgazdája Ju-

Fotó: Imre György – Békés Megyei Hírlap.

Férfi asztaliteniszezőink
hazai meccsei

hász Zoltán cukrászmester
volt, aki a tavalyi Madzagfalvi Napokon személyes ismeretségeit felhasználva jótékony süteményvásárlással
indította el a gyűjtést, melyet a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete, az
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete, a Viharsarki
Motorosok Barti Köre, a Békési Motorosok Baráti Köre is
támogatott.
A készülék ősztől tavaszig
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban lesz elhelyezve, szükség esetén bevethető
a közeli Sportcsarnokban is,
míg tavasztól a szezon végéig
a Dánfoki Üdülőközpontban
áll majd rendelkezésre.
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