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A Magyar Kultúra Napja nem
piros betűs ünnepnap, mégis fontos. Ráirányítja a figyelmet a magyarság múltbéli hagyatékára. Értékeinkre, melyekre büszkék lehetünk, s melyek
nem pusztán a múltunk, hanem
a jövőnk alapjai is – mondta köszöntőjében a Magyar Kultúra
Napján, január 22-én megtartott
békési ünnepségen Deákné Domonkos Julianna képviselő. A
kulturális központban megtartott ünnepségen a kulturális bizottság elnöke az anyanyelvről
külön is szólt, amely minket magyarrá tesz. Kiemelte még, hogy
a helyi szellemi élet áramlására,

ehhez közösségekre van szükség,
hogy minden nemzettag büszke
legyen magyarságára. Ezt már
a gyermekekben el kell ültetni.
Végül köszönetet mondott minden közösségnek, amelynek tagjai Békésen a kultúrát ápolják,
megőrzik és továbbadják.
Az est további részében a Békéscsabai Jókai Színház öt fiatal
színművésze adott ajándékműsort,
melyben jeles magyar költők verseit mondták, vagy megzenésítve, gitárkíséret mellett énekelték. A kápolnatermet megtöltő publikum
vastapssal köszönte meg a nívós,
lélekemelő fellépést. 
Szegfű Katalin

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Úgy tudni, két jelentkező volt a Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő igazgatói
posztjára, végül a képviselő-testület önnek szavazott bizalmat. Miért
érezte, hogy váltani szeretne és elvállalná ezt a
jelentős intézményvezetői posztot?
- Csaknem 13 évet dolgoztam a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Központi Laboratóriumában,
ahol klinikai biokémikusként az immunanalitikai részlegnek a vezetésével voltam megbízva,
ezért úgy érzem, kellő mennyiségű tapasztalatot szereztem egy egészségügyi intézet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
objektív megítéléséhez.
- Milyen várakozásokat fogalmazott meg önmagának a feladattal kapcsolatban?
- Vezetői szemléletem középpontjában a
szakrendelői ellátás, a diagnosztika (röntgen,
laboratórium) és a gyógyfürdői ellátás vonatkozásában olyan egészségügyi szolgáltatás
nyújtása áll, amely betegközpontú, hatásos
és hatékony, magas szakmai színvonalú, korszerű terápiás módszereken alapszik, megfelel a mindenkori jogszabály egészségügyi követelményeknek és hatósági elvárásoknak. A
minőségirányítás kapcsán pedig kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a megfelelő betegtájékoztatás, valamint az észrevételek, panaszok
kezelése.
- Sikerült-e a január eleje óta eltelt mindös�sze néhány hét alatt megismernie az intézmény
egészét és melyek az első benyomásai?
- Kinevezésem óta sikerült átnézni az intézmény működésének részleteit, ennek alapján
elmondhatom, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő olyan betegellátást biztosít, amely egyensúlyt teremt az intézmény által
nyújtott szolgáltatások és a korlátozott pénzügyi
források között. A szakorvosi rendelőknek szakorvosokkal való ellátottsága 100%-os. Következésképen úgy vélem, hogy az intézményben
folytatott betegellátás mind emberi, mind orvos
szakmai illetve ápolói és szakdolgozói szempontból kiérdemli az elismerést.
- Milyen vezetői elveket fog követni?
- Célom, olyan eredményes intézmény működtetése mellyel a Békés város és körzetéhez
tartozó lakosság, a páciensek, a fenntartó és
egészségügyi partnerek valamint a munkatársak egyaránt elégedettek. Ezért fontosnak tartom a fenntartóval, a szakorvos kollégákkal és
a területen dolgozó háziorvosokkal, a megyében működő kórházakkal és testületekkel való
együttműködést az intézmény jó teljesítményének és hatékonyságának elérése érdekében.
(Folytatás a 2. oldalon)

Legyünk büszkék a magyarságunkra!

Békéscsabai színművészek zenés-verses összeállítása sikert aratott.

Rekordlétszámú újévi fogadás
Rekordlétszámú, mintegy 130
fős érdeklődő közönség jelenlétében tartották meg a hagyományos újévi fogadást január 15én délután Békésen, a városháza
dísztermében. Az ünnepi eseményen a város legnagyobb vállalkozóit, intézményvezetőit, partnereit üdvözlik, köszöntik minden
évben.
Izsó Gábor, Békés polgármestere beszámolójában pillanatnyi
megálló, magunkba néző jellegű
mozzanatnak nevezte ezt a lehetőséget, mikor is mód nyílik arra, hogy megszusszanjunk a napi
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rohanásban, kicsit ünnepeljünk,
és főleg beszélgessünk, ne csak
„kommunikáljunk.” Beszédében
kiemelte, hogy a városban növekszik a születések száma. A munkanélküliség 9,7 %-ról 9,1 %-ra
csökkent tavaly. Kiemelkedő eredmény, hogy Békésen egyetlen intézmény sem szűnt meg, sőt - jelentős ellenszélben ugyan, de - sikerült elérni a több mint 100 éves
múltú „Mezgé” megtartását és így
megmenteni a jövő számára a Békésre olyannyira jellemző mezőgazdasági oktatást.
(Folytatás a 3. oldalon)

Nagy sikert aratott táncával ifj. Mahovics Tamás.

Nőtt az uszoda
forgalma
2015-ben több mint 85 ezer személy fordult meg a Békési Uszodában, ami jelentős, több mint 18
százalékos növekedés az előző évihez képest. Sok látogató a megye
más településeiről vagy akár határokon túlról, jellemzően a határmenti román területekről érkezik.
A fenntartó még több helyi látogatót hívogat.
A nyitva tartás és a jegyár lista
február elsejével változik, ezekről a
változásokról jelen lapszámunk 5.
oldalán bővebben tájékoztatjuk olvasóinkat.

Az új esztendő kezdetén…
Interjú Izsó Gábor polgármesterrel

- Így, az évek fordulójának tájékán, milyen gondolatok merülnek
fel önben, mint a város első számú vezetőjében? Milyen évet tartogathat 2016?
- Városunk helyzetét, jelenét
és jövőjét alapvetően befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, az úthálózat, a fővárostól való távolság, a népesedés csökkenése és a
kevésbé iskolázott emberek arányának alakulása. Amennyiben
ezeket vesszük figyelembe, Békés
nem tartozik a legszerencsésebbek közzé. Egy igazságtalan döntéssel az ország közepéből a határmentén találtuk magunkat, és
nem a fejlettebb nyugati oldalon.
Siránkozhatnánk, de nekünk itt

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A gyógyászati központ
és gyógyfürdő új vezetője

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Erdélyi Imola igazgatóval

és most kell élni. És mi, akik itt
élünk, dolgozunk Békésen, úgy
döntöttünk, hogy a nehézségek
ellenére nem megyünk el innen.
Úgy döntöttünk, hogy minden

lehetőséget kihasználva, szívós,
kitartó munkával egy olyan élhető várost alakítunk ki, amely biztonságos, tiszta, rendezett, szerethető, ahol jól érzik magukat
az emberek, ahol megállítható a
népesség csökkenése, ahol elérhető vágy a munkahelyteremtés és
fejlődik a turizmus. Bár a folyamatok elején tartunk, látszik már,
hogy jó úton haladunk, egy olyan
partnerrel, amely időben és hatékonyan lépett a népességcsökkenés lassítására, a munkahelyteremtések támogatására, a biztonságérzetünk növelésére, a gazdasági fejlesztésekre. Ez a partner
Magyarország Kormánya.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Hogyan sózzunk?

A Jantyik utca 2. számú ház
A zárt beépítésű Jantyik utca polgárházai
közül a 2. számú építmény városképi szempontból is figyelemreméltó hajlék.
A ház építtetője nem ismert. 1916-ban
Szalai Péter tisztviselő és családja költözött az épületbe. Az
Erdélyből Békésre települt népes család
hosszú
évtizedekig
élt itt. A Szalai család tagjai között volt
bőrkereskedő és fuvarozási vállalkozó is.
1960-ban Jantyik János latin-német-orosz
szakos gimnáziumi
tanár és családja költözött a csinos, takaros
házba. Jantyik János tanár úr hatalmas humán műveltsége közismert volt tanítványai
előtt is. Feleségével bejárta egész Európát,
természetesen a múzeumokat, képtárakat
nézték meg és nem a bevásárlóközpontokat.
A Kossuth Rádió Ki nyer ma - játék és muzsika tízpercben című zenei vetélkedőjének

Békésen többször volt játékosa és nyertese. A
zenei kérdésekre egyből megadta a választ.
A lakásban hatalmas szobai könyvtár van. A
tanár úr felesége, Marika néni hosszú évtizedekig tanította betűvetésre, olvasásra,
számolásra a békési
gyerekeket.
Az L-alakú ház az
utcasorban
helyezkedik el. Az utcára 4
ablak néz. A lábazati
párkány klinkertégla-burkolattal készült.
Az ablakok felett világos színű övpárkány
fut végig a homlokzaton. Az épület utcai frontján két háromszög
alakú oromfal ad sajátságos hangulatot a polgárháznak.
Az építmény szépen rendben tartott, jól
illeszkedik a környezetébe. A gyönyörű kert
jelzi, hogy itt igényes polgár lakik. Vajon unokáink is látni fogják?
Bíró György, városvédő

Interjú Erdélyi Imola igazgatóval

A gyógyászati központ és gyógyfürdő új vezetője
(Folytatás az 1. oldalról)
Mindennapi tevékenységemben nagy jelentőséget tulajdonítok a munkatársaimmal és a betegekkel szemben tanúsított etikus magatartásnak, a rászorulókkal való emberséges bánásmódnak és a
magas szintű szakmai munkának.
Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok intézeti hátterének folyamatos biztosítását
kiemelten fontosnak tartom. Valamint az eddig elért
szakmai színvonal megtartása elsődleges szempont.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Mi volt látható ebből
2015-ben?
- Békésen növekszik a születések száma. 2013-ban 156,
2014-ben és 2015-ben 180
gyermek született. Megállt a
munkanélküliség növekedése, sőt minimális csökkenés
tapasztalható, az arány 2014ben 9,7%, 2015-ben 9,1%
volt. Egyetlen intézmény sem
szűnt meg. Sikerült megmenteni a több mint 100 éves hagyományra visszatekintő mezőgazdasági oktatást. A járási
hivatallal és kormányablakkal
nem csak a munkahelyek száma nőtt, hanem tovább erősödött a lakosság ügyfélbarát kiszolgálása és a város körzetközponti szerepe is. Az iparűzési
adót fizetők száma nőtt. Jelentős számú - főleg energiatakarékosságot elősegítő - pályázatból megvalósított beruházást
adtunk át, például a hajléktalanszállók is teljesen megújultak így, és kilenc önkormányzati épület energiatakarékos
átalakítása - közel 300 millió
forintból - is ilyen siker. Az önkormányzati oktatási egységek
is csaknem mind megújultak.

- Várhatók-e további személyi vagy egyéb változások az intézményben?
- Szoros együttműködést kívánok létrehozni a
fenntartóval annak érdekében, hogy az intézet
szervezeti fejlesztésre vonatkozó tervei, így például intézet nyílászárók cseréjének folytatása megvalósuljanak.
A lakosságot az aktualitásokról a Békés Újságon
keresztül tájékoztatni óhajtom.
Szegfű Katalin

Sok receptben a só mennyiségét csak egyszerűen
ránk bízzák, és ezt írják: ízlés szerint. De hogyan határozzuk meg, ez mennyi is valójában? Az ízlés országonként, régiónként és személyenként is nagyon
egyedi.
Észak-Európában a mi ízlésünknek sótlan az étel.
Délen, a tengerparton, ahol sok halat készítenek,
több sót használnak. Magyarországon átlagosan a
férfiak négyszer, a nők háromszor több sót fogyasztanak az ajánlott mennyiségnél.
Alább pár javaslat következik,
ami segít kiszámítani a megfelelő mennyiségű sót. Az értékek
nem finomított, jódtól és adalékanyagoktól mentes átlagos durva sóra vonatkoznak, ezt hívjuk
konyhasónak.
A hal elkészítéséhez sok só
szükséges. Egy kg halba sütés előtt bedörzsölünk
2-3 teáskanál sót. Főzéskor 3 teáskanállal teszünk.
Ha levest készítünk, ezt növeljük a hozzáadott zöldségek mennyiségétől függően 4 teáskanálig.
A hús nem szereti a sok sót. A zsíros húst lehet
jobban sózni, a sovány húsokkal vigyázzunk. Minimálisan sózzuk a húst, ha nyílt tűzön fogjuk sütni. Elegendő ½ teáskanál kilónként. Sőt, a legjobb
sótlanul sütni, mert a besózott hús jobban elveszti
a nedvességet. A főtt hús viszont omlósabb, ha félegy órával előbb besózzuk. A darált húsok általában zsírosabbak, a fasírozottnál van benne kenyérféle, ezért szükséges ½ evőkanál kilogrammonként.
Egészben sült húsoknál számítsunk 1/3 evőkanállal
egy kilogramm nyers húshoz.
A gabonafélékhez kilóként 1 teáskanál só elegendő. A rizst attól függően sózzuk, hogy mihez és
hogyan készítjük. A sima főtt rizsnél átlagosan 1 kilóhoz 4 teáskanál só javasolt. Amikor a rizst hússal különösen, ha zsíros hússal - együtt főzzük, akkor 1
kilóhoz 1,5 evőkanál sót adunk.
A burgonya főzésekor a legjobb 10 perccel a
forrás után megsózni a vizet. Egy kg burgonya főzé-

séhez ½ evőkanál só szükséges, ugyanennyit használunk a burgonyapüréhez is.
A zöldségeknél jobban járunk, ha sótlan főzzük őket, mert a sótól a legtöbb zöldség megkeményedik és a só hatására a zöldségek kiengedik a levüket. Ezért ha paradicsomszószt szeretnénk, akkor
a főzés elején sózzunk. A zöldségraguk esetében
számoljunk személyenként 2 gramm sóval, ez annyit
jelent, hogy egy serpenyőnyi 4 személyes adaghoz
1-1½ teáskanálnyi kell a sóból.
A leveseket főzés végén
sózzuk, amikor már a zöldségek
megfőttek, vagy éppen hogy roppanósak. Egy literhez ½-1 teáskanál sót adunk.
A vízben főtt tésztáknál a
vízhez adjuk a sót, méghozzá
annyit, hogy csak enyhén sós legyen a víz. Egy liter vízhez 1 teáskanál sót számítunk,
a töltött tésztákhoz elég ennek a fele. Akkor adjuk a
vízhez, amikor felforrt.
Az édes tésztákhoz is kell adni sót, de egy kg
liszthez elegendő egy csipetnyi só, ettől teltebb lesz
az íze. A kelt tésztát jobban kell sózni: 2-3 csipetnyit
1 kilogramm tésztához. A só lassítja az élesztő működését, és végeredményként egy lazább tésztát kapunk. A vajas tészta zsíros, kibír ½ teáskanál sót kilónként.
Egyéb tanácsok: vannak sós komponensek, melyek mellett csak éppen hogy sózzuk az
ételt (olívabogyók, savanyú káposzta vagy sós uborka). A töltelékeket kicsit erősebben sózzuk, figyelembe véve, hogy ennek egy részét megosztják a
tésztával vagy más burokkal, amibe kerülnek. Mindig a kihűlt ételt kell kóstolni, a forró étel sótlanabbnak tűnhet. Ha túl gyakran kóstolgatunk főzés közben, eltompulnak az érzékeink, és sótlannak tűnhet
az étel! A salátákat közvetlenül tálalás előtt sózzuk.
A különböző sófajták, és csomagolások eltérően sósak, ezt mindig vegyük figyelembe. Az ajánlott napi
sómennyiség 5 g.

Az új esztendő kezdetén…
Interjú Izsó Gábor polgármesterrel

Intézményeink, sportegyesületeink számos működési támogatást nyertek és épületkorszerűsítésre is eredményesen pályáztak. Az egyik legnagyobb
feladat az önkormányzat számára az adózás és a szemétszállítási díj különválasztása és
az arányos, általános és teljes
közteherviselés magvalósítása
volt. Az év végére sikerült ezt is
levezényelni. Megvalósult a teljes szelektív hulladékgyűjtés,
illetve a három különböző méretű kukának hála a differenciált szemétszállítási díj bevezetése is megtörtént. Ennek volt
előfeltétele az önállóan működő, saját tulajdonú BKSZ Kft.
létrehozása. Az ivóvízhálózat
rekonstrukciója illetve a belvízrendezéssel kapcsolatos pályázatok közel 3 milliárd Ft értékben valósultak meg, növelve ezzel az egészséges ivóvízellátás, illetve a belvíz elleni védekezés biztonságát, illetve a
város vagyonát. Új lendületet
vett a lakásgazdálkodás is. Fo-

lyamatosan csökken a tartozások összege, a lakások felújítása évről évre tervszerűen megtörténik.
- Mi a helyzet a közmunkával?
- A közmunka programban
átlagosan 360 főt foglalkoztattunk. Nő az értékteremtő startmunkában résztvevők
aránya, illetve beindult a 12
főt foglalkoztató szociális szövetkezet is.
- Hogyan alakult az egészségügy, a kultúra, a sport helyzete? Milyen a közrend?
- A háziorvosi ellátás, a 18
szakrendelőből álló járóbeteg-ellátás és az ügyeleti ellátás is jól működik. A lakosság
biztonsága kiemelt szempont
számunkra. Azt tapasztaljuk, hogy ezen a területen is jó
úton haladunk, a rendőrség által felderített esetek aránya is
egyre emelkedik. A polgárőrség az egyik legaktívabb és leghatékonyabb civil szervezet városunkban. Emelkedő tenden-

ciát mutat a kulturális események száma, a résztvevők köre
illetve a turisták száma. A művészetek abba a kategóriába
tartoznak, amely gyönyörködtet, nevel és szíveket dobogtat
meg. Elég csak arra gondolni,
amikor Mahovics Tomikáért
dobogott hangosabban valamennyi békési szíve, vagy mikor a Csuta Művésztelep, illetve a zenei napok vitt zsongást
a békési nyárba, nem is szólva
intézményeink kiállításairól,
kisebb-nagyobb programjairól. A civil szervezetek aktívan
hozzájárulnak a város kulturális palettájának színesítéséhez.
Mindig történik valami, ahova érdemes elmenni, aktívan
részt venni. A dánfoki látogatók száma 55%-os növekedést,
a vendégéjszakák száma 22%os növekedést mutat az előző
évhez viszonyítva. Az uszoda
és fürdő látogatóinak száma
72 ezerről 85 ezer főre emelkedett. Sportéletünk – a lakosság számát tekintve – a legak-

tívabbak és a legjobbak között
van a megyében. Eredményeik közül számosat ki lehetne
emelni, elég csak a Laczó Dániel kenusunk Európa-bajnoki
címére utalni.
- Mit vár a 2016-os évről?
Mit üzen a békésieknek?
- Nagyon sok feladat és eddig megoldatlan probléma vár
ránk 2016-ban is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen erős csapattal, ilyen erős közösséggel,
mint a város lakossága, jogos
optimizmussal vághatunk neki az új esztendőnek. Gőzerővel folytattuk az Európai Uniós pályázatok előkészítését az
elmúlt évben is, annak érdekében, hogy az idén megjelenő
pályázatokból a lehető legtöbb
és leghasznosabb lehetőségekkel tudjon élni a város. Ennek
érdekében egyik kezdeményezői voltunk annak a szervezetnek, mely KBC (Közép-békési
Centrum Nonprofit Kft.) néven több mint 30 megyei település pályázatait fogja össze.

A szervezet székhelye a polgármesteri hivatalunkban van.
Végezetül, ha azt mondjuk,
hogy a város motorja, szíve a
gazdaság, akkor a lelke pedig
az intézmények, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek és a városért dolgozó, önzetlen békési emberek. Itt meg
kell, hogy állapítsam, hogy Békésnek bizony nagyobb a lelke,
mint a szíve.
Békés városa lakossága méltán és joggal lehet büszke az
eredményeire.
Ugyanakkor
tudni kell, hogy ennek a munkának soha nem lehet vége,
ezen a téren nincs szünet, nincs
pihenő. Köszönöm a munkát,
a kitartást mindazoknak, akik
valóban hivatásszerűen, lelkesedéssel tették a dolgukat.
Köszönöm azoknak a békésieknek, akik több ezer óra társadalmi munkával lendítették
előrébb a város szekerét. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a vállalkozóknak, hogy
egyre több embernek adnak
munkát, és hogy adóforintjaikkal hozzájárulnak Békés fejlődéséhez. Jó erőt, egészséget,
szép sikereket kívánok minden
kedves békésinek 2016-ra is!
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Rekordlétszámú újévi fogadás

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

(Folytatás az 1. oldalról)
A járási hivatal felújításával
és az új kormányablak kialakításával még inkább ügyfélközpontúvá vált a lakossági kiszolgálás, nőtt Békés körzetközponti szerepe. Beszélt a múlt
év fejlesztéseiről is, például az
ivóvízminőség-javító programról, az energiatakarékosságot
elősegítő fejlesztésekről, a belvízelvezető-hálózat korszerűsítéséről. Megújultak a városi
óvodák és bölcsődék is. Működik a szelektív hulladékgyűjtés és szemétszállítás, megújult és letisztult a lakásgazdálkodás. Mindezek elősegítői a
település vállalkozásai, melyek
támogatásukkal, lokálpatriotizmusukkal, befizetett ipa-

Ügyeletes gyógyszertár:
január 23-30.
Turul Patika (Piac tér),
január 30. – február 6.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
február 6-13.
Levendula Patika (Csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11
óra valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 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.

rűzési adójukkal segítették és
segítik Békés fennmaradását.
A város lelkét pedig a civilek,
az egyházak, a sportegyesületek és a magánszemélyek jelentik - emelte ki köszöntőjében Izsó Gábor, és hozzátette:
„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”
(Egri Csillagok: Dobó kapitány
szavai). Ezzel az idézettel pedig
bizonyára a helyi közösségek
megtartó erejére célzott.
Az ünnepi műsorban fellépett Nagy Ivett hegedűművész és ifj. Mahovics Tamás (akit
„kiskorában” Tomikának becéztünk, de most - kérésére - ezt a
megszólítást használjuk…) A
Fölszállott a páva díjazottja ezúttal is elbűvölte a közönséget,

majd nagy-nagy boldogsággal
fogadta az ajándék tortát.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester pohárköszöntője elején - virág és torta mellett - vidám anekdotával köszöntötte
a nyugdíjba vonuló, de körletét azért el nem hagyó Durkóné Ancsát, az önkormányzati konyha szakavatott és csupa
szív-lélek volt vezetőjét.
Az alpolgármester a továbbiakban kiemelte a hagyományt, az erre épülő hozzáértést, a kreativitást, vagy ha
úgy tetszik az ötletességet és
alkotókészséget, mint lényegi
hármasát a fennmaradásnak.
A rendezvény késő estébe
nyúló valódi élő beszélgetésekkel zárult.
P. T.

Az idők jelei

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Apáti Gábor (Békés) és Jakab
Irén (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

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.
5. A Család fejezetben Spéder Zsolt a párkapcsolatok, a házasság és az élettársi kapcsolatok létrejöttét, illetve ezek felbomlását
hasonlítja össze az elmúlt huszonöt évre vis�szatekintve. Az elmúlt negyedszázad meghatározó tendenciája a házasságkötések számának csökkenése, ami 2010-ig folyamatos volt,
azt követően némileg emelkedett. A szerző
szerint a házasságkötések csökkenése mögött
két tendencia húzódik meg: növekedett az
élettársi kapcsolatok elterjedtsége, és növekedett az egyedül, párkapcsolat nélkül élők
részaránya. A válások és a szétköltözések magas száma különösen a gyermekeket érintő
következmények miatt érdemel kitüntetett

Elhunytak:
özv. Kovács Gáborné Bakucz
Julianna (93 évesen), Budai Gáborné Nagy Eszter (81), Kugyelka Mihály (67), Csikós Istvánné
Kucsa Julianna (52), Kabai Gábor (65), Szűcs János (62), özv.
Farkas Jánosné Nagy Julianna
(87), Pécs Jánosné Sánta Anna
Julianna (75, Murony), Hornok
Sándor (92, Tarhos), özv. Szász
Domokosné Baji Mária (87), özv.
Szilágyi Gáborné Fekete Róza
(76), Római Istvánné Surman
Éva (58).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

figyelmet. E szempontból figyelemre méltó,
hogy csökken azon válások aránya, ahol kiskorú gyermek van.
6. A Gazdaság fejezet szerzői, Baritz Sarolta Laura és Fodor István szerint a gazdaságpolitika jó irányba halad, noha a felzárkózást segítő területek, mint az adópolitika,
szabályozás, tudomány- és oktatáspolitika,
pályáztatási rendszer, iparpolitika még nem
szolgálják kellő mértékben a gazdaságpolitikát. Magyarországnak olyan fejlődési pályára
kell állnia, amely már egy évtizeden belül is
látványos eredményeket produkál. További,
patrióta jellegű intézkedésekre, programokra
van szükség. A felzárkózásnak ki kell terjednie a magyarországi központú regionális multinacionális cégekre, valamint a hazai kis- és
közepes vállalkozásokra egyaránt. A piacszerzéssel kapcsolatban az eddigi jó példákra hivatkozva a szerzők rámutatnak arra, hogy a
kormányzat sokat tehet mind a hazai, mind
az exportpiaci lehetőségek növelésében.

Városunk festményekben bemutatva
Békési festők helyi témákban készített alkotásaiból nyílt Gyökössy-tanítvány Gellény adták össze. Közülük is kiemekiállítás a kulturális központban január 14-én. Az „Ecset- János, a napjainkban is igen lendő Ferenczi Sándor helytörvonások Békéről” című tárlat február derekáig látogatható. aktív Bozóky Emil, a néhai ténet-kutató, aki hosszú évtiHajnalka, a nemrégen lehunyt
Bíró András, a tavaly élete első önálló kiállítását jegyző Török Árpád, a csodás rajztehetség Kutyik Gergely, a szintén

múzeumigazgató P. Szász Lajos, továbbá Szilágyi István,
Ollári Albert, Fábián Júlia,
Szotyoriné és Rácz József.
A kiállítás érdekessége, hogy
a képeket magánszemélyek

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A kiállítást Szegfű Katalin,
a Békési Újság főszerkesztője
nyitotta meg, kiemelve, hogy
az egyik legnemesebb érzelem,
amely a festők ecsetjét mozgathatja, az a szülőföld tisztelete és a hazaszeretet, melyekből a kiállított alkotások is táplálkoznak.
A tárlat alkotásai az elmúlt
jónéhány évtizedben készültek (soknak pontos készítési
dátuma nem ismert), témáik
között a vízparti táj, a templomok és más középületek, a
hidak, a természeti életképek
és a településen belüli elcsípett
pillanatok jelenik meg. Alkotói
mások mellett az idei Kalendáriumot is tervező Horváth

A kiállítás február közepéig várja a látogatókat.

zedek óta gyűjti és így megóvja az enyészettől a helyi vonatkozású képzőművészeti alkotásokat, azok művészi nívójától
függetlenül.
A nagy érdeklődés övezte
megnyitón elhangzott, hogy
amennyiben további alkotásokról szereznének tudomást
a szervezők, a kulturális központ munkatársai, a tárlat
folytatható lenne. Várják tehát olyan békésiek jelentkezését, akik helyi témájú, itteni
kötődésű alkotók festményeivel rendelkeznek és egy kiállítás idejére kölcsönadnák.
Az Ecsetvonások Békésről
című tárlat a kulturális központ kápolnatermében február 15-ig díjtalanul látogatható.

Jegyzet

Szép asszonybeszéd
Pálmai
Tamás

A jordániai királyné tiszteletbeli doktori címet vett
át Rómában nemrég. Ilyeneket mondott beszédében:
Napjainkban a világnak
nagy szüksége van a kollektív bölcsességre. A múltunkat akarják elpusztítani,
azt a múltat, ami azzá tett,
amik vagyunk. Veszélyben
a jövőnk, a globális értékeink. Azokról a vallástalan
terroristákról van szó, akiknek célja az, hogy lerombolják a civilizált világot. Egész
nemzetek sorsa pecsételődött meg. Közös kulturális örökségünket is lerombolják. Kollektív történelmünk áll a célkeresztben, a
civilizációnk alapjai. Lényegében az emberiség történelme. Elvakultságukban
azt képzelik, egy új történelmi kort fognak megnyitni, melynek neve „az Iszlám Állam után”. Az utóbbi két év során tanúi lehettünk annak, milyen lenne
az a sötét világ, amit megálmodtak maguknak. Szíriai és iraki események kísértettek: városok, ahol megszűnt az élet, elvesztett gyerekkorok, néptelen iskolák
és kórházak. Szenvedés és
tömeggyilkosság. Kisgyermekek holttestét veti partra a tenger. Mi is bármelyik pillanatban váratlanul
meghalhatunk, akár egy étteremben vagy egy koncerten. Vagy ha letérdelünk és
imádkozunk.
Bármennyire is különös,
de mindez a betekintés a jövőnkbe egyfajta megerősítés is a számunkra. Ezáltal
tudhatjuk meg, hogy miért
kell küzdenünk, hogy mik
az értékeink, és így jobban
értékeljük mindazt, amink
van. Elérkeztünk az emberiség fordulópontjához.
Mindannyiunkról van most
szó. Ez nem egyetlen ország
háborúja, ez minden ország
háborúja. Hiszen a történelemben először a civilizált
világnak egy közös ellensége van. És a közös ellenség egyértelmű válaszra vár.
Nem egy félmegoldásra. És
nem is egy elkésett válaszra. Hány olyan merényletre van még szükség, hogy
végre azt mondjuk: elég legyen?
Egy tettre kész szövetség kell, egy kompetens ko-

alíció. És egy új, bátor gondolkodásmódra is szükség
van. Másképp kell gondolkodnunk mindarról, amiről eddig azt hittük, jól ismerjük. Bátraknak kell lennünk, hogy azokkal is tudjunk együttműködni, akikre mindezidáig gyanakvással néztünk. Mert sokszor
csak akkor tudunk működő megoldásokra bukkanni, ha szokatlan emberekkel
dolgozunk együtt szokatlan helyzetekben. Az együttes jólét reményében ös�sze kell fognunk. Rég nem
látott barátokkal, eddig ismeretlen partnerekkel kell
együttműködnünk. A politikusoknak előtérbe kell helyeznie ezt a küzdelmet, és
együtt kell működniük az
ellenzékkel. A vallási vezetőknek megegyezésre kell
jutniuk. A világ minden
táján össze kell fogniuk az
embereknek, és megegyezésre kell jutniuk. Ez nem
csak egy kézzel fogható háború. Ez egy többfrontos
háború. Annak érdekében,
hogy legyőzzük őket, meg
kell értenünk gondolkodásmódjukat és taktikájukat.
Pszichológiai hadviselésről
van szó. És a fegyver, amit
választottak, az a félelem:
“Háború az elme ellen”.
Más néven a leghatásosabb
tömegpusztító fegyvernek
is lehetne nevezni: a különböző kultúrájú emberek között elveti a bizalmatlanság és az intolerancia magját. Nem szabad hibáznunk,
mert ha engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk a félelem, akkor máris ők nyertek. A félelem fertőző, de a
bátor viselkedés is az.
Az iszlám vallással igazolják tetteiket. De a terroristáknak semmi közük az iszlámhoz, ám kárt tesznek a
békeszerető muszlimok életében. Mert így nem csak
a terroristáktól fogunk félni, hanem egymástól is. Abban a percben, mikor megengedjük, hogy a gyanakvás
úrrá legyen rajtunk, a terroristák fognak győzni. Tiszteljük hát és becsüljük egymást. Így azok a terroristák, akik egymás ellen akartak fordítani, most közelebb
hoznak egymáshoz.
Tulajdonképpen ennyi.
Eddig a beszéd zanzásított
felidézése. Minden kommentár fölösleges. Csupán
szót kell fogadni és cselekedni. Mert az asszonyok bizony
sokszor tudják, mi a teendő.
És egyszer igazán rájuk figyelhetnénk, hatalmas férfi
egónkat félretéve.
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Csendesül...
490
„Elnézést! Bocsánat! Ne haragudjon!” – mondjuk és halljuk
százszor egy héten. A megszokott sablonokon túl azonban tulajdonítunk-e bármilyen jelentőséget ezeknek a szavaknak? Valóban tudunk bocsánatot kérni és megbocsátani? Péter kérdésére,
miszerint akár hétszer is meg kell-e bocsátania testvérének, Jézus azt válaszolja, hogy nem csak hétszer, de ha kell, hetvenszer
hétszer is, majd – mint ahogy már sok esetben – egy példázatban
magyarázza el válasza miértjét. A példázat egy királyról és egy
szolgájáról szólt, aki igen magas összeggel tartozott neki, s minthogy ezt képtelen volt megfizetni, a király rabszolgasorba vetette
őt. A szolga könyörgését követően azonban a király megszánta
és minden adósságát elengedte. Ugyanakkor ez a szolga egy neki jóval kevesebbel tartozó szolgatársát fenyegette meg és záratta
börtönbe, tartozása fejében. Mikor mindez a király fülébe jutott,
az első, gonosz szolgát tömlöcbe vettette, mert az, bár neki mindent elengedtek, ő maga nem könyörült. A megbocsátás, elengedés nem a másik emberről szól, egyedül rólunk. A meg nem
bocsátás tömlöc, melybe saját magunkat vetjük, ha viszont az
Atyához hasonlóan képesek vagyunk megbocsátani akár hetvenszer hétszer is – mert nekünk is megbocsátatott –, megtapasztalhatjuk a valódi szabadság örömét.
D. Nagy Bence

Május
Május 2-án tartották a középiskolai ballagásokat. A Szegedi Kis
István Református Gimnázium három végzős osztályában ös�szesen 61 diák vett búcsút az iskolától, a Tisza Kálmán Szakképző Iskolában 45 gimnazista és még összesen 68 szakiskolás
és szakközépiskolás ballagott.
 A békési Kovács család nyerte meg a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett „Közlekedik a család” vetélkedő Békés megyei döntőjét. Később, az országos vetélkedőben a negyedikek lettek.
 Horváth Hajnalka alkotóművész kapta a KÉSZ-díjat a május
12-én, a Galérián megtartott ünnepségen.
 A turisztikáért felelős államtitkár, Ruszinkó Ádám is részt vett
a Körösök Völgye Fesztivál turisztikai szakmai tanácskozásán.
A Békés-dánfoki Üdülőközpontban május 23-25. között tartott
fesztivál az aktív kikapcsolódás jegyében csalogatta a térségbe

Ez történt 2015-ben
Június

2. rész

Június 4-én Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar
Művészeti Akadémia felügyelő testületének elnöke, korábbi
kulturális államtitkár volt városunk vendége, aki Izsó Gábor
polgármesterrel folytatott megbeszélést.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondott beszédet a Trianoni
Békediktátum aláírásának 95. évfordulóján tartott megemlékezésen a Honfoglalás téren.
Június 10-én ünnepélyes keretek között adták át a korszerű non-kontakt tonométert a Békési Gyógyászati Központban,
amely a zöldhályogos betegek szűrésére és gondozására alkalmas. A készülék beszerzése lakossági összefogásból és a rendelőintézet forrásából valósult meg.

a látogatókat.
Suligálát tartottak a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legjobb produkcióiból május 22-én. A 25
műsorszám között versek, dalok, táncok és egy film szerepelt.
 Miklós Lajost választották a Békési Városvédő és -Szépítő
Egyesület új elnökévé. Alelnök Dr. Csiby Miklós lett. A tisztújításra a korábbi elnök, Mester Péter halála miatt volt szükség.
Május 31-én a Dánfoki Üdülőközpontban rendezték meg a Városi Gyermeknapot.

Június 20-án volt a Múzeumok Éjszakája a Galériában, melyre
a családokat várták.

Július

Nem lesz kötelező sorkatonai szolgálat Magyarországon szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán azt is megerősítette: nincs és nem is lesz napirenden a sorkatonai szolgálat ügye a kormányülésen. Sem most, sem később nem
kívánnak foglalkozni ezzel a kérdéssel, semmilyen módon
nem tervezik megnyitni ezt a kérdést Magyarországon - jelentette ki.
A Kereszténydemokrata Néppárt közleményben cáfolta, hogy szingliadó bevezetésével és valamiféle „Cselekvési terv” kidolgozásával készülne megállítani a népességfogyást, ilyesmi a KDNP programjában nem szerepel és nem
szerepelt. A kisebbik kormánypárt szerint a jelenlegi demográfiai helyzet rendkívül súlyos, ezért ezt elsőszámú nemzeti sorskérdésnek tartja. Mérséklésére két eszközt tartunk
hatékonynak: a családbarát gondolkodás erősítését, illetve a
gyermekvállalás lehetőségének megteremtését, vagyis a családok támogatásának növelését. Ilyen pl. a családi adókedvezmény vagy az otthonteremtési támogatás. A KDNP demokratikus párt, közel tízezres tagsága körében szabad lehetőség van a magánvélemények megfogalmazására. Ettől
még ezek nem válnak a pártprogram részévé.

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

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

Kábítószergyanús növényeket, fegyvert és lőszereket foglaltak
le a rendőrök egy 36 éves békési férfinél, akit július 1-jén vettek őrizetbe.
Július 5-én hajnalban egy 14 és 15 éves fiú támadt egy 23 éves
nőre. Tettük szexuális indíttatású volt.
Közel száz személy részvételével rendezték meg július 11-én az
Ausztrál Napot a békéserdei Libás tanyán. Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete rendezvényére 20 olyan magyar személy látogatott el, akik a távoli kontinensen élnek vagy éltek
korábban.
Laczó Dániel nyerte meg a Kajak-Kenu Maraton Európa-bajnokságot az ifjúsági sportolók között a kenu egyeseknél.

A lengyelországi Myszkówban járt és fergeteges sikerrel mutatkozott be testvérvárosunkban a Belencéres Néptáncegyüttes
gyermekcsoportja.
A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny zsűrije
nagy megelégedéssel járta körül Békést. A város évente közel
50 millió forintot költ a zöldfelületek gondozására.
1980. július 28-án reggel 6 óra 35 perckor átszakadt a gát a Kettős-Körösön Hosszúfoknál. A tragédia 35. évfordulóján csendesen emlékezett és közös koszorút helyezett el Izsó Gábor békési
és Kürti Sándor tarhosi polgármester a gátszakadás helyén felállított emlékhelynél.

Harmadik lett a békési csapat az első alkalommal megtartott
Háromváros Sportfesztiválon, melyet Békés, Békéscsaba és
Gyula sportolói gyermekei versenyeként szerveztek meg Izsó
Gábor polgármester ötletére.
Közel 30 eseménnyel, közte 14 komolyzenei koncerttel rendezték meg a 39. Békés-tarhosi Zenei Napokat június végén
és július elején. Kiugró sikert aratott Berecz András népdalénekes-mesemondó, a nézőknek ingyenes vendégszereplése, továbbá a Belencéres Gála.
180 személy vett részt a kilencedik alkalommal megrendezett
Egy hajóban evezünk vízitúrán, amely érintette a békési kishajókikötőt.

Augusztus
Tíz országból érkezett 33 művész vett részt az idei, immár
XXV. Csuta Nemzetközi Művésztelep munkájában, amely augusztus 1-jén vette kezdetét.
Nagyszámú, mintegy százfőnyi érdeklődő és tisztelő jelenlétében augusztus 4-én megkoszorúzták Mester Péter néhai tanár,
kultúraszervező és városvédő egyesületi elnök sírjánál felállított
kopjafát. A szerény földsír elé állított tölgyfa kopjafát ifj. Szelekovszky László készítette el.
A Békési Motoros Baráti Kör szervezésében nyolcadik alkalommal rendeztek motoros találkozót, aminek a leglátványosabb része a felvonulás volt mintegy 150 motorral, keresztül a városon.
Emlékhelyet avattak a Táncsics sorhoz közeli úgynevezett Rendezvénytéren a roma nap részeként. A tábla a békési cigányság
felemelkedéséért sokat tett személyek nevét örökíti meg.

Nagyjából 30 mázsa búzát ajánlottak fel a gazdálkodók a Testvérvárosok Kenyere mozgalomban. A búzából lisztet őröltek, az
ebből kisütött kenyeret értékesítették. A pénzből két nagyteljesítményű mosógépet vásárolt a szervező baráti társaság. Ezeket
és a megmaradt lisztet a gyergyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthonba juttatták el.
Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet az augusztus 20-i városi ünnepségen. Az újkenyeret ökumenikus egyházi szertartással áldották meg.

Negyedszer rendeztek hagyományőrző Tarhonyanapot a Tájházban a Békési Múzeumbarátok Köre szervezésében.
Török Árpád amatőr festő alkotásaiból nyílt kiállítás civil kezdeményezésre a kulturális központban. A 75 éves alkotónak ez
volt az első önálló tárlata.
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Békési sorsok, békési arcok
Beszélgetőtársam Öreg Gábor, csak a nevét tekintve öreg,
bár 62 éves, valójában sok fiatalabbakat leköröz agilitásban, segíteni akarásban és még sorolhatnám miben. Miért is nagy? Ez az egyszerű, közvetlen, korát meghaladóan
bölcs és tisztán látó ember tesz, ha tenni kell, és szerényen
háttérben marad.
- Békésen csak Öreg gumisként emlegetik. Beszéljen a
vállalkozásáról!
- Nem vagyok tősgyökeres
békési, bár sokan azt hiszik. A
szüleim Békésről kerültek ki
Kétsopronyba. Tanyasi gyerek
vagyok. A Szegedi Kis István
Gimnáziumban érettségiztem
mint esztergályos 1972-ben. A
békéscsabai Mezőgépnél dolgoztam több mint 18 évet vezető beosztásban. Aztán 2 évig
munkanélküli lettem és most
már elmondatom, hogy huszonharmadik éve vállalkozó
vagyok.
- Igaz a hír, hogy nyugdíjba készül?
- A pletyka valamennyire
valós, mert le akarok állni. Kicsit élni is kéne már.
- Ön is az Erdélyt látogató
segítőcsapat tagja. Hogy kezdődött és mi az ön szerepe?
- Egy baráti társaság 7 évvel
ezelőtt, a Békás-szorostól jött

hazafelé, Gyergyószentmiklóson keresztül. A városjelző táblánál ki voltak írva a testvérvárosok és ott szerepelt köztük
Békés is. Ekkor szerettem bele
Gyergyószentmiklósba. Az ottani Szent Anna Gyermekotthon gondozónőjével felvettük
a kapcsolatot az interneten keresztül. Így indult. Elkezdtünk
nekik gyűjteni, a Paulcsik, a
Hegyesi és az Öreg család, felkerestük őket, kiszállítottuk az
adományt, amit a város lakóitól
kaptunk illetve kapunk még a
mai napig is. Akkor 62-en voltak az ottani gyerekek. Ahogyan fogadtak bennünket, azt
a szeretetet nem lehet szavakkal kifejezni. Ha megyünk, úgy
érezzük, hogy haza megyünk,
úgy fogadnak a gyerekek, név
szerint szólítanak bennünket.
Személy szerint én az adománygyűjtésben és a kiszállításban
segédkezek, évente két-háromszor, vagy ennél többször. Ká-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A nagy Öreg

szonimpéren is van egy Böjte
Csaba-féle otthon, oda a Békési
Kisgazdakör felajánlásait is mi
visszük ki. Kapcsolattartásunk
ma már nem csak a gyermekotthonokra korlátozódik, hanem Gyergyószentmiklós más
rászorultjaira is.
- Mit tud mondani a Testvérvárosok Kenyeréről?
- Az ötletgazda Paulcsik Jani barátom. Összegyűjtjük a
lisztet a felajánlóktól, a kenyeret eladjuk, a pénzt a gyergyói
otthonnak adjuk. Egyre többen csatlakoznak, sokan hozzájárulnak a sikerességhez.
Köszönet mindenkinek. Külön köszönet a Lipiliszt Kft-ek
és Csapó Imre pékmesternek.
Tavaly két darab nagyteljesít-

ményű mosógépet tudtunk
venni a befolyt pénzből a gyermekotthonnak. A rendezvény
folytatása egy gyergyószentmiklósi közös disznóvágás volt
a Szent Miklós Napokon. A
rendezvényen megjelent Böjte
Csaba testvér is.
- Hát az ikrek találkozója?
- Az egész abból indult
ki, hogy a lányomnak ikerfiai születtek, a fiamnak pedig
ikerlányai. Akkor döntöttem
el, hogy megszervezem a városban az ikrek találkozóját,
amely már második alkalommal aratott sikert a Madzagfalvi Napokon. Ennek fővédnöke Barkász Sándor, aki maga is
háromszoros ikerapuka, de nagyon sok vállalkozó segít még
hozzá engem a sikerhez.
- Ezek után azt hiszem, jogos a kérdés. Pihenés, hobbi?
- Nekünk a pihenés évente egyszer a hajdúszoboszlói
gyógykezelés, illetve ha Erdélybe mehetünk. Hobbi? A kézilabda meccs. Amikor csak tudok, ott vagyok. Meg az unokák. A velük való foglalkozás,
játék, közös program.  Gugé
Következő
interjúalanyunk
Apáti-Nagy Lajos fotós lesz.

Várja önt is a Békési Uszoda!
A Békési Uszoda különböző méretű
bel- és kültéri medencékkel, szaunával, gőzkabinnal,
valamint egyéb élményelemekkel
egész évben várja a pihenni vágyókat
Békésen, a Kőrösi Csoma Sándor utca 6-14. szám alatt.

A beltéri gyógymedencék
péntektől vasárnapig
várják a vendégeket.

Az uszodába váltott valamennyi napijegy és bérlet
tartalmazza a szauna, valamint a gőzkabin szolgáltatást is!

BÉRLETEK (10 alkalmas):
• Felnőtt bérlet
• Diákbérlet (nappali tagozatos)
• Nyugdíjas bérlet

6500 Ft
4800 Ft
4800 Ft

BÉRLETEK (20 alkalmas):
• Felnőtt bérlet
13000 Ft
• Diákbérlet (nappali tagozatos)
9600 Ft
• Nyugdíjas bérlet
9600 Ft

Télen az ünnepek után, tavasszal és nyár elején, amikor a
lenge ruhában jobban előtűnnek a felesleges kilók, talán többen is belekezdenek valamilyen diéta kúrába. Érdemes azt
választani, ami leginkább megfelel alkatának, alakjának.
Méregtelenítő kúrát sokféle céllal szoktunk elkezdeni: van,
aki „könnyíteni szeretne a máján”, mások az anyagcserét és
immunrendszerüket szeretnék aktiválni, sokan pedig a testsúlyukat szeretnék csökkenteni.
Törékeny, érzékeny alkatúaknak ajánlható a tejsavó-rizskúra diéta. Lényege, hogy napi fél-egy liter szobahőmérsékletű tejsavót kell 4-6 részre elosztva elfogyasztania. Ezenkívül
2-3 liter egyéb folyadékot is meg kell inni minden nap: frissen
préselt vagy készen kapható higított bio zöldség/gyümölcslevet, gyógyteákat, ásványvizet. Reggel, délben és este egy
kisadag barnarizst is elfogyaszthat. Keverhet hozzá kevés
aszalt gyümölcsöt, mazsolát vagy reszelt almát, banánt, esetleg apróra vágott zöldséget is. Hogy finomabb legyen, adjon
hozzá egy-két evőkanál joghurtot.
Ha ízlik és nem esik nehezére, ismételje meg a fentieket hetente, esetleg alkalmazhatja 2-3 napig is 10 héten keresztül.
Majd 4 héten át fogyasszon el minden reggel éhgyomorra 1dl
kétszeresen felhígított bio savanyú káposztalevet vagy tejsavót.
Esténként fogyasszon el egy csésze kellemes ginzeng, citromfű vagy orbáncfű teát; nemcsak a feszültség oldására
jók, hanem javítják a vitalitásunkat is.
Bőrét kényeztesse: esténként vegyen egy kellemes mandula- és illóolajos fürdőt, napozás előtt alaposan kenje be bőrét magas védőfaktor tartalmú napozókrémmel, és a szoláriu
mozás vagy napfürdőzés után se feledkezzen meg bőrtápláló krémek használatáról.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A fürdő gyógyvize többféle betegség kezelésére alkalmas.
Hatásos gyulladásos és kopásos ízületi betegségek, reumás
betegségek (csípő, térd, boka, gerincbetegségek), nőgyógyászati gyulladások és bizonyos bőrbetegségek kezelésére. Az
Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálata a fürdőt tápláló termálkút vizét ásványvíznek minősítette.

Belépőjegyárak 2016 februárjától
NAPIJEGYEK:
• Felnőtt
970 Ft
• Diák (nappali tagozatos)
780 Ft
• Nyugdíjas
780 Ft
• Gyermek (6 év alatt)
400 Ft
• Kísérőjegy
250 Ft
• Esti belépő (19 óra után)
450 Ft
Valamennyi napijegy egyszeri belépésre jogosít.

Melyik a jó diéta Önnek?

Az úszás kedvelőit
egész évben fogadja
az uszoda.

Nyitva tartás 2016 februárjától
USZODA

GYÓGYÁSZAT

Úszómedence

Tanmedence

Szauna

Kültéri
medence

Hétfő

8-20 óra

14-20 óra

14-20 óra

14-20 óra

Beltéri
medence

Gőz

Kedd

8-20 óra

14-20 óra

10-20 óra

14-20 óra

Szerda

8-20 óra

14-20 óra

14-20 óra

14-20 óra

Csütörtök

8-20 óra

14-20 óra

10-20 óra

14-20 óra

Péntek

8-21 óra

14-21 óra

14-21 óra

14-21 óra

14-21 óra

14-21 óra

Szombat

8-21 óra

8-21 óra

8-21 óra

10-21 óra

10-21 óra

10-21 óra

Vasárnap

8-21 óra

10-20 óra

8-21 óra

10-20 óra

10-20 óra

10-20 óra

Fokozottan figyeljünk embertársainkra!
Bár a tél már meg-megmutatja „fogait”, idén eddig még
nem voltunk extrém időjárási helyzetnek kitéve. A Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ azonban máris több
olyan ember számára biztosított szállást azonnali jelleggel az elmúlt időszakban, akik
nem lakhatás céljára szolgáló
épületben, kunyhóban, fészerben, közterületen kívánták
tölteni mindennapjaikat.
A téli hideg idő beálltával
veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban
élők. Figyeljünk oda rájuk,
működjünk együtt a rendőrséggel, az önkormányzattal, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival –
hívta fel minden állampolgár

figyelmét Kádasné Öreg Julianna igazgató. Ha ilyen esetet tapasztal bárki, a legfontosabb, hogy a tragédiák megelőzése érdekében adjon jelzést a 70/337-11-85-ös vagy a
66/414-840-es telefonszámok
valamelyikén a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központnak, ahol kríziskezelésként
szállást, meleg ételt biztosítanak a rászorulók számára.
Az intézmény nemcsak a téli időszakban fordít nagyobb figyelmet az egyedülállók és idős
emberek rendszeres látogatására. Ne feledjék, a szenvedélybeteg is ember, aki nem biztos, hogy maga tehet a sorsáról.
Ha az utcán fekszik, hamar kihűlhet. Közös felelősségünk az
embertársainkkal való törődés.

Terjesztéssel kapcsolatos
reklamáció
a békési Posta telefonszámán, a 66/411-818-as számon
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Tisztelt Olvasóink!
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
1114 m2-es sarki porta a Hegedűs u. 11. alatt
800 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 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
671 m2-es telken parasztház eladó. víz,
villany, gáz, szennyvíz. Ár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 30/95-22-466.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/77112-34.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Békésen régi építésű, felújításra való, ös�szkomfortos családi ház eladó 3,5 millió
Ft-ért. 30/590-69-38.
Hosszú parasztház nagycsaládnak is a
Drága utcában, közel a gyógyászathoz
eladó 4 millió Ft-ért. Érd.: 66/643-342,
70/222-10-48.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
alatt. Érd.: Mátyás király u. 76. Irányár: 4
millió Ft.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Gorkij u. 13. szám alatt kétszobás, össz
komfortos, vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/51-84-930,
30/68-60-955.
Az Adyn 45 m2-es, egyszobás, III. emeleti
középső lakás eladó. Irányár: 4,7 millió Ft.
Érd.: 20/47-39-541.
Ház sürgősen a Szabadkai u. 9. alatt eladó
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni ott délután három óra után.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Csallóközi utca környékén, akár gazdálkodásra is alkalmas családi ház eladó. Tel.:
30/316-93-62. Irányár: 4,9 millió Ft.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
A Körös-gát mellett ház eladó nagy kerttel
a Tárház u. 62. szám alatt. Ár: 5 millió Ft.
Tel.: 30/931-90-85.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Legelő utcában háromszobás, összkomfortos ház eladó. Jószágtartásra való alsó
épületekkel, betonos udvarral. Irányár: 5,15
millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház a központhoz közel eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-40.
Irányár: 6 millió Ft.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár:
6.1millió Ft Tel..06-20-2060-161.

Apróhirdetések
Bocskai u. 57. szám alatti felújított családi
ház beköltözhetően 6,2 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/412-955.
III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás az
Adyn eladó vagy kertes házra cserélhető.
Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Ház eladó a Tárház u. 7. alatt. Telephelynek
is alkalmas. Irányár: 6,5 millió Ft. 70/55125-56.
Kétszobás kockaház melléképülettel, garázzsal eladó vagy elcserélhető első emeleti lakásra. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/47-42-609.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es,
1 + 2 félszobás lakás eladó. Irányár: 6,7
millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.:
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft.
Érd.: 30/36-54-828.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház
eladó. Irányár: 8 millió Ft. 70/612-83-74,
70/672-66-28.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/51-65-225.
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
Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél
szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/46410-32.
Ady E. utca 12C-ben 64 m2-es, tehermentes, 1 + 2 félszobás, II. emeleti, erkélyes
téglaépítésű lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
20/326-79-26.
Arany J. utcában családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
30/493-76-61.
Ady utcában I. emeleti 1 + 2 félszobás,
ebédlős, összkomfortos lakás eladó vagy
kertes házra cserélnénk. Ár: 9 millió Ft.
Érd.: 30/434-22-97.
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 ház eladó. Ipari áram, központi fűtés,
melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft. Érd.:
30/637-60-79.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
1606 m2-es udvarral nagy családi ház eladó a belváros szívében. Vállalkozásra is
alkalmas. Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 30/51488-75.
A Váradi utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 11 millió Ft.
Érd.: 20/47-42-609.
Petőfi u. 26/1. alatti családi ház eladó 806
m2-es telken. Ár: 12 millió Ft. Érd.: 30/90853-63.
Városközpontban 10 éve épület 80 m2-es
földszinti, lépcsőháztól független bejárattal, háromszobás, kombikazános lakás eladó. Irányár: 13,8 millió Ft. Tel.: 20/77058-33.

ingyenes apróhirdetés!
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: február 2. kedd 12 óra

Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított,
hőszigetelt, ipari árammal ellátott, mellék
épületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft.
30/96-38-391.

Ingatlant keres
Részletfizetésre kisebb lakást vennék.
Havi 50 ezer Ft-tal tudnám törleszteni. Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.
Muronyban vagy Dánfokon összkomfortos
házat vennék. 0040/726-74-04-16.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Békéscsaba határában 30 hektár erdőből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/25038-28.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép, nem téliesített kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút,
WC, tárolóhelyiség van. Érd.: 20/560-9175.
Sebők kertben zártkert áron alul eladó.
Téglaház, villany, ásott kút, pince. Érd.:
66/416-747.
Kert eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykert elején 1017 bekerített
kert eladó. Víz, villany, faház, termő gyümölcsfék. Tel.: 30/822-47-88.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval, fizetéskönnyítéssel eladó. Villany, fúrt
kút. Télen is lakható. 20/800-86-71.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó. Termő gyümölcsös, víz, villany, téglaépítésű
nyaraló, pince, kamra, szerszámos. Tel.:
70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
EL-KO típusú négykerekű elektromos rokkantkocsi 2011. évi, újszerű állapotban eladó. Ár: 120 ezer Ft. Érd.: 30/908-53-63.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Lakókocsi luxusfelszereltséggel, klímával,
napkollektorral, aggregátorral betegség miatt eladó. 20/520-15-40.
Gyári utánfutó érvényes műszakival, valamint használt, de jó MTZ alkatrészek eladók. Tel.: 30/322-96-59.
Elektra-7000 elektromos moped eladó.
Irányár: 150 ezer Ft. Tel.: 30/270-99-16,
30/321-83-99.
125 cm ETZ eladó vagy robogóra cserélhető. Tel.: 30/457-23-02.
Elektromos bicikli eladó. Az akkumulátor
rossz. Irányár: 50 ezer Ft. Tel.: 20/387-3692.

Állat
Kissúlyú hízó eladó egészben vagy bontva. Hathetes malac eladó. 20/955-13-62.
Vágni való nyúl konyhakészen is, kis nyuszik és pulykák eladók. Raktár u. 24. Tel.:
70/881-93-00.
170 kg-os húsjellegű disznó eladó. Tel.:
66/415-282.
Vágóbirka és háztáji hízó eladó. Tel.:
20/405-77-08.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistestű dísztyúkot keresek megvételre. Kakas
nem érdekel. Tel.: 30/433-79-89.
Hasas kecskék olcsón eladók vagy hasznos dologra elcserélhetők. 20/472-96-58.
Fél disznóra vevőtársat keresek. Érd.:
20/580-55-70, 20/580-25-47.
2 db 120-150 kg-os szőke mangalicahízó
eladó. Tel.: 20/565-39-60.
300 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/240-58-71.

Társkeresés
19 éves fiú szeretne ismerkedni hozzá illő
lánnyal hosszabb távra. 70/258-02-35.
49 éves férfi keres hölgyet komoly kapcsolatra. 20/27-450-60.

Munkát keres, ajánl
26 éves, háromgyerekes anyuka bolti eladói végzettséggel munkát keres. Konyhai
kisegítői vagy takarítói, házkörüli munka is
érdekel. Érd.: 30/716-58-46.
Idős személy mellett takarítást, bevásárlást, ebédhordást, házkörüli munkát vállalnék. 70/236-73-57.
Délelőttönként takarítói munkát vállalnék
Békésen. 20/387-36-92.

Egyéb
Cipőiparban használatos kézi szerszámok
pl. lyukasztók, patentozók, stb. eladók.
Érd.: 66/412-070.
Eladó egy elektromos cipőipari varró-stoppológép. Érd.: 66/412-070.
Cipőipari bőrhulladék és fehér színű
3 mm-es mikrohulladék eladó. Érd.:
66/412-070.
Régi üdítős üvegeket keresek. Tel.:
70/396-87-74.
Színes videokaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Eladó: 2 db szobafenyő, jukka pálma és
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Hilti 72-es ütvefúró szerszámokkal, gyerekbicikli, kétfajta cserép, tégla, vas előtető eladó. Tel.: 66/412-862.
Eladó: mázsa, mérleg, varrógép, húsdarálók, Thonett székek, szőnyeg. Érd.: 30/9522-466.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, előszobafal, 15 l fazék, gázpalack,
műanyag húsos láda, ülőgarnitúra, kiváló
állapotú bőrönd, 2 db zsíros bödön. Érd.:
30/905-49-14.
Tollat, régi bútort, gyalupadot, hagyatékot
vennék. Tel.: 30/828-77-27.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Jó állapotú olasz babakocsi, bézs-lila
színben eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
20/463-25-33.
Ponyvagarázs 2,5x5 m-es eladó. Ár: 50
ezer Ft. Érd.: 71/317-17-94.
Egyedi, fából készült hálószobabútor eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Újszerű, világos diákíróasztal, állólámpa,
virágtartó, sokfunkciós, szekrényes elektromos varrógép eladó. 70/236-35-37.
Vasvázas 3 fázisú cirkulafűrész eladó.
Tel.: 30/293-27-51.
Terménydaráló 220-as villanymotorral,
kapcsolószekrénnyel, keverőládával eladó. Tel.: 30/322-96-59.
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.
Nimnusz típusú, 1800 W teljesítményű
porszívóhoz használható szívócsövet
és szívófejet keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Morzsolt kukorica eladó. 70/253-88-72.
Eladók: gáztűzhely, rekamié, szekrény,
ágyneműtartó, háló, konyhabútor, rézüst,
hegesztő. Tel.: 66/412-955.
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztalok, ülőgarnitúra, hűtőszekrény, rekamié,
szőnyegek, Erzsébet háló éjjeli szekrények
+ asztal, székek, új hallókészülék, kővályúk. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Eltartási szerződést kötnék idős asszon�nyal. 20/387-36-92.
Jó állapotban lévő modern, kihúzhatós heverő eladó. Érd.: 30/655-46-02.
Cirkula eladó. Tel.: 66/634-214.
Samsung Plano 72 cm-es tévé 10 ezer Ftért, valamint használatból kivont Energomat automata mosógép eladó. 70/33575-86.
Húsdarálók, régi varrógépek, malmikocsik, asztalok, székek, hintaszék, kétajtós
szekrény, kézi targonca, régi szekrénysor
eladó. 20/472-96-58.
Új állapotban lévő kerekesszék eladó. Tel.:
66/414-283.
Terramagon +7 mágnesterápiás matrac
eladó 20 ezer Ft-ért. Tel.: 30/931-90-85.
Samsung digitális fényképezőgép tartozékaival együtt eladó. 70/256-53-09.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, faanyag, deszka, szarufa, gerenda, konvektorok, tégla, üvegfalak, redőnyök. 20/47296-58.
Kamuton P10-es üzemképes blokk, kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő eladó.
70/27-10-532.

TŰZIFA ELADÓ!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen

2700 Ft/q.

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

Fábián János emlékére
Élt 80 évet. Csak ennyi... Ennél
sokkal több. Egy víg kedélyű, barátságos, kommunikatív ember távozott el közülünk Fábián János
személyében. Mellette nem lehetett unatkozni, szerettük mi kollégái, szerették tanítványai. Domb
egyházán született 1935. szeptember 6-án. Tanítói oklevelét a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerezte 1953-ban, majd a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán tanári
oklevelet 1985-ben. Többfelé tanított, de utolsó munkahelye a
békési Karacs Teréz Általános Iskola volt. Szenvedélye volt a numizmatika, a történelem, kutatta szűkebb, tágabb szülőföldjének múltját, hagyományait, emlékeit. Országos napi- és hetilapokban publikálta eredményeit a Kapuban, A Szabad Földben,
a Békés Megyei Hírlapban. „Keve kövei” című műve munkásságának összegzése. Nyugdíjba vonulása után visszaköltözött „második szülőfalujába”, Kevermesre és gazdálkodott kis birtokán
fiával együtt. Minden történés érdekelte falujában és szervezte
lelkesen az elszármazottak találkozóját is. Ízig-vérig tanító volt
haláláig. Egykori kollégái Tóth Árpád soraival búcsúzunk tőle:
„Nézd, fény ragyog a gyönyörű világon.
Csak ennyi, lásd,
Hogy én eltűntem és hiányzom.”
Gurzó Györgyné

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, ös�szkomfortos 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.
•Békés, Petőfi u. 35. szám alatti 1479 m2 kivett kollégium
(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.

A könyvhéten jelenik meg
Sz. Kürti Katalin könyve
A békési születésű Dr. Sz.
Kürti Katalin művészettörténész, művészeti írónő Békés
és Debrecen vonzásában című
könyvének kiadására 450 ezer
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a békési múzeum a Nemzeti Kulturális
Alaptól. Az önéletrajzi ihletésű művészettörténeti írás a
szerzőnő 75. születésnapja alkalmából jelenik majd meg a

Békési Téka sorozat 53. számaként 600 példányban. A
mintegy 120 oldalas könyv a
tervek szerint a nyár elején,
az ünnepi könyvhéten kerül
a nagyközönség elé, majd a
békési múzeumban lesz megvásárolható. A szerző neves
Munkácsy Mihály kutató és
szakíró, aki munkásságának
legnagyobb részét Debrecenben töltötte.

Baleset a belvárosban
Békésen, a Szarvasi úton január 20-án 12 óra 45 perc körüli időben összeütközött két személygépkocsi. A balesetben
az egyik jármű utasa sérült meg, állapota az elsődleges információk alapján nem súlyos. Az ütközés körülményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.
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Farsangi Forgatag
a kulturális központban
Lesznek még finom édes
lekváros fánkok, vidám, jelmezbe öltözött gyermekek
és felnőttek, játszóház kicsiknek és nagyoknak és a tombolasorsolás sem marad el.
Az aulában helyi termék
és mesterség bemutatók színesítik majd a programot,
ahova várják a helyi értékeket előállítókat. A forgatagon való bemutatkozás/kipakolás díjmentes, a jelentkezéseket február 4-ig fogadják.
A rendezvényre a belépés ingyenes.

képünk illusztráció.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ február 7-én
16 órától immáron harmadik alkalommal rendezi meg
a Békési Farsangi Forgatagot.
A délután során fellépnek a
kulturális központban működő kiscsoportok, vendég lesz
a Renko Acoustic Project és a
farsangi forgatag estjét a Jazz
Elek Trió műsora zárja majd. Érdemes jelmezben jönni, hiszen idén is keresik a legviccesebb,
legötletesebb és legmunkásabb jelmezeket. Minden jelmezben érkező meglepetést kap!

Egy nyelvet beszélünk
Kacérgiliszta utca

Minden bizonnyal világbajnok Békés városa a Névtelen utca nevével (több „vidéki” ismerősöm hitte már azt, hogy hülyéskedem vele, amikor megemlítettem, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az
Ótemető utca neve – tudva ráadásul, hogy
ott ovi is van – milyen bizarr). Van azonban egy olyan utcája Magyarországnak,
ahová nem akar kimenni a mosógépszerelő
és a taxis, mert azt hiszik, szórakozik velük
a tisztelt megrendelő, ez pedig a Kacérgiliszta utca Csömörön. Hálás vagyok Istennek a szolid, visszafogott utcanevünkért,
bár ennek is voltak már érdekes félrehallásai. Visszatérve Csömörre, a giliszta, kérem
alázattal, attól kacér, mert a horgon még
illegeti magát, ezzel késztetve a halakat a
komolyabb közeledésre, s ezt hálálták meg
neki a lekötelezett horgász-városvédők.

Hogy sisakos sáskával mit lehet fogni, azt
bizonyára tudják Budapest XVII. kerületében – mindenesetre az érintett utcában
iskola is van, így aztán a gyerekek jó kedvvel indulhatnak iskolába. Pécs a bajnok a
legrövidebb névvel („A” utca), és ők jegyzik a Cikcakk utcát is, amely a mi Fúró utcánk méltó párja lehet. Budapest térképe
nem lehet meg állatnevek nélkül, érdekes,
hogy Kutya és Macska utca nincs, van ellenben Macskajáték utca, hódolattal Örkény előtt, mindjárt a róla elnevezett közterület mellett. Szeged jegyzi a Bal fasort
és a Vértó nevű városrészt. Visszatérve a
tárca elejére, a házhoz szállításra eszembe jutott az egyszeri honpolgár, aki egy
uszályra kérte a pizzáját. A Margit-hídig
kocsival, aztán meg úszva.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok január 27. – február 7. között

A hónap fotója

Január 27. szerda 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Február 5. péntek 20 óra
Békés-Kecskemét bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Január 28. csütörtök 17:30
Félévzáró Fregolina bemutató. Belépőjegy: 800
Ft/fő.
Kulturális központ

Február 6. szombat 14 órától
Zumba parti a kulturális központban. Ugyanekkor giri-sport bemutató a Sportcsarnokban Bővebben a 8. oldalon.

Január 29. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör. Téma: Békési téli sütemények - hájas kifli, rétes. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Február 7. vasárnap 16 órától
Fargangi Forgatag a kulturális központban. Bővebben a 7. oldalon.

Tisztújítás a Nefelejcs Egyesületben
Ötéves ciklusának végén
új elnökséget választott a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület közgyűlése. A 2006ban megalapított civil szervezet elnöke továbbra is Balog
Gáborné textilműves marad.
Alelnöknek Dávidné Gyarmati Zsuzsanna tanárnőt és Oláh
Ibolya óvónőt választották

meg. A korábbi alelnök, Csarnai Mariann lemondott és kilépett az egyesületből. A titkári
feladatokat a jövőben Serfecz
Dávid látja el.
A közel 40 tagot számláló
egyesület két újabb tagot fogadott soraiba.
Alapszabályukat módosították, így a jövőben nem csupán
magánszemély lehet az egye-

sület tagja, hanem cég, vállalkozás is. Az éves tagdíj egységesen 2000 Ft.
Az idei tervek között a Nefelejcs Díj átadása mellett április 23-án a X. Nefelejcs Vigalom, míg szeptember 24-én a
XI. Tökmulatság megszervezése, továbbá a Békés Advent
rendezvényben való szerepvállalás szerepel.
Sz. K.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
5. hét

2016. február 1-5.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tarhonyaleves

Palócleves

Paradicsomleves

Reszelt tésztaleves

Almaleves

Tökfőzelék,
Sertéspörkölt

Grízes tészta ízzel

Rántott
csirkecomb,
Burgonya köret

Zöldséges rakott hús

Tarhonyás hús

Befőtt

A napokban gyúltak fel
először a LED fények a Bérház külső homlokzatán, mel�lyel igazi pompájában láthatják sötétedés után is a műemlék épületet a járókelők és a
városon áthaladók. Az épület díszkivilágítása vállalkozói felajánlással készült el
mintegy 2,2 millió forintból.

A vállalkozó a díszkivilágítás
kiépítésének és beüzemelésének teljes költségét fedezte.
1885-ben épült Magyar Királyi Szállodában, ismertebb
nevén a Bérházban napjaink
ban a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár és a Békés
Városi Galéria található. Falán emléktábla hirdeti, hogy

a II. világháborút követően,
1949-ben, az épületben nyílt
meg a vidék első művelődési
otthona. Napjainkban az impozáns galéria kiállításoknak,
báloknak és gyermekcsoportok kézműves foglalkozásai
nak ad otthont. A felvételt
Gazsó János (GA-Pix Fotó)
készítette.

Savanyú uborka

  6. hét                                                                      2016. február 8-12.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Karfiolleves

Csontleves
cérnácska

Tejfölös
karalábéleves

Babgulyás

Salátaleves

Tejfölös
sertésszelet
Tészta köret

Paradicsomos
káposztafőzelék,
Sertéssült

Sajttal töltött
Rántott hús
Rizi-bizi

Túrósbukta

Parasztos
sertésszelet,
Burgonya köret
Savanyúság

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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2016. január 26.

Sikeres őszi szezon

A Békési Horgász Egyesület vezetősége
értesíti tagjait, hogy az éves közgyűlést

2016. február 13-án szombaton
9 órai kezdettel
tartjuk az egyesület székhelyén.

(Békés, Hőzső u. 4. alatt, bejárat a Libazug utca felől.)
Napirend:
1. Beszámolók		3. Pályázatok
2. Tisztújítás		4. Egyebek
Ha a megjelent tagság létszáma miatt nem lesz határozatképes, akkor fél óra múlva létszámtól függetlenül a közgyűlés
határozatképes.

Horgász
szemmel
A VÁLTOZÁS SZELE

Szeretettel várjuk az egyesület tagjait!

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.

Zumba partydélután lesz

A jókedv garantált.

Február 6-án, szombaton
14 órától négy órán keresztül
más-más zumba oktatók vezetésével lehet majd megmozgatni a tagokat a kulturális központban. A megyében első alkalommal szervezett ilyen jellegű bemutatóra nem csupán a
kubai eredetű fitnesztánc szerelmeseit várják, hanem azokat is, akik csak érdeklődnek
e mozgásforma iránt, amely a
fogyást is jól szolgálja. A jókedv garantált.
Órabeosztás:
14-15 óra Pápai Judit (Miskolc); 15-16 óra Putnoki Viktória (Gyomaendrőd); 16-17
óra Burány Árpád hip-hop
zumba (Békéscsaba); 17-18
óra Kiss Viktória (Békés).
Ráadásként hattól még egy
félórás salsa oktatásra nyílik

lehetőség a békési Tóth Krisztina révén.
Jegyek a békési kulturális
központban válthatók február
5-ig és a helyszínen 1500 Ft/fő
áron, Békés Kártyával egységesen 1200 Ft/fő áron.
Bővebb információ: 66/411142, bekesikultura@bekesikultura.hu, Kiss Viktória szervező: 30/968-39-82, Túri Andrea szervező: 20/400-23-39.
A férfiakat is várják ugyan
ekkorra a sportcsarnokba, ahol
a giri-sporttal lehet megismerkedni. A verseny-kettlebelként
is ismert erősportot Szűcs Istvánné és az etyeki Király Pál
mutatja be 14-17 óra között.
Hölgy vagy gyermek érdeklődőket is fogadnak. Bővebb
információ Szűcs Istvánnétól:
30/85-72-599. 


2016-tól új fogási napló és
új állami horgászjegy lesz forgalomban. Eddig külön-külön
volt a két dokumentum, melyet tehát ettől az évtől egybenyomnak. A dokumentumot a
tagegyesületeknél lehet kiváltani. Lényeges változás, hogy
vastagabb papírra nyomtatják,
jobban átlátható naptár és kitöltési forma segíti a horgászok
által kifogott halak beírását.
A lapokat a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) és a NÉBIH (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) által címerezett logó védi, így a könyvecske rongálása, megbontása sérülés nélkül
nem megy, vagyis nem manipulálható. A naplóba beíráskor
továbbra is tintatoll használata kötelező, grafitceruza vagy
eltüntethető toll alkalmazása
nem lehetséges. A fogási kvóta
bevezetését az adott vízkezelő határozza meg. Ára 2200 Ft
lesz, a határidőn kívül leadott
fogási napló ára 4200 Ft.
Szekerczés Sándor

Kilenc győzelem és egy vereség a Békési Gladiátorok őszi recen, a Honvéd, az Óbuda.
mérlege. Ezzel a teljesítménnyel az első helyen köszöntötte Az utóbbi két csapatot Mezőa 2016-os évet az NB1/B-s férfi kosárlabda-csapat.
berényben kell fogadnunk. Itt
Balog Vilmos vezető edzőt
kérdeztük a kiváló szereplésről.
- Milyen változások történtek a csapatnál?
- Alapvetően az elmúlt évi
csapat kerete együtt maradt,
de a versenykiírás változása
miatt meg kellett válnunk a
kiváló Solevic Nikolától. Helyére Kertész Dániel érkezett.
A fiatal irányító hamar megtalálta helyét csapatunkban. Az
ősz folyamán Korcsog Gyuri és Takács Imre visszavonult,
őket elbúcsúztattuk. Nagy
Ádám szeretne külföldre menni, ezért egyelőre reá sem számíthatunk. Kiss Gergő vis�szatért Mezőberénybe, onnan
Szigetszentmiklósra távozott.
Fiataljaink közül Vámos László, Molnár Miklós, Plavecz Tamás tagja a felnőtt keretnek.
Béres Nándor játékjoga most
már ténylegesen a mienk. Sajnos Nagy Csaba tanulmányai
miatt távozott a csapattól, de
visszavárjuk.
- Ezek nem kis változások
voltak, de az eredmények azt
mutatják, hogy sikerült megoldani a távozók hiányát.
- Igen. Kertész személyében egy labdabiztos irányítónk
van, Koma Dani a mezőny legeredményesebb játékosa. Kristic végre a saját posztján játszik, így sokkal eredményesebb. Kovács Beni nagyon sokat fejlődött Békésen és remek
párost alkotnak Komával. A
fiatalok közül a kezdőcsapatban Vámos és Béres felváltva
kapnak helyet. Szükség esetén
Molnár Ákos is nagyszerű teljesítményre képes. Beugróként
Zsíros Gabi nagyszerűen száll
be a mérkőzésbe. Az ő rutinja, tudása és közösségi szelleme sokat jelent a csapatnak. Ő
alázattal játssza ezt a sportágat. Csorba Szabolcs csapatkapitányunknak is voltak nagy-

szerű „beugrásai”. Kiemelkedőt nyújtott Debrecenben. Sajnos Bere Marci szinte folyama-

szeretném megköszönni a mezőberényiek segítő készségét
és szurkolóinknak azt, hogy
Mezőberénybe is legalább két-

Fotó: Pusztai Gábor.

Felhívás

A Békési Gladiátorok csapata.

tosan sérült, míg Farkas Gerő
műtét után most kezdte el az
edzéseket. Rájuk többet számítunk a tavasz és a rájátszás
időszakában.
- Milyen célkitűzésük volt
az idén?
- A 2014-2015-ös szezonban
az 5. helyen végeztünk. Újoncként! Ebből adódóan csak magasabb elvárásokat fogalmaztunk meg. Reálisan a dobogóért küzdünk, de nem leszünk
elégedetlenek a 4. helyezéssel
sem. Igaz szurkolóink azt szeretnék, hogy bajnok legyen a
csapat. Öt olyan együttes is
van a mezőnyben, melyek jobb
kondíciókkal rendelkeznek,
hogy csak a Debrecent, a Salgótarjánt, a Budapesti Honvédot említsem.
- Mit várhatunk a folytatásban?
- Remélem, hogy sok-sok
győzelmet. A riválisok közül
egyedül Hódmezővásárhelyre és Tiszaújvárosba utazunk.
Ide jön a Salgótarján, a Deb-

százan átkísérik a csapatot.
- Mi az oka, hogy több mérkőzést is Mezőberénybe kell
vinni?
- Sok összetevője van a dolognak. Egyrészt a mi sorsolásunk szeptember közepén eldől
a bajnokság végéig, de a kézilabdások csak januárban tudják meg a tavaszi menetrendet.
Márciusig kitérni sem tudunk,
hogy vasárnap játszunk, ugyanis addig zajlik a Vektor Kupa.
Legutóbb pedig a beázás miatt kellett az utolsó pillanatban lépnünk. Ráadásul ezekért
a változtatásokért kemény pénzeket kell fizetnünk. Reméljük ezek a gondok megoldódnak, ha megújul a Sportcsarnok és esetleg sikerül egy újat
is építeni. Szó volt arról is, hogy
a két klub közösen építsen a
TAO program keretében egy
sportcsarnokot, de a kézilabdások önállóan akarnak építkezni. Egyébként meg a „közös ló”
történetét ismerjük…
Takács János

A Békési Gladiátorok hazai mérkőzései

Február 5. 20 óra
Február 20. 17 óra
Február 28. 17 óra
Március 6. 16 óra
Március 19. 17 óra
Április 3. 18 óra

Békés-Kecskemét
Békés-Bp. Honvéd (Mezőberény)
Békés-MAFC
Békés-Debrecen
Békés-Óbuda (Mezőberény)
Békés-Salgótarján
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