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Kihívások előtt 
a békési kultúra

- Milyen évet zárt 
a Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központ 
2015-ben? 

- Az intézmény 
2015-ben másod-
szor nyerte el a „Mi-
nősített Közművelő-
dési Intézmény” ki-
tüntető címet, immár 

hat szakmai kategóriában, úgymint: informáci-
ós tevékenység, ismeretterjesztés, képzés, ren-
dezvények szervezése, közművelődési szakmai 
tanácsadás és szolgáltatás, tábor. Ez azt jelenti, 
hogy jelenleg az ország kb. ezerhétszáz közmű-
velődési intézménye között azon első 25-30 in-
tézmény között vagyunk, amelyek rendelkeznek 
ezzel a címmel. 

Bár az intézmény részletes elemzését és be-
számolóját májusra kell elkészíteni, az előzetes 
gyorselemzés azt mutatja, hogy romló gazda-
sági helyzetben még meg tudunk újulni és tel-
jesíteni tudjuk az általunk elvárt eredményeket 
mind a hat intézményegységünkben. 

A kulturális központban az év során közel 
kétezer esemény történt, a látogatók száma kö-
zel százezer fő volt. Több új rendezvényt indítot-
tunk az év során, így: Békés Advent kirakodóvá-
sár, gyermek zumba, giri, kőleves party, Békési 
Farsang, Szent-Mihály nap. Ez utóbbi két ren-
dezvény kiemelt feladata a közösségi együttlét 
mellett a helyi termelők és termékeik bemuta-
tása, népszerűsítése. Így az elmúlt évek során a 
kulturális rendezvények sorába beépült a helyi 
értékek megismertetése által a vidékfejlesztési 
feladatok tudatos felvállalása. 

Az intézmény egészének éves költségvetése 
190, 2 millió Ft volt, amiből az önkormányzati 
támogatás 88, 1 millió Ft, ami a teljes költség-
vetés 46,3 %-a, a többit saját forrásainkból áll-
tuk.

- Milyen főbb kihívások állnak az intézmény 
vezetője előtt idén?

- Önkormányzati intézményként kötött pá-
lyán mozgunk, erősen korlátozott mozgástér-
ben. Ez a mozgástér jelenleg úgy tűnik, hogy 
2016-ban tovább szűkül, ami veszélyeztetheti 
az eddig elért eredményeket. Minden évben je-
lentős energiát emészt fel az előre nem látható 
változásokhoz való alkalmazkodás és a tudato-
san felépített tervezés egyik pillanatról a másik-
ra történő átalakítása, ami jelentős kockázati 
tényező. Mindemellett az intézmények működő-
képességének fenntartása is jelentős kihívás. 
Bár munkánk hatékonysága kimutathatóan nö-
vekszik, ami a bevételeink növekedésében is 
tetten érhető, jelentős fejlesztésekről mégsem 
beszélhetünk, hiszen a másik oldalon a támo-
gatásunk csökken. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Interjú Koszecz Sándor igazgatóval

Új véradós  
mobilalkalmazás

Gyorsan és egyszerűen tájékozódhatunk a 
Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások 
időpontjáról és helyszínéről egy új mobilalkal-
mazás segítségével. Az applikáció tárolja, és tér-
képen is megjeleníti az adott hónapban fellelhe-
tő véradási lehetőségeket. A „Véradás – Vörös-
kereszt” nevű alkalmazás ingyenesen letölthető 
Android és Windows Phone operációs rendsze-
rekre, valamint elérhető az Apple Store-ban is. 
Az applikációval nem csupán feltérképezhetjük 
a véradási lehetőségeket, hanem egy kérdőíven 
keresztül megtudhatjuk azt is, hogy adhatunk-e 
vért. Emellett a legfrissebb, véradással kapcso-
latos hírek is elérhetőek az alkalmazáson belül, 
valamint a saját véradásunkkal kapcsolatos in-
formációinkat is megoszthatjuk másokkal a kö-
zösségi oldalakon. Aki vért ad, életet ad! 

Vidám farsangi forgatag
A farsangi időszak utolsó napjai-

ban rendezték meg a városi farsan-
got a kulturális központ szervezé-
sében. A színes lampionokkal feldí-
szített aulában a Farsangi Forgatag 
Kálmán Tibor alpolgármester rö-
vid köszöntőjével indult. 

A szervezők nem csupán a jelme-
zekbe öltözött látogatókat várták 
ajándékokkal, hanem az intézmény 
hitvallásához híven a helyi terme-
lőknek is biztosítottak bemutatko-
zási és árusítási lehetőséget. Volt is 
itt méz, ivólé, sajt, lekvár, kolbász, 
édesség, de nemezből varrt vagy 
éppen fából faragott eszköz, kézi-
munkával készített játék, terítő és 
még sok egyéb. 

Amíg a kulturális központ égisze 
alatt működő művészeti és tánc-
csoportok szórakoztatták a nagyér-
deműt, lehetett kóstolgatni az ön-

magát kínáló ezer darabnyi farsan-
gi fánkból, különféle játékokkal 
játszani, kézműveskedni. 

A Farsangi Forgatagot február 
7-én vasárnap este a jelmezes felvo-

nulást követően a Rácz Renáta bé-
kési énekessel felálló Renko Acous-
tic Project, majd a Horváth Elek 
vezette vérprofi Jazz-Elek Trió kon-
certje zárta.  Sz. K.

A csendért, a szépért, 
a rendért és a nyugalomért

Békés Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete már ko-
rábban döntött arról, hogy köz-
terület-felügyeletet hoz létre 
2016. március 1-től, azzal a céllal, 
hogy a város rendjére és tisztasá-
gára két szakember vigyázzon. 

Az ő feladatuk lesz az ide vo-
natkozó jogszabályok betartatá-
sa, a tiltott tevékenységek meg-
előzése és megakadályozása, illet-
ve megszüntetése. Céljuk lesz to-

vábbá a közterület jogszerű hasz-
nálatának, a közterületen folyta-
tott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékeny-
ség szabályszerűségének ellenőr-
zése. 

A közterület-használat szabá-
lyait helyi önkormányzati rende-
let szabályozza, melyet a képvise-
lő-testület a január végén tartott 
soros ülésén felülvizsgált. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Újítás 
a békési postán

Ügyfélhívó rendszert telepíte-
nek a békési postahivatalhoz. A 
belépőnek előzetesen ki kell vá-
lasztania, milyen szolgáltatást vesz 
igénybe, a gép ennek megfelelő 
sorszámú munkahelyhez (ablak-
hoz) irányítja. Ha valaki több szol-
gáltatást is igénybe szeretne ven-
ni, amit egy munkahelyen nem le-
het megoldani, akkor az első mun-
kahely átirányítja a másodikhoz. 
Nem kell új sorszámot kérnie, 
mert a rendszer besorolja a vára-
kozók közé.

A főtéri posta nyitva tartása vál-
tozatlan: hétfőtől péntekig 8-18 
óra, szombaton 8-11 óra. 

Figyelem! 
Békés Város Jegyzője

pályázatot hirdet 
a közterület-felügyelői munkakör 

betöltésére. 
A pályázat benyújtási 

határideje:  
2016. február 24. 

A munkakör 
2016. március 1-től tölthető be.

 Bővebb tájékoztatás 
 a www.bekesvaros.hu oldalon 

vagy telefonon: 66/411-011/114 mellék.

Szuperhősös, állatfigurás, boszorkányos, tündéres és még sokféle ötletes jel-
mezbe bújtak gyerekek és felnőttek a békési farsangon.

Uniós munkavállalásra 
is alkalmas         

MASSZŐR-
képZéSek

(SVÉD frissítő test masszázs, 
NYIROK masszázs, 

TALP reflexológia tanfolyamok)
Indulnak: 

február 18-tól
Orosházán, Békéscsabán.
Ár: 39 000 Ft-tól
RÉSZLETFIZETÉS 

és KEDVEZMÉNYEK!
Érd.: 06-70-944-6427

Nyilvántartási sz.: 00777-2012
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Hatékony és egyszerű sütőtisztítás
Bemutatunk egy olyan sütő tisztítási folyamatot, 
ami két egyszerű lépésből áll, és aminek a révén 
a sütőnk olyan lesz, mint ha teljesen új lenne. Két 
nagyon olcsó alapanyag képezi a tisztítószerünket, 
amelyek minden háztartásban megtalálhatóak.
Íme a tisztítási folyamat:
1. Vegye ki a sütőrácsokat.
2.  1-2 evőkanál szódabikarbónát keverjen össze 

egy kevés vízzel, hogy egy könnyű laza masszát 
kapjon.

3.  A sütő egész belsejében kenje 
szét ezt a masszát, és várjon 
addig, amíg megbarnul.

4.  Hagyja hatni ezt a masszát fél 
napon át, ugyanis 12 óra kell 
a szódabikarbónának, hogy 
megtegye a csodát.

5.  A következő napon egy ned-

ves rongy segítségével törölje ki alaposan a sü-
tő teljes belsejét.

6.  Tegyen egy kevés ecetet szórófejes üvegbe, és 
permetezze azokra a felületekre, ahol még lát 
szódabikarbóna maradványokat.

7.  Nedves ronggyal törölje át újra a sütőt.
8.  Mindent pakoljon vissza a helyére és alacso-

nyabb hőmérsékleten szárítsa ki a sütőt kb. 15 
percig.

A sütő ablaka:
1.  A fentiekhez hasonlóan kever-

je össze a szódabikarbónás 
masszát.

2.  Alaposan kenje be vele a sü-
tőablakát.

3. Hagyja hatni fél órán át.
4.  Végül egy nedves ronggyal tö-

rölje át a megtisztult ablakot.

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

Élő fortélyaink

A Kígyó utcA 4. Számú ház
Városunk legrégebbi kerületében, a Ma-

lomvégen kanyargó Kígyó utca még őrzi az 
ősi halmazos településekre jellemző utcaszer-
kezet emlékét. Ha erre járunk, a 4. számú 
építmény előtt érde-
mes megállni néhány 
percre. Az utcai hom-
lokzat eredeti szépsé-
gében áll előttünk. 

A xx. század ele-
jén épült ház első is-
mert tulajdonosa Ba-
ross Dezső és család-
ja. itt kell megemlíte-
ni, hogy Baross Len-
ke amatőr népi ipar-
művész festett vázáival és virágcserepeivel a 
két háború között jelentőset alkotott. A Ba-
ross-család a házat 1993-ban eladta Varga Já-
nosnak, aki szépen rendbe hozatta a lepusz-
tult, tönkrement épületet. Már közel húsz 
éve Pankotai Attila és családja él itt. Az ő tu-
lajdonuk a ház. Ha belépünk a kapun, gyö-
nyörű angolkert tárul a szemünk elé. Az ud-
varon szabadtéri bakterkemence is épült, 
amiben húst lehet sütni. A kemencét Béké-

si istván kályhásmester, oktató készítette. 
A hátsó konyhában az eredeti mestergeren-
dás mennyezetre a Pankotai család gondosan 
ügyel. itt áll egy régi öntöttvas kályha, ami 

még most is üzem-
képes, ilyet Békésen 
nem láttam. Nekem 
külön tetszett, hogy 
az egyik hátsó helyi-
ségben folyik a kol-
bászfüstölés. A régi és 
az új értékek harmo-
nikusan illeszkednek 
egymáshoz. Ugyanígy 
az épített és termé-
szeti környezet is. itt 

minden az igényes polgár ízlésvilágát tükrö-
zi. Követendő példát adva a békési polgárok-
nak. Minden elismerés Pankotai Attilának és 
feleségének, Jankus Julikának, amiért ennyi-
re védik az épített értékeket, az angolkertet.

A Pankotai család mindenképpen megér-
demli  „A ház homlokzatának megőrzéséért” 
feliratú emléktáblát, amit városvédő egyesü-
letünk szokott adni. 

Bíró György, városvédő

A csendért, a szépért, 
a rendért és a nyugalomért

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez azért vált szükségessé, 

mert városunkban – főleg az 
utóbbi időben – elszaporod-
tak a közterületen tapasztal-
ható hiányosságok, rendezet-
lenségek, hanyagságból adó-
dó gondozatlanságok (példá-
ul: illegális szemét elhelyezé-
se, sok ingatlan környékének 
a rendben nem tartása, épí-
tőanyagok tárolása, használa-
ton kívüli gépek közterületen 
való tartós tárolása, engedély 
nélküli kereskedelmi reklá-
mok, stb.). A szabályozással 
azt szeretné a város vezeté-
se elérni, hogy a közrend és a 
köztisztaság még tovább ja-
vuljon, és rendezett utcák, te-
rek, egységes városkép jöjjön 
létre. Ezáltal a lakosság nyu-
galmának és biztonságérze-

tének növekedése is várható. 
Felülvizsgálták a „közterület 
rendeltetésétől eltérő hasz-
nálat” után fizetendő díjté-
teleket, hiszen a jelenlegi dí-
jak nem ösztönöznek a város 
történeti hagyományainak, 
építészeti értékeinek, idegen-
forgalmi nevezetességeinek, 
valamint a város arculati ér-
tékeinek a védelmére. Mivel 
a közterület használat csak 
ideiglenes jelleggel lehetsé-
ges, ezért csak határozott idő-
re engedélyezhető (maximum 
1 év). Természetesen a felté-
telek fennállása esetén ez is-
mételten megadható. Megha-
tározta a testület a közterület 
használati díj minimális mér-
tékét, amely 1000 Ft + áfa.

Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy bizalommal fordul-

janak a Polgármesteri Hiva-
tal műszaki osztályán dolgo-
zó köztisztviselőkhöz, akik 
részletes és pontos felvilágo-
sítást tudnak adni a fenti té-
mában. A következő lapszá-
munkban részletesen közzé-
tesszük a közterület rendelte-
tésétől eltérő használat esetén 
fizetendő díjakat is. Hangsú-
lyozni kívánjuk, hogy mind-
ezen intézkedésekkel a til-
tott tevékenységek megelő-
zése, megakadályozása, meg-
szakítása, megszüntetése a 
cél és csak legutolsó sorban a 
szankcionálás. A városvezetés 
nem büntetni, pénzt beszed-
ni akar, hanem minden békési 
polgár felelős odafigyelésével 
megvalósuló szép, rendezett, 
biztonságos és nyugodt Bé-
kést szeretne. 

Újra élet lehet a zártkertekben
50 őshonos gyümölcs facsemetét ültetnek el pályázati for-
rásból Békésen. A célra a Tanyafejlesztési Programon nyert 
hatmillió forintot a város.

A zártkertek újjáélesztését 
szolgáló programban a közössé-
gi termelés keretében igazoltan 
őshonos illetve tájfajta növények 
kerülnek a földekbe. A talaj elő-
készítési munkálatait követő-
en 50 almafa és 450 szilvafa ki-
ültetése, a telepítési szakasznak 

megfelelő kertművelési felada-
tok, közösségi  és termék-fel-
dolgozási programok  öt szak-
mai partner együttműködé-
sével folyamatosan valósulnak 
meg – ismertette izsó Gábor. A 
polgármester hozzátette: az el-
ső ütemben nyári csíkos fűsze-

res almát, Simonffy piros almát 
és téli arany parmen almát ül-
tetnek. A második és harma-
dik ütemben kerülnek helyükre 
a szilvafák, először a debreceni 
muskotály szilva és az ageni szil-
va, később a veres szilva. 

- Célunk, hogy egyre jobban 
bevonjuk a Békésen található, 
használaton kívüli zártkerteket 
– tudtuk meg izsó Gábor pol-
gármestertől.

Kihívások előtt a békési kultúra
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt évek során ezt a romló gazdasági ten-

denciát kompenzálni tudtuk bevételeink növeke-
désével, de a további megszorítások ma már igen 
jelentős működési kockázatot jelentenek. 

- Vannak előzetes információi a Madzagfalvi Na-
pokkal kapcsolatban? 

- Vannak terveink. Az időpont szeptember 
9-11. közötti időszak, de a háromnapos rendez-
vény vágyát felülírhatják a gazdasági realitások. 
Ebben a kérdésben felelősen csak a rendelke-
zésre álló források ismeretében lehet dönteni. A 
programok sorában továbbra is fontosnak tartjuk 
a helyi közösségek és értékek bemutatását, kép-
viseletét, hiszen ez tud közvetlenül is pozitív ha-
tást gyakorolni a város és térsége gazdaságára, 
jó közérzetére. 

- 2016 a zene éve a békési kultúrában. Mivel 
próbálják megszólítani a szélesebb publikumot?

- Bízunk benne, hogy a források rendelkezésre 
fognak állni a 40. Békés-tarhosi Zenei Napok mél-
tó megünneplésére. Mi mindent megteszünk en-
nek érdekében. A zenei fesztiválra június 19. - jú-

lius 3 között kerül sor. A nyitó hangversenyt hagyo-
mányainkhoz híven a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar adja. Több jelentős esemény mellett ki-
emelkedő lesz a Kórustalálkozó, amelynek a Gem-
ma Cégcsoport közreműködésével újra a Tarhosi 
Zenepavilon ad helyet. Részletes programmal ha-
marosan jelentkezünk. 

- Elégedett a békésiek aktivitásával a kulturá-
lis- és sportrendezvényeket, uszodalátogatást il-
letően? 

- Úgy gondolom, hogy a konkrét adatok igen be-
szédesek. A kulturális központ előző évi látogatói-
nak száma 97.869 fő volt, amely arányaiban nagy-
ságrendileg hasonló a megyeszékhely kulturális 
intézményének látogatottságával. Az Uszoda láto-
gatottsága évről-évre növekszik, az előző évi ven-
dégek száma 85.218 fő volt. A Dánfoki Üdülőköz-
pont vendégforgalma is növekvő tendenciát mu-
tat, sőt az idei foglalások száma is ezt támasztja 
alá. Az összes intézményegységünk látogatószáma 
209.639 fő volt, ami jelzi, hogy intézményeink va-
lós igényt elégítenek ki, biztonságos működésükre 
nagy szüksége van a városnak. 

Interjú Koszecz Sándor igazgatóval

Mindenkinek egy lépés előre
Most januárban számos olyan intézkedés lépett életbe, 
amelyek jelentősen segítik a magyar családok mindenna-
pi életét. 2016 mindenekelőtt az adócsökkentés éve lesz, 
mert csökken a személyi jövedelemadó és bővülnek a csa-
ládi adókedvezmények – mondta minapi, Békésen tartott 
sajtótájékoztatóján Dankó Béla, Békés és térsége ország-
gyűlési képviselője.

Az szja mértéke január else-
jével tovább csökkent, 15 szá-
zalékra – emelte ki a képvi-
selő. Emellett elindult a kor-
mány új otthonteremtési prog-
ramja. A három vagy több-
gyermekesek 10 millió forintos 
vissza nem térítendő támoga-
tást kaphatnak új lakás építé-
séhez vagy vásárlásához, emel-
lett még 10 millió forintos ál-
lami támogatású, alacsony ka-
matozású hitelt is igényelhet-
nek. Január 1-től 27-ről 5 szá-
zalékra csökkent az új lakóin-
gatlanok áfája.

Dankó Béla elmondta még, 
hogy a térségben élők életét 
könnyíthetik a béremelések is. 
Bruttó 111 ezer forintra nőtt a 
minimálbér, a garantált bér-

minimum összege pedig brut-
tó 129 ezer forintra növeke-
dett. A közszférában is nőnek 
a fizetések, például a fegyveres 
és rendvédelmi dolgozók, a fel-
sőoktatásban oktatók és a pe-
dagógusok, továbbá az egész-
ségügyiek esetében. 

A képviselő a sajtó előtt fon-
tosnak nevezte az új lendületet 
kapott bürokráciacsökkentést. 
A cél az, hogy egyszerűbben, 
gyorsabban és olcsóbban le-
hessen Magyarországon ügye-
ket intézni. Több igazolvány 
elkészítése is ingyenes lett, így 
díjmentes lett többek között 
a jogosítvány első alkalommal 
történő kiállítása, valamint a 
diákigazolvány, a személyi iga-
zolvány és a lakcímkártya ki-

adása is. A vállalkozások szá-
mára többek között ingyenes 
lesz az egyéni vállalkozói iga-
zolvány kiadása.

- olyan intézkedések ezek, 
amelyeknek köszönhetően 
minden magyar ember tehet 
egy lépést előre a saját életé-
ben, és amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a magyar reformok 
működnek – zárta a sajtó előtt 
Békésen tartott tájékoztatását 
Dankó Béla, térségünk Fide-
szes képviselője.

Dankó Béla.
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Tükör és görbéje

Talán furcsa, hogy az én 
tollamból kerül ki az aláb-
bi írás, de hiszem és vallom, 
hogy humorérzék nélkül mit 
sem ér az élet, és hogy ha né-
ha magunk nem nézünk a 
görbe tükörbe, ha nem is-
merjük fel az önirónia oly-
kor felettébb szükséges vol-
tát, akkor élhetünk komoly 
szakemberként ugyan, de 
az elkerülhetetlenül komor-
rá válásunk nem marad el. 
És akkor bizony olyanok le-
szünk, mint a vakbélgyulla-
dás. Nézzük hát, mit is írnak 
rólunk, orvosokról sokszor 
igencsak ismert emberek! 

Menj csak az orvoshoz, 
betegséged majdcsak akad! 
- mondja egy vietnami köz-
mondás. Aztán egy Kupecký 
nevű festőművész ilyet állít: 
Már olyan fejlett az orvostu-
domány, hogy manapság rit-
kán hal meg valaki orvosi se-
gítség nélkül. P.G. Cesbron 
meg ezt mondja: Ha már 
nem változik a betegséged, 
legfőbb ideje orvost válta-
nod! Szép gondolat. ám 
igencsak valós, amit Anouilh 
ír: Ha kevesebbet beszélnénk 
a betegségekről, az emberek 
egészségesebbek lennének. 
A mai kor szellemében szól 
Huxley is: Az orvostudo-
mány már olyan szédítő lé-
péseket tett, hogy gyakorla-
tilag nem találni egészséges 
embert. Aztán előbukkan az 
örök téma Robert Koch fé-
le változata: A türelmetlen 
orvos olyan, akár a vakbél: 
nemcsak hogy állandóan iz-
gatott állapotban van, de a 
maga helyén még fölösleges 
is. Marcel Proust szerint: Né-
ha úgy tűnik, hogy a termé-
szet az emberekre csak rövid 
lefolyású betegségeket küld, 
de az orvosok elsajátították 
ezek meghosszabbításának 
művészetét. Csehovnak ta-
lán a legélesebb a nyelve, és 
a jogi doktorokat sem kímé-
li: Doktorok és ügyvédek - 
egyforma banda, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az ügyvéd 
megnyúz, de az orvos még 
ráadásul el is patkoltat. Hát, 
mit mondjak… Ezt elolvasni 
tényleg kell a humorérzék… 
Az éles nyelvéről híres és hír-
hedt G. B. Shaw sem kímé-
letesebb: Ha megtörtént az 
operáció, senki sem bizo-
nyíthatja, hogy teljesen fö-
lösleges volt. Kicsit doktor-
pártibb Mark Twain: Egész-

séges az olyan ember, aki-
nek mindig valahol máshol 
fáj. ironikus és ön ironikus 
Aurelius Augustus: Szkleró-
zis (értsd: agyi érelmeszese-
dés) a legszebb kór: nem fáj 
és naponta valami újat tudsz 
meg. Végül egy latin mon-
dás szerint: Az orvosok na-
gyon szerencsések: sikereikre 
süt a nap, tévedéseiket beta-
karja a föld. 

Micsoda gyűjtemény! ám 
mégis még sokan tanulnak 
orvosnak, mert a tükörnek 
van egy másik nézete is. Em-
pátiával minden beteg felé 
címmel jelent meg egy írás 
minap Dr. Körmendi ist-
ván 92 éves háziorvosról, aki 
ma is praktizál. 65 éve. Mind 
szellemileg, mind testileg fi-
atalokat megszégyenítő mó-
don reggeltől estig dolgo-
zik rendelőjében. Szakmáját 
az egyetemi képzésen kívül 
édesapjától tanulta, aki 72 
éves koráig praktizált há-
ziorvosként. Polcán orvosi 
könyvek, melyekből a mai 
napig sokat tanul. „orvosi 
tevékenységem a kezdetek-
től fogva a mások helyzeté-
be, szenvedéseibe való beleé-
lés képességén nyugszik. Az 
együttérzést éreztetni kell 
a pácienssel, jó szóval, a te-
kintet simogatásával, így az 
idegrendszer és az immun-
rendszer közvetítésével jóté-
kony hatást fejthetünk ki a 
betegséggel szemben.” Dok-
tori pályafutásának harma-
dik könyvét írja, mivel na-
gyon fontosnak tartja, hogy 
a tudását és a sok év tapasz-
talatát átadhassa a követke-
ző generációknak. 

Miért őt hoztam fel pozi-
tív példaként? Mert épp az 
ő egyik könyve adta a vég-
ső lökést abba az irányba, 
amely a háziorvosláshoz ve-
zetett. A „fertőzést” én is 
apámtól kaptam el a sokat 
emlegetett Nagyborosnyón, 
még gyermekkoromban, de 
a nagy döntést Körmendi 
János könyve után hoztam 
meg, mert az egész ember, 
az egész család gyógyítá-
sa mellett arra is megtaní-
tott, hogy egy egész közös-
ségnek is orvosa kell lennie 
egy magára valamit is adó 
családorvosnak, és arra is, 
hogy intenzíven benne kell 
lennie, élnie kell a közélet-
ben. Hogy mosolyogva kell 
minden embert szeretni, azt 
is, aki ezt nem viszonozza, 
hogy az ajtót nem becsukni 
kell, hanem kinyitni szüksé-
ges, hadd jöjjön be az egész 
világ rajta, hadd látszód-
jék az a belső-külső szépség, 
amiért minket, embereket 
egykor megteremtettek.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár: 
Február 6-13. 
Levendula Patika (Csabai u.)
Február 13-20. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Február 20-27. 
a Turul Patika (Piac tér).

Gyógyszertári ügyelet 
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehe-
tő igénybe. Figyeljék a patikák 
szombati nyitva tartását is.

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: 
Dán Attila (Békés) és Bellus Ani-
ta Mónika (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
Brnya József (85 évesen, Ka-
mut), Balog Imre (78), Csuta Ká-
roly György (89), Kis János (55, 
Murony), Kun Lászlóné Vári Ju-
lianna (80), Kulcsár István (72, 
Bélmegyer), özv. Csapó Ger-
gelyné Békési Eszter (86, Bél-
megyer), özv. Felber Lajosné 
Márton Anna Mária (75), Baji Im-
re (74, Kamut), Püski János (67, 
Kamut), özv. Pelyva Andrásné 
Haba Mária (82), Berczi Gábor 
(80, Kamut), özv. Budai Mihály-
né Csapó Julianna (82), özv. Turi 
Gáborné Varga Mária (61). 

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Csakis a magukat a jö-
vőért felelősnek érző polgárok 
együttes szellemi erőfeszítése 
vezetheti jobb irányba Ma-
gyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon velünk e közös aka-
rat 16 fejezete során. A teljes anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról: 
www.keesz.hu.

7. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés címet kapta a vita-
anyag hetedik fejezete, amelyben Borbás zoltán tolmácsolja a 
munkacsoport javaslatait. Ezeket három nagy téma köré épí-
tik: az erőforrás-gazdálkodásban az egészséges, tiszta élelmi-
szerrel kapcsolatos elvárások növekedésével párhuzamosan nö-
velni kell a termelők képzésének hatékonyságát, az élelmiszer-
termelés, mint értékteremtő munka és a vidéki élet presztízsét. 
A vidék népességmegtartó képessége, a mezőgazdasági kultúra 
érdekében támogatni kell az önellátó faluközösségek létrejöt-
tét. Az élelmiszergazdaság jelenlegi struktúrája miatt kialakult 
nemzeti kitettség kérdésének megoldásában pedig törekedni 
arra, hogy a faluközösségek minél feldolgozottabb formában 
értékesíthessék termékeiket. A termelők érdekében szükség 
van az agrártámogatási rendszer áttekintésére.

8. Az Egészségügy fe-
jezet szerzői, Kásler Mik-
lós és Velkey György sze-
rint az egészség a társadal-

mi közgondolkodásban alapérték, hiszen alapja a családnak, a 
gyermekvállalásnak, a munkának, gazdasági teljesítménynek, a 
közösségi létnek. A politikai és gazdasági prioritási sorrendek-
ben ennek le kell képeződnie, fogalmaznak a szerzők a társada-
lom és az egészségügy viszonyára utalva. Hozzáteszik: a jelen-
legi demográfiai helyzet miatt a szolidaritás elvű egészségügyi 
közellátás fenntartásához új hosszú távú stratégia megalkotása 
szükséges. A megelőzés területén jó eredmények születtek kö-
szönhetően a Semmelweis-tervnek. Mint írják, a rendszert sú-
lyosan deformáló paraszolvencia, az életpályamodellel, béreme-
léssel és a vele párhuzamosan megvalósítandó betegút-szabályo-
zással kivezethető. Az alapellátás fejlesztése következetes pénz-
ügyi ráfordításokkal és szakorvosképzéssel elindult, az elmúlt 
hónapokban elfogadott alapellátási törvény jó irányt mutat. 
Csoportpraxisok és praxisközösségek indultak próbajelleggel. A 
kórházi rendszer tehermentesítése érdekében ki kell építeni a 
hospice hálózatokat. 

Az idők jelei

Ismét jótékony célt szolgál 
a KÉSZ bálja

A tavalyit is meghaladó szá-
mú, összesen 330 érdeklődő 
vett részt a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége (KÉSz) 
idén 14. alkalommal meg-
tartott jótékonysági bálján, 
melyet a Sportcsarnokban 
rendeztek meg. A megjelen-
tek között most is szép szám-
mal voltak országgyűlési képvi-
selők, polgármesterek, önkor-
mányzati és intézményvezetők, 
lelkészek az egész megyéből. A 
bál idei fővédnöke, Dr. Fekete 
Károly, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke le-
vélben küldött üdvözletét Ka-
tona Gyula esperes olvasta fel 
a vendégeknek. A rendezvény 
védnöke, Kovács Sándor, Ko-
lozs-dobokai római katolikus 
főesperes-plébános viszont jelen 
volt, aki köszöntötte a megje-
lenteket és megnyitotta a bált.

Az est meglepetés fellépői 
ifjabb Mahovics Tamás és Bu-
sai Borika néptáncosok voltak, 
akik - mint ismert - a Fölszál-
lott a páva tehetségkutató ver-
seny 2015. évének legjobb tán-
cospárja különdíjasai. De a 
hagyományokhoz híven tán-
coltak a Belencéres Néptánc-
együttes felnőtt tagjai is. To-
vábbá ismét hallhattuk a már 
országszerte népszerű, dzsan-
go-pop zenét játszó Pankastic 
együttest, melynek a békési 
Pálmai Panna az énekese.

Az ízletes vacsora után a 
színvonalas zenét ismét a To-
nic együttes szolgáltatta. Az 
árverésen Várkonyi János, Sze-
verényi Mihály, Horváth Haj-
nalka, Csuta György, Macs-
kássy izolda, Bandi Katalin és 
Barcsay Jenő képzőművészek 
alkotásai, Kis Anikó kerámiá-
ja, illetve a nép- és iparművész 
Balog Gáborné, Kocsor imré-
né, Dávidné Gyarmati zsuzsa 
munkái találtak gazdára. De jó 
áron keltek el Dr. Kovács Lász-

ló és Szilágyi imre felajánlásai, 
a Kalló-féle kolbász és Hamvas 
Csilla meg Mózsa áron borkü-
lönlegességei. átadták a Far-
kas László és orosz Gergely ál-
tal készített békési kettős ke-
reszt makettjét, amely izsó 
Gábor polgármester úr irodá-
jába lesz kiállítva. A tombolán 

is nagyszámú ajándékot nyer-
hettek a szerencsés szelvénytu-
lajdonosok.

A tavalyi évről szóló beszá-
molóban elhangzott, hogy a 
szervező KÉSz az elmúlt esz-
tendőben a bál bevételéből 
rengeteg családnak nyújtott 
segítséget Békésen és a határo-

kon túl is. Az idei két kiemelt 
támogatott egyike a Békési 
Családsegítő Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálata, amely 
egy laptopot kap ajándékba 
megnövekedett járási felada-
tainak ellátásához. A másik tá-
mogatottról külön írásunkban 
olvashatnak. 

Összefoglalva: a megye 
egyik legszínvonalasabb, leg-
elegánsabb báljának lehettek 
részesei a megjelentek, mely 
ugyanakkor megőrizte eddigi 
meghittségét és meleg, segítő-
készséget sugárzó emberi han-
gulatát. 

zsombok Imre

A KÉSz idei báljának másik kiemelt támogatottja a kár-
pátaljai Salánk község magyar óvodája, amely összedőlt, 
és melynek újraépítésében a báli bevételből segítenének 
a szervezők. Ezért úgy döntöttek, hogy 200.000 forintból 
gyűjtési alapot képeznek, ahová március 15-ig bárkinek – 
magánszemélynek, vállalkozóknak, intézményeknek – le-
hetősége lesz a neki tetsző összeget befizetni, ha segíteni 
szeretne az ottani gyerekeknek. Lehet akár a közhasznú 
KÉSz számlájára utalni (KÉSz Békés Széchenyi tér 3. cIB 
Bank: 10702019-19719548-52000001, közlemény rovatba 
írandó: adomány), akár a Széchenyi téri Fakuckó boltban 
készpénzben befizetni. A gyűjtés eredményéről és a támo-
gatás átadásáról lapunk beszámol majd.

Óriási elismerést aratott a bálon a hétéves néptáncospár fellépése.
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Csendesül...
Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat, zengte 1938-

ban egész Magyarország. Így ünnepelt a magyar katolikus közös-
ség a Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világkongresszu-
son, s vette ki a részét az örömhír terjesztéséből. Ez volt Magyar-
ország válasza a nagyvilágnak, bizonyság a hitről, a közös aka-
ratról. Emelkedett, közös kiállás Jézus mellett. Egy megnyomo-
rított, megcsonkított ország összefogása. Hit a régi erényben, a 
jövőben. A világkongresszus reményt hoz, hogy érezzük egymás 
erejét, a közösséget, hogy higgyünk abban, hogy mi vagyunk az 
a sarokkő, amelyet nem lehet kifordítani a földből, amelyre való-
ban lehet építeni. De ugyanakkor feltesszük a kérdést, hogy va-
lóban elegek vagyunk-e ehhez, tényleg sziklaszilárd-e a hit Ma-
gyarországon, Európában? Mert Európa megváltozott. Európa 
„modern”, mindenben kétkedő, gunyoros és cinikus lett. Nem-
törődöm fiai és lányai istent is megkérdőjelezték, kigúnyolták, a 
hitet magánüggyé tették a közösségi alapvetés helyett, s meg-
kérdezték, mennyibe kerül. Nem vették észre, hogy a keresz-
ténység véd meg minket, ez teszi stabillá, európaivá a közössé-
get. Ezért aztán a 2020-as budapesti világkongresszus nem csak 
lehetőség, de hatalmas felelősség is. Élnünk kell vele.

Sitkei Levente írása alapján szerkesztette: Pálmai tamás

A Fidesz vitát kezdeményez az országgyűlés igazságügyi 
bizottságában az igazságszolgáltatásról a Hagyó-ügyben és 
a vörösiszap-katasztrófa ügyében született ítéletekkel kap-
csolatban – jelentette be Németh Szilárd képviselő. Az em-
berek többségét joggal háborítja fel a tíz halálos áldozat-
tal járó vörösiszap-katasztrófa ügyében hozott felmentés, 
csakúgy, mint a fővárost 2010 előtt irányító „maffia főnö-
ke”, Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes 
ügyében a felfüggesztett szabadságvesztés. Az emberek jog-
gal kérdezhetik: „Merre van az igazság?” Egyes bírák nem 
akarják alkalmazni a megszigorított törvényeket a népván-
dorlásszerű migrációs hullámmal szemben sem. E helyett 
külföldre szaladgálnak, és ott kérik ezeknek az egyértel-
műen sikeres jogszabályoknak a megváltoztatását. A Fidesz 
tiszteletben tartja „a bírói függetlenség liberális követelmé-
nyét”, de az átláthatóság és elszámoltathatóság demokrati-
kus követelményeinek is érvényt kíván szerezni. Azért szük-
séges a parlamenti vita, hogy tisztázzák: mi történik a ma-
gyar igazságszolgáltatásban? A problémákról pedig őszin-
tén kell beszélni! Nemcsak jogszolgáltatásra, de igazságszol-
gáltatásra is szükség van, és ha indokolt, törvénymódosítás-
ra is sor kerülhet.

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

30/981-76-54. 

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

 A városvezetés döntése értelmében valamennyi békési bölcső-

désnek és óvodásnak 5 ezer, valamennyi általános iskolásnak 10 

ezer forintot adtak tanévkezdési támogatásként, összesen mint-

egy 20 millió forintot.

 Nemzetközi fotópályázaton nyert értékes díjat Pusztai Gábor 

amatőr fotós. Nyereményét Hamburgban vehette át. 

 Szeptember első hétvégéjén rendezték meg a Madzagfalvi Na-

pokat. A kétnapos fesztivál mintegy 80 rendezvényelemet rej-

tett, a legnagyobb sikert az esti koncertek aratták. 

 Szeptember 22-én rendezték meg az Európai Autómentes Na-

pot. Az egész napos rendezvény gyerekeknek Békés-Dánfokon 

zajlott.

 Szent Mihály-napi forgatagot rendeztek a kulturális központ-

ban. Tűzzsonglőrök mutatkoztak be és fellépett a Hevesi Happy 

Band. A szintén Szent Mihály-napi tematikájú X. Békési Tök-

mulatság az esős időjárás miatt elmaradt.

 A Magyar Népmese Napján nagymamák és nagypapák olvasták 

fel kedvenc meséjüket unokáiknak és a megjelent kisiskolások-

nak a könyvtárban szeptember 30-án.

Szeptember

 Faültetési programot hirdetett a város. Több száz facsemetét 
osztottak ki az érdeklődő lakosok, közintézmények és vállalko-
zások között. A csemetéket az önkormányzat faiskolája nevelte. 

 Békésen ünnepelték a megyei politikai közigazgatás újraszerve-
zésének 300. évfordulóját. A november 20-i nagyszabású ren-
dezvényen a megyei kötődésű Patyi András, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem rektora mondott beszédet.

 November 21-én rendezték meg a VII. Református Bált, mely-
nek védnöke Dr. Fekete Károly püspök volt. 

 Csökkentette a kommunális adó mértékét az önkormányzat. 
Éves díja 2016-tól 20 ezer Ft-ról 16 ezer Ft-ra csökkent. A köte-
lezően bevezetett szemétszállítási díj mértéke a megyében Bé-
késen a legalacsonyabb. A városvezetés arról is döntött, hogy 
minden egyes, szemétszállítási díj megfizetésére kötelezett bé-
kési háztartás 2000 Ft-os támogatást kap, melyet a következő 
időszak(ok) szemétszállítási díjaiból fognak levonni – jelentette 
be a polgármester novemberben.

 November 25-én volt a 2016-os Békési Kalendárium bemutató-
ja. A több mint ezer példányban megjelentetett kiadvány villám-
gyorsan elfogyott a boltokból.

 Dr. Gosztolya Ferenc került be a békési képviselő-testületbe az 
MSZP színeiben Szalai László helyett. Szalai méltatlanságát a 
képviselői tisztségre köztartozásai miatt mondta ki a bíróság. 

 Három békési költő volt a vendége a novemberi, rendhagyó Iro-
dalmi Svédasztalnak. A könyvtárban működő könyv- és olva-
sásbarátok társaságához Szeverényi Barnabás, Surman László 
és Lakatos Gyula látogatott el.

 Idén a Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája látta vendégül 
a nyugdíjas óvónőket és dajkákat szokásos éves találkozójukon.

 228 db panelből álló, összesen 57 kilowatt teljesítményű nape-
lemes erőmű került a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola József Attila utcai épületére. A fejlesztés-
hez – mely jelentősen csökkenti a fűtés költségeit - önerő nem 
kellett. 

 Négy adventi vasárnapon helyi és kézműves termékek vásárá-
val, fellépésekkel és szeretetvendégséggel várták a békésieket 
civil és egyházi szervezetek összefogva az önkormányzattal a 
bíróság előtti téren. Felállították a város karácsonyfáját és az 
óriási adventi koszorút. Az adventi koszorú fényfüzérét később 
ellopták, de a tetteseket napokon belül elfogta a rendőrség.

November

 Felújították a városháza műemléki dísztermét, amely egyre töb-

beket vonz házasságkötésre távolabbról is. 

 Átadták a volt járásbírósági épületében kialakított új kormány-

ablakot. Az ünnepség miatt Békésre érkezett a Miniszterelnök-

séget vezető miniszter, Lázár János, aki bejelentette, hogy to-

vábbi 250 millió forinttal támogatják a felújítás folytatását, így 

az épület teljes egészében megújulhat.

 Viseletkiállítás nyílt a Galériában Mahovicsné Ladányi Anita és 

Mahovics Tamás gyűjteményéből. A kiállítás 2016 áprilisáig lá-

togatható. 

 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” programban. 

 A képviselő-testület a decemberi soros ülésén döntött arról, 

hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő élére Er-

délyi Imola Erzsébet klinikai biokémikust választja. A gyulai 

illetőségű új igazgató 2016. január elsejétől tölti be tisztségét. 

 Áldozatos önkéntes jótékonyságáért Összefogás Díjat adomá-

nyozott Gyergyószentmiklós alpolgármestere, Nagy Zoltán 

a békési Öreg, Paulcsik és Hegyesi családnak, melynek tagjai 

évek óta önzetlenül támogatják az erdélyi testvérvárosban mű-

ködő Szent Anna Gyermekotthon lakóit és a település szegény 

családjait.

 Juhász Zoltán békési cukrászmester kezdeményezésére 13 hazai 

cukrász 1300 szelet süteményének értékesítéséből és más ado-

mányokból vásárolták meg azt a modern újraélesztő készülé-

ket, melyet a tervek szerint a kulturális központban helyeztek el, 

nyáron pedig a dánfoki üdülőben működtetik. A személyzetet 

kiképezték az alkalmazására.

 2015-ben 28 alkalommal 150-150 szegény sorsú gyermeknek 

adtak meleg ételt a 2011-ben életre hívott Hétkrajcár program-

ban. A civil kezdeményezés támogatóinak és segítőinek decem-

ber 11-én mondtak köszönetet. December 19-én 300 személyes 

ételosztás zajlott.

 Hatszáz adag rizses húst főzött a Békés Megyei Mozgáskorláto-

zottak Egyesülete békési advent 4. vasárnapján. Az összefogás-

ból életre hívott, vállalkozók által támogatott akcióban szegény 

családok részesültek az ételből. 

December

 Békésen rendezték meg a Trianon előtti Békés-Bánáti Refor-
mátus Egyházmegye valamikori területén élő öt egyházmegye 
gyülekezeteinek nagyszabású találkozóját október 3-án. A több 
száz hívőt vonzó esemény perselypénzét szerbiai testvértelepü-
lésünknek, Magyarittabénak ajánlották fel, ahol az év elején el-
lopták az egyetlen nevezetességnek számító Kossuth-szobrot. 

 A békési zeneiskola alapításának 50 éves jubileumát rendezték 
meg október 3-án. A zeneiskola lépcsőfordulójában felavattak 
egy márványtáblát, valamint  bemutatták Fejesné Pálfi Zsuzsa 
Örömük titkai – Fél évszázad zeneközelben című könyvét.

 Október 5-10. között városunk Püski Sándor Könyvtárában is 
megtartották az Őszi Könyvtári Napokat. Ennek során Tóth 
Krisztina költő-író és műfordító látogatott városunkba.

 Óriási madzaggombolyagot szeretne szoborként kiállítani Barta 
István Zoltán vállalkozó. A gombolyag 9125 darabból áll, min-
det más-más békési személy köti az előzőhöz. A madzagkötés 
október 10-én kezdődött és folyamatosan tart. 

 Október 23-án kezdte meg a tévés versenyzést ifjabb Mahovics 
Tamás a köztelevízió Fölszállott a páva című vetélkedő műso-
rában. A hétéves néptáncos tehetség a jászberényi Busai Bori-
val egy párt alkotva egészen a döntőig eljutott, ahol különdíjat 
vehettek át. 

 Izsó Gábor mondott ünnepi beszédet az október 23-i városi 
megemlékezésen.  

 Aranybogrács díjat nyert a Csabai Kolbászfesztiválon a 
Madzagfalvi Szilvások csapata (Poltz József, Kovács Gábor, 
Szűcs László). Ugyanők kolbászkészítésben is elsők lettek, 
megkapva az V. Krajcsó Pál emlékverseny aranyérmét. 

Október

Ez történt 2015-ben 
 3. rész
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Melyik a jó diéta Önnek?
diéta a mozgékony alkatúaknak
Sportos testalkatú, szereti a szabadságot, nehezen tűr minden 
korlátozást. Rendkívül jó az étvágya, nem túl sokat törődik vele, 
hogy mit eszik. Hatalmas vitalitása és kimeríthetetlennek tűnő 
erői időnként egészségét veszélyeztető túlzásokba vihetik. Haj-
lamos a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, de máj- és ve-
seműködésére sem ártana ügyelnie.
tíznapos fitneszkúra diéta: ételeit elsősorban zöldségek-
ből, gyümölcsökből, gabonafélékből és burgonyából állítsa ösz-
sze. Reggelire egyen müzlit, ebédre zöldséglevest és zöldséges 
egytálételt vagy főzeléket, vacsorára pedig csak egy könnyű sa-
látát és kevés barnakenyeret. Fogyasszon el minden nap lega-
lább 1/2-1 liter frissen préselt vagy készen kapható hígított gyü-
mölcs- vagy zöldséglevet. Kerülje az alkohol-és kávéfogyasztást, 
ne egyen semmilyen húst és ne dohányozzon! Vitaminforrásait 
pótolja! Ha nagyon éhes, egyen egy gyümölcsöt, igyon egy po-
hár írót, joghurtot vagy higított, frissen préselt gyümölcslevet. 
Napközben igyon meg 2-3 csésze gyermekláncfűből, körömvi-
rágból, katángból és fehér ürömből készült teakeveréket. Spor-
toljon most is a megszokott ütem szerint. Hetente kétszer elme-
het szaunázni is: a fokozott verejtékezéssel nagyon sok felesle-
ges anyagtól szabadíthatja meg szervezetét. A máj védelmére 
és méregtelenítő funkciójának támogatására évente egy-kétszer 
fogyasszon kúraszerűen máriatövismag és articsóka-kivonatot. 

A jó pap is holtáig tanul
Apáti-Nagy Lajos a város szinte valamennyi fontos esemé-
nyén jelen van és dolgozik a fényképezőgépével. Megörökíti 
az utókor számára a jelent, és nem is akárhogy! Sikerei elle-
nére is megmaradt szerénynek, alázatosnak a szakma iránt, 
melyben szavai szerint folyamatosan kell fejlődni.

-GA-Pix Fotó egyik alapító 
vagy. Mi ez?

- igen, a GA-Pix Fotó Kft-t 
azzal a céllal hoztuk létre 
Gazsó Janival, hogy a három 
éve szakmánkká is vált hob-
binkat, a fotózást hivatalos ke-
retek között a jogszabályoknak 
megfelelve tudjuk folytatni. A 
rövidítés egy kis játék a Gazsó 
és Apáti névvel, valamint a 
mára már a (digitális) fotózás-
sal összeforrt Pixel szóval. A 
múltunk egyben a jelenünk és 
remélhetően a jövőnk is: Békés 
város történéseinek, esemé-
nyeinek megörökítése, doku-
mentálása, valamint megren-
delőinknek a fotózás területén 
felmerülő bármilyen  igényé-
nek teljes körű kiszolgálása.

- A Békési Fotós Klub veze-
tője vagy. Ez egy szakkör?

- Úgy gondolom, hogy a mai 
világban nem szólhat minden 
a pénzről. A fotós tudásomat 
- és itt beszélhetek a Jani ne-
vében is - jórészt autodidakta 
módon, hosszú évek alatt sze-
reztem-szereztük meg. Ezek-
nek az ismereteknek az át-
adására mindketten nyitot-

tak vagyunk illetve a „Jó pap 
is holtig tanul” elv alapján mi 
is szívesen tanulunk bárkitől. 
Ennek megvalósítására, és az 
érdeklődőknek „bázist” bizto-
sítandó hoztuk létre a Békési 
Fotós Klubot.  A klub jelenleg 
kis létszámmal, de annál na-
gyobb lelkesedéssel tartja ösz-
szejöveteleit. A foglalkozása-
inknak helyet adó Kecskemé-
ti Gábor Kulturális Központ 
minden évben megjelenést 
biztosít klubkiállításunk szá-
mára is. Minden fotózás iránt 
érdeklődőt szívesen látunk és 
várunk szerdán esténként 18 
órától.

- „Pénzt vissza nem adunk.” 
Nem így ti. Mesélj!

- A városunk nevelési in-
tézményeiben végzett fotózá-
saink előkészítésében, lebo-
nyolításában az ott dolgozók 
is rengeteg segítséget nyújta-
nak számunkra. Úgy gondo-
lom, hogy ennek, valamint a 
nevelési feltételek javításának 
támogatása, és az ott végzett 
munka elismerése - helyi vál-
lalkozóként - a mi feladatunk 
is. Ezért lehetőségeink szerint 

támogatjuk ezeknek az intéz-
ményeknek az alapítványait a 
kedves szülők által megvásá-
rolt fényképek árából. Az in-
tézményekben tartott esemé-
nyeken igény esetén, és egyez-
tetés alapján - amennyiben 
időnk engedi - részt veszünk és 
az ott készült fotókat megoszt-
juk saját és közösségi oldalun-
kon, valamint a többi média 
rendelkezésére bocsátjuk.

- Több számodra a fotózás 
egy hobbinál?

- A fotózás hobbiként in-
dult, és jelen állás szerint sem 
képes teljes megélhetést képe-
ző jövedelem biztosítására, ez 
jórészt a főfoglalkozásomból 
származik. Hasonlóan műkö-
dik Janinál is. Mindenesetre 
megpróbálunk a szabadidőnk 
beosztásával minden fotózással 
kapcsolatos igénynek megfe-
lelni és azokat kielégíteni. Eh-
hez azonban szükség van egy 
megértő és hatalmas szívű fő-
nökre, egy családias és szolidá-
ris munkahelyi kollektívára.

- Család? Magánélet?
- A feleségem önzetlen tá-

mogatása és az észrevétlenül 
kiskamasszá serdült fiam, aki 
születésekor a fotózáshoz a 
kezdő inspirációt adta, bizto-
sítják a megalapozott hátteret 
a mozgalmas mindennapok-
hoz. Édesapám is nagyon sok 

mindenben segít minket, és 
nagyon sokszor irigylem a ki-
tartását és fáradhatatlanságát. 
A szabadidős tevékenységből 
szinte mindennapivá vált fo-
tózás továbbra is megnyugtat 
és a számomra alkotásnak mi-
nősülő elfoglaltságban maxi-
málisan el tudok mélyülni és 
lazulni. A fotózás előtti hob-
bim a számítógépes zenélés, 
zeneírás volt, persze abszolút 
amatőr szinten az otthon falai 
közé zárva. A fotózásban mai 
napig is a legkedvesebb témám 
a zene, a zenészek, és koncer-
tek fotózása. A nosztalgia en-
gem is elért: újra kacsintgatok 
a zenélés felé, meglátjuk, hogy 
mennyi időt tudok fordítani a 
dologra.  gugé

Következő interjúalanyunk Ko-
vács Ildikó, a Szent Lázár Ala-
pítvány igazgatója lesz.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

BölcSődEi fElvéTEl
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek 

napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban 
nevelkedő (20 hetestől 3 éves korú) gyermekek szakszerű nevelé-
sét és gondozását végző intézmény. 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szü-
lei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani 
a napközbeni ellátást. Előnyt élvez azon a családok gyermeke, ahol 
mindkét szülő dolgozik, valamint a gyermekvédelmi törvény 42/A. 
§-a értelmében gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll. 2016 januárjától 6 hónapos kortól felvehető a bölcsődébe az ext-
ra GYED juttatásban részesülő szülő gyermeke. Védelembe vétel 
esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezheti a szülőt, hogy 
folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, 
egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a te-
rületi védőnő, házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, szociális- il-
letve családgondozó, gyámhatóság. 

Bölcsődébe gyermeke felvételét a szülő az év során bármikor 
kérheti, igénybe veheti a központilag szervezett előjegyzést. 

Ebben az évben a központi beíratás időpontja:
2016. április 27-28. 8-16 óráig

Beíratás helye: földvár bölcsőde (fábián u. 25/2.)
 A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülőnek vagy törvényes 

képviselőnek az intézmény igazgatójához kell benyújtania. A ké-
relemhez csatolni kell a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy 
a gyermek egészséges, bölcsődében gondozható. 

A gyermek bölcsődei felvételéről a férőhelyek mértékéig az 
igazgató dönt a bölcsőde szakmai vezetőjének meghallgatásával. 
A szülő a felvétel eredményéről írásban kap határozatot. A szü-
lő, gondviselő számára kedvezőtlen döntés ellen 8 napon belül 
fellebbezhet az intézmény igazgatójához eljuttatott és a bölcsőde 
fenntartójának címzett kérelemben.

Zseák lászlóné, bölcsődevezető

Élénkülő lengyel partnerkapcsolatok
Január közepén lengyel testvértelepü-

lésére, Myszków-ba látogatott Békés Vá-
ros Önkormányzatának delegációja a Vá-
ros Promótere díjátadó gálára. A hivata-
los részvétel részeként megállapodás szü-
letett a békési és a lengyel néptánccsopor-
tok partnerségének folytatására és a gyer-
mek labdarúgó csapatok találkozására.  

A Békésről utazó csoportot Kálmán Ti-

bor alpolgármester vezette, aki először tett 
személyes látogatást a sziléziai városba. Az 
oktatásért, ifjúságügyekért, turizmusért és 
a sportért felelős alpolgármester tárgyalá-
sokat folytatott a tavaly nyáron megindult 
néptánc kapcsolatok folytatása érdekében. 
A Belencéres Néptáncegyüttes gyermek-
csoportja tavaly nyáron lépett fel Mysz-
ków színpadán nagy sikert aratva. idén a 

Békés-tarhosi zenei Napok részeként jú-
nius végén fog a lengyel testvértelepülés 
gyermek néptánccsoportja Békésre láto-
gatni, hogy a helyi közönségnek bemutat-
hassák tudásukat és tapasztalatcserét foly-
tathasson a két táncegyüttes szakmai ve-
zetése. A lengyel testvértelepülés egyúttal 
nemzetközi labdarúgó tornára invitálja a 
békési 10-12 éves korú focistákat is. 

Országos átlag felett adnak vért a békésiek 
Közel ezer békési véradó 

jelent meg az elmúlt évben 
a Békésen szervezett véra-
dásokon és a magyar Vörös-
kereszt békéscsabai intéze-
tében. A békésiek mérlege 
85 új, továbbá 73 kitünte-
tett véradót mutat, akik leg-
alább tíz alkalommal jelen-
tek meg a véradásokon. 

A Magyar Vöröskereszt Bé-
késcsabai Területi Szerveze-
te égisze alatt működő Békési 
Vöröskereszt Szervezet a tele-
pülés önkormányzatának köz-
reműködésével szervez egész 
évben rendszeres véradást. A 

véradásokon alkalmanként 
átlagosan 50 fő jelenik meg. 
Békés Város Önkormányza-
ta nemcsak a helyszínt, a Vá-
rosháza dísztermét biztosítja 
évente több alkalommal a Vö-

röskereszt szakembereinek a 
vérvételhez, hanem intézmé-
nyeit is arra buzdítja folyama-
tosan, hogy dolgozói és az in-
tézményekben megforduló la-
kosok körében minél szélesebb 

körben tegyék elérhetővé a vé-
radás lehetőségét. 

Tóth zoltánné, a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezetének igazgatója kö-
szönetét fejezte ki az önkor-
mányzatnak és mindenekelőtt 
a lakosságnak. A békésiek 5 
százaléka aktív véradó, és a 
szám évről-évre nő. 

A rendszeres 959 véradó kö-
zött tavaly 73 véradót kitün-
tetéssel ismertek el Békésen, 
akik közül tizenhatan már 
több mint 50 alkalommal, sőt 
akadt olyan is, aki századik al-
kalommal adott vért.  
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Ingatlan 2 millió forintig

Építésre alkalmas sarki porta eladó 800 
ezer Ft-ért. Hegedűs u. 1. Tel.: 20/405-77-18.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Ék utcai garázssoron garázs eladó. Irány-
ár: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/995-39-92.
Békésen felújítandó parasztház 670 m2-es 
telken eladó. Víz, villany, gáz, szennyvíz-
vezeték van. Ár: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/95-
22-466.
Békésen egyszobás vegyes falazatú ház 
eladó. Irányár: 2, 2millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Régi építésű, felújításra való összkom-
fortos családi ház eladó 3,5 millió Ft-ért. 
30/590-69-38.
Táncsics M. u. 8. szám alatt régi típusú 
családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 
Tel.: 30/302-49-79.
Babilon sor 31. alatti összkomfortos, 2,5 
szobás, gázkonvektoros parasztház sür-
gősen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 
70/396-88-67.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával el-
adó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-64-42. 
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.
Ház sürgősen eladó a Szabadkai u. 9. alatt 
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen 
14 óra után.
A Petőfi utcában jó állapotú vályogház el-
adó. Akár két generációnak is, nagy portá-
val, sok melléképülettel. Ár: 4,9 millió Ft. 
Érd.: 30/47-66-166.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi tí-
pusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,9 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös 
középső lakás eladó. CSOK igényelhe-
tő. Ár: 5 millió Ft. Érd.: 30/448-44-02, 
70/227-00-63.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Legelő utcában háromszobás, összkom-
fortos ház eladó. Jószágtartásra való alsó 
épületek, betonos udvar, víz, villany, gáz. 
Irányár: 5,15 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás 
ház 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. 
Csallóközi u. 5. alatti ház eladó. Irányár: 6 
millió Ft. Érdeklődni ott.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka 
ház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
6,1millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó: kétszobás, III. emeleti lakás az 
Adyn vagy cserélhető kertes házra. 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.  

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk Nem vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

tisztelt olvasóiNk! 
lapunkban kizárólag olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FeltÜNtetik 
az iN gatlaN iráNyárát is.  

megértésüket köszönjük. 

Jókai u. 4. szám alatt kétszobás, össz-
komfortos, jó állapotú ház eladó. Sok mel-
léképület, garázs van. Irányár: 6,6 millió Ft. 
Érd.: 70/361-96-45.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es, 
1 + 2 félszobás lakás eladó. Irányár: 6,7 
millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Fáy 11-ben II. emeleti, háromszobás, nagy  - 
konyhás, kéterkélyes, felújított, 72 m2-es 
lakás pince tárolóval 6,8 millió Ft-os irány-
áron eladó. Érd.: 30/96-84-615.
Felújított, szigetelt, 80 m2-es vályogház 
1200 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 mil-
lió Ft. Érd.: 20/214-35-65.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kocka-
ház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.: 
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Sürgősen Gyulán összkomfortos kis pa-
rasztház telekkel eladó. CSOK igényelhe-
tő. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 30/272-43-50.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Kétlakásos különbejáratú kertes ház el-
adó a Petőfi utcában 7,5 millió Ft-ért. Érd.: 
20/331-69-82.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos, 
rendezett ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.: 30/36-84-828.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Mezőberény központjában 68 m2-es, 1+2 
félszobás lakás eladó. Igény szerint búto-
rozva is. Ár: 8 millió Ft. Tel.: 70/508-86-24.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház el-
adó. CSOK igényelhető. Irányár: 8 millió 
Ft. Tel.: 70/672-66-28.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 70/51-65-225.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél 
szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt 
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-
10-32. 
Ady E. utca 12C-ben 64 m2-es, tehermen-
tes, 1 + 2 félszobás, II. emeleti erkélyes 
téglaépítésű lakás eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 
20/326-79-26.
Pásztor utcában háromszobás ház nagy 
portával vegyes tüzelési lehetőséggel el-
adó 9 millióért. 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. 
Kamut, Közép u. 6. szám alatti háromszo-
bás, új építésű ház eladó. CSOK igényel-
hető. Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 20/933-
15-13.
Baky utcában I. emeleti, 70 m2-es, nagy-
konyhás, jó elrendezésű lakás eladó. 
Irányár: 9,99 millió Ft. Tel.: 20/217-36-00.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

A Kubikos utcában rendezett, négyszo-
bás családi ház eladó. Irányár: 12 millió Ft. 
Érd.: 30/31-63-407.
Békés, Petőfi u 26/1. sz. alatti felújításra 
szoruló duplakomfortos családi ház el-
adó, 806 négyzetméteres telken. Irányár: 
12 millió Ft. Érd.: 70/317-17-94.
Városközponti, 2003-ban épült, 80 m2-es, 
földszinti, háromszobás, kombikazános la-
kás, lépcsőháztól független bejárattal adó. 
Irányár: 13,6 millió Ft. Tel.: 20/770-58-33.
Mezőberény központjában összkomfortos, 
jól karbantartott 151 m2 ház kis udvarral 
eladó. Irányár: 13,8 millió Ft. Érd.: 30/919-
28-86.

Az Iskola utcában rendezett, háromszo-
bás, ebédlős, teraszos családi ház eladó. 
Irányár: 16 millió. 30/9638-391

INgATLANT KERES
Lakást vásárolnék. Havi 50 ezer Ft-tal tud-
nám fizetni + szocpol 3 gyerekre. Minden 
megoldás érdekel. 20/387-36-92.
Muronyban vagy Dánfokon összkomfortos 
házat vásárolok. 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 erdő-
ből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel 
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/250-
38-28. 
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép, nem téliesített kőépülettel, termő 
gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, 
tárolóhelyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Érd.: Hajnal u. 20/1. Tel.: 
66/417-339.
A krisztinai határrészen 1 kat. hold föld el-
adó, közvetlenül az Élővíz-csatorna mel-
lett. Villany van. Tel.: 66/416-369, 20/543-
20-48.
Malomasszonykert elején 3 kvadrát beke-
rített kert építési lehetőséggel eladó. Víz, 
villany, faház, termő gyümölcsfák. Tel.: 
30/822-47-88.
Nagykertben zártkert, téglaépítésű nyara-
lóval, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is 
lakható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
A Sebők-kertben 1059 m2-es rendezett 
kert gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, 
villany van. Érd.: 70/60-60-586.
Nagykertben 3600 m2 gyümölcsöskert fel-
szántva eladó. Víz, villany, szerszámtároló 
van. Tel.: 30/477-48-90.

JáRmű, ALKATRÉSZ
Stema  4050 utánfutó első tulajdonos-
tól, érvényes műszakival, megkímélt ál-
lapotban eladó. Irányár: 105.000 Ft. Érd.: 
3/429-44-59. 
Rotációs kapa utáni kocsi eladó. 70/343-
73-36.
Piros-szürke elektromos bicikli eladó 
50 ezer Ft-ért. Egy akkumulátor rossz. 
20/387-36-92.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Simson Star eladó. 30/675-25-75.
34 éves SEL-500-as Mercedes megkímélt 
állapotban eladó. 30/94-55-433.
Nagytestű robogó (Gilera) eladó. 30/457-
23-02.
Gyári utánfutó érvényes műszakival. Hasz-
nált, de jó MTZ alkatrészek eladók. Tel.: 
30/322-96-59.
ETZ 125 cm3-s eladó. 30/457-23-02.
Kistraktorohoz egytonnás, billenős pótko-
csi, 1 db kétfejes eke, forgatós eke, bontó 
kiemelő, 1/4 m3-es szállítóláda, MTZ hid-
raulika szivattyú eladó. Tel.: 66/643-730.

áLLAT
Nagysúlyú hízó és vágóbirka eladó. Tel.: 
20/405-77-08.
Hagyományos takarmányon nevelt 110 kg-
os igazi hússertések eladók. Tel.: 70/218-
59-72.
Választási bárányok eladók. Tel.: 20/405-
77-08.
Három db nyolchetes malac eladó. 
30/513-19-56.
120-130 kg-os hízók eladók. 30/513-19-56.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Kolbásznak való 2 db 350 kg-os és 2 db 
230 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/710-17-72.
4 db 100 kg körüli és 1 db 200 kg körüli 
hízó koca eladó. Tel.: 30/46-38-811.
Vágni való nyúl konyhakészen is, kisnyu-
szik, pulykák, némakacsák eladók. Békés, 
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
3 nagyobb sülő eladó. Érd.: 20/580-55-70.
Kissúlyú hízó eladó. Helyszínen mérés, le-
vágás megoldható. Érd.: 30/277-95-43.
Malac eladó. Érd.: 66/428-168, 18 óra 
után.
Japán-koki keverék jércék, kakasok el-
adók. Tel.: 66/643-098.
100 kg-os és 200 kg-os kocahízók eladó. 
Tel.: 30/46-38-811.
Kb. 300 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/240-
58-71.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistes-
tű dísztyúkot keresek megvételre. Ka-
kas nem érdekel. Tel.: 30/433-79-89.

TáRSKERESÉS
Molett nő keresi 70 év körüli férfi ismeret-
ségét szabadidő eltöltés céljából. 70/20-
40-112.
19 éves fiú szeretne megismerkedni hoz-
zá illő lánnyal. Komoly kapcsolat, nem ka-
land. 70/258-02-35.

mUNKáT KERES, AJáNL
Magánházaknál takarítói feladatot vállal-
nék. Tel.: 30/89-16-534.
Idős asszony gondozását vállalnám ott la-
kásért. 20/387-36-92.
26 éves, háromgyerekes anyuka bolti el-
adói végzettséggel munkát keres. Konyhai 
kisegítői vagy takarítói, házkörüli munka is 
érdekel. Érd.: 30/716-58-46.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival 
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést 
vállal. Te.: 30/26-90-417.
Munkát keresek, pl. fakivágást, hordást, 
hasogatást, nyáron fűnyírást. 70/258-02-
35.
Délelőttönként takarítást vállalok. 20/387-
36-92.
Magánházaknál takarítást vállalok. 30/74-
895-911.
Házköri munkát vállalok, takarítást, 
csekkbefizetést, gyógyszerfelíratást, stb. 
70/236-73-57.

EgYÉB 
28-as kék női használt kerékpár eladó. 
Tel.: 66/412-070.
Még nem használt, lábbal hajtós varró-
gép eladó. Szekrényke formára csukható. 
Érd.: 30/87-22-793.
22 kg-os gázpalack és Skoda 120-as ge-
nerátor eladó. 70/306-31-52.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
160x200 cm-es ágyneműtartós francia-
ágy 35 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/87-22-
793.
Cipőiparban használatos elektromos var-
ró-stoppológép újszerű állapotban eladó. 
66/412-070.
Új gyermekágy eladó vagy játékra, ruhára 
cserélhető. 70/236-73-57.
Fekete színű bútorlapból készített, fiókos, 
tükrös fésülködőasztal eladó. Érd.: 30/87-
22-793.
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válo-
gatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu cí-
men. 
Színes videokaputelefon eredeti csoma-
golásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Cipőiparban használatos kézi szerszá-
mok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá 
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók. 
Tel.: 66/412-070,
Kétajtós, világos, lakkozott ágyneműtartó 
és négysoros, lenyíló ajtajú cipőtartó el-
adó. Érd.: 30/87-22-793.
50 cm átmérőjű cirkulakorong, 50 literes 
üveg kosárral eladó. 30/27-28-342.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal, termosztáttal eredeti csomago-
lásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
200 kg-is mérő fémmázsa, disznótoros 
asztal, zománcozott üst, nagy zsírkavaró 
fakanalak eladók. Érd.: 30/87-22-793.
Vasvázon 3 fázisú cirkáló eladó. Tel.: 
30/293-27-51.
Cipőipari vegyes színű bőrhulladék (mar-
ha vox), vegyes színű mikro talphulladék 3 
és 6 mm-es (fehér, homokszínű, kék, pi-
ros) eladó. Tel.: 66/412-070.
Eladó: lakatos szerszámok, nagy hegesz-
tő, nagy lemezvágó, villanymotorok, kö-
szörűállvány, asztalos szerszámok, rez-
gőolló, kézi körvágó, akkumulátoros 
fúrógép, 28-as zöld női kerékpár. Tel.: 
66/413-716. Révész u. 7.
Egyedi, fából készült hálószobabútor el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/560-
91-75.
Édes és erős fűszerpaprika termelői áron 
eladó. 30/94-55-433.
Terménydaráló eladó vagy anyabirkára, 
bárányra cserélhető. 70/227-00-63.
Csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-
433.
Eladó: csősatu állvánnyal, egyengetőla-
pok, réz forrasztólámpa, kutyafuttató sod-
rony, alumínium kalapács, rotációs ka-
papengék. 70/236-35-37.
Csíksomlyói búcsúba útitársat keresek. 
30/94-55-433.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Ömlesztett, vegyes széna és takarmány 
burgondi eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Házi, füstölt szalonna eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
42-es méretű, fekete színű, bőr, férfi csiz-
ma eladó. Tel.: 30/433-79-89.

Apróhirdetések

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 16. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Irma néni 95 éves

Napokban köszöntötte Be-
reczki Andrásnét 95. születés-
napja alkalmából izsó Gábor 
polgármester. A településvezető 
a virágcsokorral együtt átadta a 
Magyarország miniszterelnöke 
által aláírt emléklapot. A szép-
korú hölgy a mezőgazdaságban, 

később egy gyógyszertárban 
dolgozott. irma néni szeret ker-
tészkedni, sok könyvet olvas, né-
zi a kedvenc délutáni sorozatait. 
Két gyermeke révén hét unoká-
ja és kilenc dédunokája szüle-
tett, akik gyakran látogatják őt. 
További jó egészséget kívánunk!

Beteg családot segít 
az adománybolt

A Békési Baptista.Pont ado-
mányboltja az új esztendőben 
is hív és vár mindenkit, aki a 
város használt ruha boltjait 
rendszeresen látogatja. Nézzen 
szét náluk is! A februári ado-
mányaikból egy betegségek 
miatt nehéz helyzetbe került 
családot támogat az adomány-
bolt. 

A szarvasi hivatásos tűzol-
tó-parancsnokságon szolgá-
latot teljesítő Precskó Sándor 
törzsőrmesternél tavaly no-
vemberben nyirokcsomórákot 
találtak az orvosok. Nem sok-

kal később másféléves kisfia is 
kórházba került májdaganat-
tal. Apát és fiát Szegeden ke-
zelik. A család anyagilag is na-
gyon nehéz helyzetbe került, 
ezért közvetlen kollégái gyűj-
tést indítottak. Aki tud, segít-
sen, hogy a csöppség és apu-
kája a lehető legjobb kezelést 
kaphassa. A felajánlott össze-
get az Emberöltő Alapítvány 
K&H Bankban nyitott szám-
lájára lehet átutalni. Szám-
laszám: 10408131-49565153-
55491062. Megjegyzés: Precs-
kó család.

Eladó: Bioptron lámpa lencsekészlettel, Zep-
ter edénykészlet darabonként is kedvezmé-
nyes áron eladó. Érd.: 70/221-96-65.
Eladó: paprikadaráló, szőlőprés, 300 l fa-
gyasztóláda, Singer varrógép, női kerék-
pár. Érd.: 70/221-96-65.
Whirlpool kombinált hűtőszekrény, Csepel 
varrógép eladó. Tel.: 70/612-83-74.
3,5 LE benzines fűnyíró eladó 10 ezer Ft-
ért. Tel.: 30/822-47-88.
Jó állapotú Zanussi géztűzhely és egy for-
gótárcsás felújított mosógép eladó 30 
ezer és 15 ezer Ft-ért. Érd.: 66/643-702, 
30/431-32-52.
Használt kétajtós lemezszekrény eladó. 
Ár: 10 ezer Ft. Érd.: 70/335-75-86.
Eladó: keltetőgép, két db kétsínes füg-
gönytartó, új víztisztító, új gyapjútakarók. 
Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: 20-as gyerekkerékpár, kettős 
hintaállvány, 130 l újszerű betonkeve-
rő, négyütemű motoros szivattyú. Tel.: 
30/924-60-67.
Kamuton P10-as üzemképes blokk, kuko-
ricamorzsoló, fatüzeléses perzselő eladó. 
70/27-10-532.

Új állapotban lévő kerekesszék eladó. Tel.: 
66/414-283.
Whirlpool automata mosógép, 150 és 300 l 
fagyasztóláda, gáztűzhely, 220 V termény-
daráló eladó. Tel.: 30/47-74-890.
Gyalupadot, disznóvágó asztalt, régi pa-
rasztbútort vennék. 30/683-43-94.
Phoenix varrógép, mázsa, mérleg, 
szőnyeg, 3 db Thonett szék eladó. Érd.: 
30/95-22-466.
Szekrénysor, dohányzóasztalok, székek, 
ülőgarnitúra, szőnyegek, rekamié, Erzsé-
bet háló, éjjeli szekrények, asztal, kővá-
lyúk, új hallókészülék eladó. Tel.: 70/672-
66-28, 70/612-83-74.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszo-
bafal, hűtőláda, gázpalack, háromrészes 
ülőgarnitúra, műanyag húsos teknő. Érd.: 
30/905-49-14.
Pálma, szobafenyő, jukka pálma eladó. 
30/905-49-14.
Eladó: ifjúsági bútor + franciaágy, tálaló-
szekrény, egyszemélyes heverő, hasító-
gép, kisméretű szőlőprés, kapálógép kis 
hibával, villanymotor, vízszivattyú, kisebb 
használati tárgyak. Tel.: 20/388-30-34.

TŰZIFA ELADÓ!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen 

2700 Ft/q.
Békésen 10 mázsa felett 

iNgyeNes kiszállítás!
tel.: 70/28-10-941.

A benzinkút 
közelében 

üZLEThELyIség 
KIADÓ. 

Raktárnak is megfelelő. 
érdeklődni: 

30/514-04-68.
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ProgrAmAjánLAtoK FeBruár 10- 24. KÖzÖtt

Február 12. péntek 17 óra

Bio-konyha. Téma: Tavaszi méregtelenítés gyó-
gyteákkal. A belépés ingyenes.

Kulturális központ

Február 14. vasárnap 10 óra

Ki Mit Tud – a színpad a Tiéd! térségi általános 
tehetségkutató verseny elődöntője. A belépés in-
gyenes. 

Kulturális központ

Február 19. péntek 17 óra

A békéscsabai Márvány Fotóműhely kiállítása. 
Megnyitja: Apáti-Nagy Lajos, a Békési Fotós 
Klub vezetője. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Február 20. szombat 17 óra 

Békés-Bp. Honvéd bajnoki férfi kosárlabda-mér-
kőzés. Mezőberény

Február 20. szombat 18 óra

Farsangi Batyus Táncház. Vezeti: Mahovics Ta-
más néptáncpedagógus, közreműködnek a Be-
lencéres Néptáncegyüttes táncosai, az élőzenét a 
Ludas zenekar szolgáltatja. A belépés ingyenes.
Belencéres Néptáncegyüttes próbaterme (Petőfi u. 21.)

Február 23. kedd 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Szociális otthon

Február 25. csütörtök 14.30 óra

Emlékezés irányi Dánielre a Városháza udvarán.

a Békési polgármesteri hivatal konyhájának ajánlata
  7. hét                                                                      2016. február 15-19.

hétfő kedd szerda Csütörtök péntek

tojásos savanyú 
leves sertés raguleves zöldbableves lebbencsleves köménymagos 

leves

mexikói 
aprópecsenye

párolt rizs
Burgonyás tészta  Búbos csirkemell

Burgonyapüré
Babfőzelék
sült kolbász

rántott halfilé
Burgonya köret

alma Befőtt Fánk

  8. hét                                                                    2016. február 22-26.

hétfő kedd szerda Csütörtök péntek

  gombaleves grízgaluska leves erdei gyümölcs-
leves zöldborsóleves gulyásleves

Burgonyafőzelék
Fasírt rakott karfiol párizsi csirkemell

párolt rizs  toroskáposzta meggyes lepény

vegyes zöldség 
köret sütemény

Jó Étvágyat kíváNUNk!

Hallották-e már csak úgy, a hétköznapi 
életben azt a szót egy beszélgetésben, hogy 
kerékpár? Épp olyan furcsa lenne, mint ha 
valaki burgonyáról beszélne krumpli helyett 
– hisz ott van nekünk erre a célra a kedves, 
mindennapi bicikli szó. Vagy nem is bicikli, 
hanem bicigli? Ejteni biztosan így, az utób-
bi módon ejtjük (bevallom, emlékszem, én ír-
ni is így szerettem volna, ahogyan a foghagy-
mát, szekfűt is el tudnám képzelni így). A 
bicikli azonban két, egyszerűen felismerhe-
tő részből áll – nem a vázból és a többiből, 
hanem nyelvtanilag! -: az előtag a sokak ál-
tal felismert bi- (azaz kettő), az utótag pe-
dig a küklosz (görögül: kör, körforgás), ez 
van meg a ciklus, enciklopédia szavakban is, 
így aztán a mi helyesírásunkban is a k-s alak 
maradt meg. Az –i úgy kerül a végére, hogy 

ha szabályosan (értsd: latinosan) ragozzuk, 
akkor az –i a többes számra utal, mert ugye 
civilizált nyelvekben a kettő az már többes 
szám. Vicce sen persze lehet mindenféle neve-
ken illetni a kerékpárt, piciklinek a gyerekét, 
biceglinek folyton javításra szorulót, a viszikli 
meg egyenesen brand, azaz márka lett: ezzel 
a kerékpárszerű eszközzel akár a teljes csa-
ládot (vagy éppen az összes csomagot) szál-
líthatja egy jól karbantartott lábizomzattal 
megáldott apuka. No de mi a helyzet a de-
fekttel? Bizony, az latin eredetű szó, azt jelen-
ti (többek között persze…), hogy hiány, hi-
ányosság, ami ezúttal persze a gumiköpeny 
folytonosságában mutatkozik. És mi lehet 
éppen olyan rossz, mint egy defekt? Amikor 
már csak a láncainkat veszthetjük.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Kerékpáros-barát

Márciusban is színi előadás
A Békési Tavaszi Feszti-

vál időszakában mutatják be 
a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központ színpadán a zse-
niálisan sokoldalú, egyedi hu-
morú Woody Allen Semmi pá-
nik című komédiáját. A Galla 
Miklós által fordított fergete-

ges vígjáték szereposztásában 
szerepel többek között a Já-
szai Mari-díjas Székhelyi Jó-
zsef színművész, Dósa Mátyás 
színész-énekes, és Aradi Tibor 
humorista.

Az előadás időpontja: már-
cius 21. hétfő 19 óra.

Jegyárak: 2700 Ft; 3200 Ft; 
3700 Ft.

Februárban akciós jegyvá-
sárlási lehetőség, nyeremény-
játék! 

Bővebb információ: 20/400-
2338. Helyfoglalás: 66/411-142/18; 
jegy@bekesikultura.hu. 

Finn oktatási szakemberek Békésen
oktatási szakemberek ismertették meg a sokat emlege-
tett finn oktatási modellt a megyéből érkezett tanárokkal 
a napokban Békésen. A neveléstudomány professzorai a 
Reményhír intézményt Eötvös iskolájában tájékozódtak a 
magyar közoktatás helyzetéről is. 

A február 5-én rendezett 
szakmai konferenciát megelő-
zően a távolról érkezett vendé-
gek tanórákat látogattak meg 
az Eötvös iskolában. olyan in-
teraktív, innovatív, élmény-
pedagógiára épülő tanórákat, 

melyekkel az iskolában dolgo-
zó pedagógusok igyekeznek 
csökkenteni azokat a szociális 
és egyéb hátrányokat, amikkel 
az itt tanuló diákok indulnak. 
Mint ismert, az iskolát e hátrá-
nyos helyzetű, kiemelten roma 
gyermekek nevelését-oktatá-
sát támogató céllal 2012. szep-
tember elseje óta működteti a 

Magyar Pünkösdi Egyház or-
szágos Cigánymissziója. Becs-
lések szerint a tanulók mint-
egy 80 százaléka cigány. 

Amint Durkóné illés Berna-
dett, a Reményhír Szakképző 
iskola, általános iskola, óvo-

da és Kollégium intézményve-
zetője elmondta, a módszertani 
megújuláshoz is vártak segítsé-
get a tanácskozáson. A jól mű-
ködő iskoláról, a finn oktatás 
jelenéről és jövőjéről Dr. Leevi 
Launonen és Dr. Marita Kon-
toniemi számolt be, a magyar 
iskolahelyzetről a finn oktatás 
tükrében pedig Dr. Csapó Benő 

oktatáskutató, szegedi egyete-
mi tanár. Végül pedig elmond-
ta eddigi tapasztalatait az a két 
finn pedagógus, Pirjo-Riitta 
Törmänen és Aarne Törmänen, 
akik szeptember óta a Remény-
hír intézményben dolgoznak. 
órákat, foglakozásokat látogat-
nak, és módszertani segítséget 
adnak a békési nevelőknek. 

Érdekesség, hogy a tanács-
kozásról, egyben a békési szék-
hellyel működő országos Ci-

gánymisszió átfogó munkájá-
ról egy Finnországból érkezett, 
országosan fogható keresztény 
televízió riportfilmet forgatott. 
A finneket nagyon érdekli az a 
fajta komplex missziós mun-
ka, amely az országos Cigány-
misszióban folyik - mondta 
el lapunknak Durkó Albert 
misszióvezető.  Szegfű K.

A Finnországból érkezett oktatási szakemberek bemutató órákat látogattak az Eötvös iskolában.
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Felavatták a gombokat 
a református gimiben

Hosszú évek hagyomány a 
Szegedi Kis istván Református 
Gimnáziumban a gombava-
tó ünnepség. A minden évben 
nagyon színvonalas esemény-
nek idén is a kulturális köz-
pont adott otthont.

A gombavató ünnepséget 
megkezdve a gombok feltűzé-
sére került sor, majd pedig izsó 
Gábor polgármester úr kö-
szöntötte a végzős diákokat, 
osztozva velük izgalmukban. 
Beszédében biztatta a végző-
söket, hogy olyan hivatást vá-
lasszanak, amit szeretnek csi-
nálni, mert ez vezet a boldog-
sághoz. A búcsúztató osztályok 
nevében Kiss Virág, a 11.a osz-
tály tanulója mondta a búcsú-
beszédet, majd Köteles zoltán 
tanár úr, a 12.b osztály osztály-
főnöke búcsúzott osztályától és 
minden végzős diáktól. A mű-
sor idén is bővelkedett színe-
sebbnél színesebb előadások-
ban, volt köztük hagyományos 
angol és bécsi keringő, osztály-
tánc, ám kevésbé hagyományos 

is, mint például a rocky. A 13.b 
osztály, szakítva a hagyomá-
nyokkal, nem keringőt, hanem 
charlestont járt, amit a tánchoz 
illő ’20-as évekbeli öltözék tett 
igazán tökéletessé. A táncpro-
dukciók mellett mind a há-
rom osztály egy-egy szál rózsá-
val megköszönte a szüleiknek a 
megköszönhetetlent, a sok tö-
rődést, odaadást, szeretetet, se-
gítséget, majd pedig elbúcsúz-

tak szeretett osztályfőnökeik-
től. A 12.a osztály Dr. Soósné 
Dr. Héjja Gyöngyi tanárnőtől, 
a 12.b osztály Köteles zoltán 
tanár úrtól, a 13.b osztály pedig 
Kiss Eszter tanárnőtől. Továb-
bá megköszönték a táncok be-
tanítását Kenyeres Csaba tánc-
pedagógusnak. Az estét egy 
közös dal zárta a három végzős 
osztály előadásában. 

Béres tamara

Büszkén viselhetik a végzősök a gombokat.
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Horgász
szemmel

új terÜLetI 
jegyeK 

BÉKÉS megyÉBen

A Körösvidéki Hor-
gász Egyesületek Szövetsége 
(KHESz) tájékoztatja a horgá-
szait, hogy új területi jegyeket 
hoz forgalomba, és az árak is 
változnak. 

A megszokott területi je-
gyeknél a vízterület szinte 
mindegyik típusnál kibővül. 
Azok a vízterületek, amiket 
az előző vízhasznosító kezelt, 
2016-tól a KHESz kezelésébe 
kerül. Egy-két vízterületnél 
még nem dőlt el a vízhaszno-
sító. A területi jegyek szaka-
szonként és egyben is meg-
válthatók. 

A Békési Horgász Egyesület 
is megkezdi a területi jegyek 
árusítását  február 16-tól. A te-
rületi jegyekkel kapcsolatosan 
az egyesületnél teljes körű tá-
jékoztatást adnak a horgászok-
nak.

Szekerczés Sándor

Földárverések 
a Békési Járásban is

Folytatódik a „Földet a gazdáknak!” program

A Békési Járási Hivatal tá-
jékoztatja önöket, hogy a „Föl-
det a gazdáknak!” program ke-
retében 2016. március 1. nap-
jától a Békési Járási Hivatal 
illetékességi területéhez tarto-
zó földterületek tekintetében 
is folytatódik a Magyar állam 
tulajdonába, a Nemzeti Föld-
alap vagyoni körébe tartozó, 3 
hektár fölötti kijelölt földterü-
letek értékesítése. 

Az árveréseket a Nemze-
ti Földalapkezelő Szervezet 
(továbbiakban: NFA) közre-
működőjeként a megyei kor-
mányhivatalok és járási hivata-
lok bonyolítják le megyei jogú 
városokban, az NFA képvise-
lőinek és közjegyzőknek a je-
lenlétében. Békés megyében 
az árverések 2016. márci-
us 1 és március 18. nap kö-
zött lesznek, a Békési járás 
vonatkozásában Békéscsa-
bán, a derkovits sor 2. szám 
alatt.

Békés megyében 375 db 
földrészlet kerül meghirdetés-
re, ez több mint 7000 hektárt 
jelent. A földrészletek túlnyo-
mó részt szántó, kisebb mér-
tékben legelő művelési ágban 

vannak nyilvántartva. 
A részvételi feltételekre és az 

árverés lebonyolítására vonat-
kozó szabályok az előző ütem-
hez képest nem változtak. 

A Békési járásban 99 db 
földrészlet kerül meghirde-
tésre. 

Az árverések időpontjai 
a Békési járás vonatkozásá-
ban: 2016. március 1., 2., 3., 
4., 7., 16.

Az árverések közjegyző köz-
reműködésével valósulnak 
meg, ezzel is biztosítva a tör-
vényességet, átláthatóságot. 
Az árverésen a vonatkozó kor-
mányrendelet értelmében csak 
helyben lakó, földművesnek 
minősülő, természetes szemé-
lyek vehetnek részt árverező-
ként, ők szerezhetnek földtu-
lajdont. A földszerzési maxi-
mum 300 hektár, amely azt 
jelenti, hogy a földszerző tu-
lajdonában és haszonélvezeté-
ben az árverésen megszerzett 
földdel együtt sem lehet ennél 
több földterület.

A hirdetményekről tájékozód-
ni lehet a www.nfa.hu, a www.
bekesijarasok.hu és a ww.beol.hu 
honlapokon. 

Kezdődik a szezon 
a kézilabdázóknak is

A felkészülési időszak a be-
fejezéséhez értek férfi kézilab-
dázóink. Csapataink január 
negyedike óta kemény munkát 
folytattak azért, hogy a tavaszi 
szezonban minél jobb eredmé-
nyeket sikerüljön elérniük. 

A felnőtt csapat lejátszot-
ta utolsó edzőmérkőzését is, 
méghozzá az orosházi FK-
SE U23-as csapatával. A fiatal 
orosházi csapat óriási lelkese-
déssel és gyors támadójátékkal 
31-29 arányban legyőzte a Bé-
kés-Drén KC-t. A békésiek leg-
jobb dobója a tízgólos Horvác-
ki volt. 

Az őszi szezonhoz képest 
annyi személyi változás tör-
tént, hogy az Kovács Atti-
la irányítónk eligazolt a Szé-

kács csapatához, a fiatal átlövő 
Venczel Barnát pedig a leiga-
zolta csapatunk. Az őszi sze-

zon közepétől bokasérüléssel 
bajlódó Cifra Tibor is rende-
sen részt vett a felkészülésen, 
az edzőmérkőzéseken is pályá-
ra lépett.

A tavaszi bajnoki idényt Sze-
geden kezdi a Békés-Drén KC 
– kevéssel lapunk nyomdába 

kerülése előtt -, míg az első ha-
zai mérkőzést február 11-én, 
csütörtökön 19 órától játsszák a 
Törökszentmiklós ellen a városi 
Sportcsarnokban.  Styop B.

Csapatunk e héten játssza első hazai meccsét a tavaszi idényben. Hajrá Békés!

A Békés-drén Kc tavaszi hazai meccsei

február 11. csütörtök 19 óra  Békés-Törökszentmiklós
Február 20. szombat 18 óra  Békés-Nyírbátor
Március 5. szombat 18 óra  Békés-ózd
március 19. szombat 18 óra  Békés-Füzesabony
április 9. szombat 18 óra  Békés-Balassagyarmat
április 16. szombat 18 óra  Békés-Törökszentmiklós
május 14. szombat 18 óra  Békés-Mizse KC
A mérkőzések a városi Sportcsarnokban lesznek, a jelzett 

időpont előtt két órával a juniorok lépnek pályára.
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Viharos zumba siker

A várakozásoknál is nagyobb siker volt az első zumba partidél-
után, amit a Sportcsarnokban tartottak február 6-án. óránként 
más-más oktató vezetésével hódolhattak hobbijuknak az ország 
számos pontjáról, főleg a keleti országrészből érkezett fitnesztán-
cosok, összességében száznál is többen. A programot salsa okta-
tás és a giri-sport megismerése tette még teljesebbé. 

A szervezők első véleménye szerint a siker bizonyítja, hason-
ló nagyságrendű programot érdemes máskor is életre hívni, és a 
mostanság nagyon divatos kubai eredetű zumba keleti fellegvá-
rává nőheti ki magát Békés.  Sz. K.

Kérjük, ajánlja fel 
személyi jövedelemadója 

1%-át 
A „Békési Fürdőért” 

Közhasznú 
Közalapítvány

javára! 
Adószám: 

18386169-1-04
Számlaszám: 

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank
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