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Sikeres év volt…
- Milyen év van a 

Szent Lázár Alapítvány 
háta mögött? Miben 
tudtak megújulni, és 
mely korábbi eredmé-
nyeket megtartani?

- Sikeres évet zárt a 
Szent Lázár Alapítvány, 
a 2016-os év során ren-

geteg új élménnyel és tapasztalattal gazdagod-
tunk. Aktívan részt vehettünk Békés város életé-
ben a közösség számára szervezett több rendez-
vényünk, projektünk megvalósítása során. Ilyen 
volt többek között az áprilisban tartott emléktáb-
la-avatás, amely a régi Hunyadi téri iskola emlé-
ke előtt tiszteleg. Júniusban elindult a Szent Láz-
ár Alapítvány ortopédiai szakrendelése. Ez egész 
évben várta az érdeklődőket. Szintén júniustól 
tartja találkozóit az Életrevalók Klubja. A nappali 
ellátásban pedig elérkeztünk a 10 éves évfordu-
lóhoz. A szeptemberi Madzagfalvi Napok során 
mintegy 400 látogatót vonzottak programjaink. 
Novemberben tartottuk a Roma Kulturális Na-
pot, melynek során a város nagycsoportos óvo-
dásainak szerveztünk szórakoztató programo-
kat. Nappali ellátottjainknak számára is egész 
évben szerveztünk rendezvényeket, így lehető-
ségük volt ellátogatni a gyulai Almássy-kastély-
ba, és a gyopárosfürdői strandra. Többször fő-
zéssel kedveskedtünk számukra. 

- Szociális területen is sokan számítanak önök-
re. Ebből a szempontból hogyan értékeli 2016-ot?

- Ebben az évben többször volt szerencsénk a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásait 
a város rászorulóinak körében szétosztani, illet-
ve több alkalommal tudtunk ruhaosztást szer-
vezni. Decemberben az évek óta megrendezett 
„Én is tudok segíteni!” programunk keretében 
300 személynek tudtunk élelmiszer felajánlás-
sal segítséget nyújtani. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Interjú Kovács Ildikó alapítványigazgatóval

Után kell nyomni a békési fotókönyvet
Nagyszámú érdeklődő jelenlétében december 13-án mu-
tatták be az Üdvözlet Békésről – A millenniumtól az ez-
redfordulóig című fotókönyvet. Az ezer példányban ki-
adott, exkluzív kivitelű könyv kevesebb mint egy hónap 
alatt elfogyott, így a kiadó néhány száz példányban után-
nyomja.

A december 13-i könyvbe-
mutató a Békési Galéria pa-
tinás falai zajlott. A kiad-
vány szerkesztőbizottságának 
tagjait Túri Andrea kérdez-
te. Mucsi András középisko-
lai tanár ötletgazdaként el-
árulta, hogy a grémium tag-
jai májustól kezdődően hóna-
pokon keresztül hetente talál-
koztak és késő estébe nyúló-

an válogatták ki az összegyűj-
tött képeslapok és fotók leg-
javát, aztán a képaláírásokat 
formálták aprólékos gonddal. 
Ebben a folyamatban orosz-
lánrészt vállalt Gurzó Klára 
segédlevéltáros, Sápiné Tur-
csányi Ildikó régész-muzeoló-
gus, Ferenczi Sándor helytör-
ténet-kutató, Miklós Lajos, 
a városvédő egyesület elnö-

ke, Varga Sándor városvédő, 
nyugdíjas tanár és Varga Var-
ga László korábbi tanácstag. 

- Ők mindannyian váro-
sukat szerető, arról sokat tu-
dó lokálpatrióták, átlátják a 
folyamatokat és egész Békés a 
kisujjukban van – mondta el 
Mucsi András.

A kiadványban taglalt 
1896-2000 közötti időszakot 
korszakokra taglalták, melyek 
elé Sápiné Turcsányi Ildikó írt 
rövid várostörténeti összefog-
lalót. De a hangsúly a képe-
ken van, melyekből 140 olda-
lon 323-at adnak közre.

(Folytatás a 3. oldalon)

Megkezdik tanulmányaikat az első leendő börtönőrök
Január 9-én negyvenheten kez-

dik meg felkészítő tanulmánya-
ikat Nyíregyházán azok közül, 
akik a majdani békési börtön első 
munkavállalói lesznek – hangzott 
el sajtótájékoztatón a városházán 
december 28-án. Izsó Gábor pol-
gármester elmondta, hogy a tele-
pülés vezetése a témát többször 

tárgyalva, jól meggondolva nyúj-
totta be a pályázatot büntetés-vég-
rehajtási intézet létesítésére. A pá-
lyázat eredményes volt. A muronyi 
út mellett, az oncsai városrészen 
várhatóan 2017 tavaszán-nyarán 
kezdődik meg az ötszáz fő befo-
gadására alkalmas börtön építése. 
A vezetés célja mindezzel a mun-

kahelyteremtés, a fiatalok helyben 
tartása mellett az volt, hogy a te-
lepülés gazdasági élete megpezs-
düljön az alkalmazandó 250 sze-
mély és családjaik által – folytatta 
Izsó Gábor. Maga az épület várha-
tóan 2019 első felében kezdi meg 
működését, amit megelőz majd 
egy legalább féléves próbaüzem. 

A munkatársakat addig kell kiké-
pezni. 

Január elején máris 47-en kez-
dik meg e folyamatot egy 22 hetes 
nyíregyházi képzéssel – ismertette 
Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezre-
des, a Békés Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnoka. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Forró hangulatban az év 
egyik leghidegebb napján

Immár tizenkettedik alkalom-
mal rendezte meg a város, a kiemelt 
aranyminősítést kiérdemelt és a Bé-
kés Városért Kitüntetést megkapott, 
Bagoly László karnagy vezette Békés 
Városi Ifjúsági Fúvószenekar fősze-
replésével az Újévi Koncertet.

A január 7-i eseményen Izsó Gá-
bor polgármester újévi köszöntőjé-

ben kiemelte: büszke erre a rendez-
vényre, arra, hogy ilyen sokan, most 
is, így együtt ünnepelhetjük egy új 
esztendő kezdetét, a fúvószenekarral, 
amely idén is oroszlánrészét vállalta e 
koncertnek. A zenekar most is arra 
törekedett, hogy repertoárjuk nagyon 
színes legyen. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Az újévi koncerten fellépett Steinkohl Erika színművész is.

Nyílt levél az olvasóhoz
Kedves békésiek! Fontosnak tartom, hogy 

2017. év elején egy felhívást (amely kérés is egy-
ben) tegyek közé - a Békési Gyógyászati Központ 
és Gyógyfürdőben dolgozó szakorvosok illetve házi-
orvosok nevében is - a békési egészségügyi ellátás ked-
vező helyzetéről. 

A nagymértékű orvoshiány miatt nagyon sok településen ellátat-
lanok a háziorvosi körzetek, ahogy Békésen is ellátatlan volt a 8-as 
körzet hosszú éveken át. Vannak olyan települések, ahol az orvoshi-
ány miatt másik településre kénytelenek átjárni a betegek, ha orvosi 
ellátásban szeretnének részesülni. Ráadásul a várakozási idő is meg-
hosszabbodott az utóbbi években. Ilyen tekintetben a békési betegek 
sokkal jobb orvosi ellátásnak örvendhetnek, akár a megyei átlagot te-
kintjük, akár az országosat. Békés megyében a háziorvosi rendelőknél 
a várakozási idő átlagosan 3 óra, és a szakorvosi várólisták átlagosan 
3 hónaposak.

Békésen a helyzet - hangsúlyozom - kedvezőbb az átlagnál, hiszen 
azáltal, hogy Dr. Rus Gal Paul Békésre került, mind a nyolc felnőtt 
háziorvosi állás be van töltve. Dr. Rus Gal Paul 2016. november 1-től 
látja el a háziorvosi feladatokat a 8-as körzetben. Sok problémával kell 
szembenéznie, amelyek abból adódnak, hogy hosszú éveken óta ellá-
tatlan volt ez a körzet, ezért a páciensek személyes adataitól kezdve az 
egészségi állapotukig mindent át kell néznie és szükség esetén kijaví-
tania. Ez kétségtelen időigényes, de elengedhetetlen, hiszen csak úgy 
kezelheti felelősséggel betegeit, ha előtte reális állapotukat felméri. Ezt 
mindenféleképpen meg kell értenie minden betegnek, aki ebbe a kör-
zetbe tartozik. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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A parfümről
Régen a férfi és nő egyéni testszagának a párválasz-
tásban fontos szerepe volt, ma ezt a jellegzetes testsza-
got igyekszünk elfedni különböző kozmetikai szerekkel, 
izzadásgátlókkal, dezodorokkal, parfümökkel. 

A parfüm szó a latin „per fumum” vagyis 
a „füstön át, a füst révén” kifejezésből ered. 
Ugyanis a parfüm elődjét, a tömjént, amely 
erős, kábító illatot árasztott, füstáldozatok be-
mutatásához, halottak bebalzsamozásához 
használták. A különböző illatosítók több 
mint ötezer évre tekintenek vissza. Kb. négy-
ezer évvel ezelőtti időkből már találtak olyan 
falfestményeket egy thébai fáraó templomá-
ban, amelyek mirha és fenyőtömjén alkalma-
zását ábrázolták. Több mint háromezer évvel 
ezelőttről ékírásos közel-keleti táblán maradt ránk az illó-
olaj készítés folyamata a világ első parfümkészítőjének, 
egy Tapputi nevű hölgynek feltételezett „munkájaként”. 
Az illatszerek évezredekig igen drágának számítottak, 
olyan királyi ajándéknak tekintették, mint az aranyat, a 
drágakövet vagy a fűszereket. A Perzsa Birodalomban a 
férfiak már ilyen illatos olajokat ajándékoztak a hölgyek-
nek. Megkezdődött az illatok terjedése. Az ókori görögök 
a házuk padlójára és falára is bőven szórták az illatokat, 
míg a rómaiak a lámpásaikba is ezt töltötték, ami aztán 
az egész helyiségben kellemes illatot teremtett. A közép-
kor elejére a legjelentősebb előrelépés az arabokhoz fű-
ződik, akik a különböző illatokat desztillációval állították 
elő. Legismertebb a rózsavíz és a rózsaolaj lett. Európába 
ez jutott el legelőször és új divatot teremtett. 

A „valódi”, alkohol tartalmú parfümgyártásnak ma-
gyar vonatkozásai is vannak. Károly Róbert felesége, a 
14. században élt Łokietek Erzsébet parancsára készí-
tették el az első olyan parfümöt, amit alkohollal vegyí-

tettek. Európa „magyar víz” néven ismerte meg. A XVI. 
században a reneszánsz korában Olaszországból indult 
virágzásnak a parfümkészítés művészete és terjedt el 
egész Európában, amikor az itáliai Medici Katalin fran-
cia hercegi feleségként Párizsba érkezett és divatba 

hozta a francia udvar hölgyei között a par-
fümhasználatot. A parfümkészítés aty-

jának Mauritius Frangipanit tekin-
tik, aki elsőször oldott fel égetett 
szeszben illatanyagokat. Francia-
ország hamarosan az európai par-

fümgyártás központjává vált. Válto-
zatlanul magas ára miatt elsősorban a 

királyi udvar és a gazdagok kivált-
sága maradt, hogy a test rossz sza-

gát elrejtse, ugyanis a francia udvar nem a higiénikus-
ságáról volt híres. Érdekesség, hogy a parfümök készí-
tői egyben méregkeverők is voltak. A XVIII. századra a 
parfüm óriási népszerűségre tett szert, így megnöveke-
dett az igény még több illatos olaj előállítására. A fran-
ciaországi Grasse lett a parfümgyártás fellegvára, máig 
a világ illatközpontja. Az illatipar már a XIX. század vé-
gén célpontba vette a középosztálybeli hölgyeket. A nö-
vekvő kereslet kielégítésére ipari gyártásra kellett átáll-
ni. A XX. században divatba jöttek a virágos illatok és 
a keleties keverékek. Megkezdődött a szintetikus alap-
anyagok előállítása, ezzel a mindenki számára elérhe-
tő, olcsóbb parfümök gyártása. A nagy divattervezők rá-
jönnek, hogy a divatos külsőhöz megfelelő illatnak kell 
társulnia, így a ruhaszalonokban először ajándékként, 
majd később saját termékként jelennek meg egyes di-
vatházak saját gyártású illatkompozíciói. Ez olyannyira 
sikeres, hogy már több bevétel származik a parfümök 
eladásából, mint a viseletekéből. 

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

Élő fortélyaink

A volt Kovács-pAtiKA

A Petőfi utca 25. számú építmény is város-
képi jelentőséggel bíró, ezért védelemre érde-
mes házaink közé kell, hogy tartozzon. 1936-
ban vette meg, s költözött ide, nyitotta meg 
gyógyszertárát dr. Ko-
vács István gyógysze-
rész. A lakás és a gyógy-
szertár egy épületben 
volt. Az épület homlok-
zatán elhelyezett em-
léktábla arról tudósít, 
hogy 1936-ban itt nyílt 
meg a Diadal patika, és 
ezt a nevet viselte az ál-
lamosításokig. Dr. Kovács István felesége ta-
nárnő volt, és három gyermeket neveltek fel. 

Az 1960-as években kisgyermekként több-
ször megfordultam itt. Családias volt a lég-
kör. A beteg leült, s megvárhatta, míg a 
gyógyszer elkészül. Az itt dolgozó Zsuzsi-
ka néni - aki a gyógyszertár mindenese volt 
- derűs, kedves arcára már egyre keveseb-
ben emlékezünk. Mint kisgyermek belépve 
a patikába, nagyon meglepett, hogy a lakás 

és a gyógyszertár ajtajában, a küszöbön né-
ha egy németjuhász kutya hasalt. Bizonyára a 
gyógyszerész úré volt. 

A ház sokáig a Viharsarok Termelőszövet-
kezet irodáinak adott 
helyet. Jelenleg Guti 
Imre és családja kávéa-
utomaták töltőanyaga-
ival kereskedő vállalko-
zásának raktára van itt. 
Köszönjük Guti úrnak, 
amiért megmentette 
ezt az épületet is. 

A polgárház lábaza-
ti párkányban végződik. Az ablakokat vakolt 
keretelés veszi körül. Az ablakok alatt lépcsős 
vakolt keretelés húzódik. A bejárat a gyógy-
szertárba az utcafronti rész jobb oldalán volt. 
Aki szereti Békést, és autóval vagy autóbusz-
szal erre utazik, érdemes néhány pillantást 
vetnie erre a házra /meg persze a Petőfi utca 
más védett házaira is/, és eltűnődhet, vajon 
az utánunk jövő nemzedékek is látni fogják?

Bíró György, városvédő 

Adományok a baptistáktól
A Békési Baptista Imaház-

ban az év végén több mint 220 
gyermek kaphatott cipősdoboz 
ajándékcsomagot. Az ünnepi 
alkalmat a Napocska Bábcso-
port előadásában bemutatott 

Panov apó című bábdarab szí-
nesítette. 

A Küldetés Alapítvány kö-
zösségi házában az Élelmiszer-
bank - TESCo élelmiszer-
mentés adomány kiosztási al-

kalmának részeként a Bap-
tista Szeretetszolgálat Ala-
pítvány tartós élelmiszerek-
ből összeállított adományokat 
adott át húsz szegény békési 
családnak.  

• a pedagógusok után az orvosok 

és az ápolók bére is emelkedik

• a szakorvosok 207 ezer forinttal 

kapnak majd többet

• az ápolók bére 65 százalékkal nő 

2017.kormany.hu

NŐ AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK

ÉS TANÁROK BÉRE
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Után kell nyomni a békési fotókönyvet
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Üdvözlet Békésről című 

kötet különlegessége, hogy a 
képaláírások a magyar mel-
lett angol és német nyelven 
is olvashatók. Az angol fordí-
tást Jeneiné Drucker Judit, a 
németet Mucsi András készí-
tette el. Másik különlegessége 

az a fotósorozat, amely 1960-
ból egy műemléki felmérés-
kor megörökített, több eset-
ben ma már nem látható ma-
gánházak és középületek fotóit 
mutatja be. Ezeket a felvétele-
ket - így együtt - korábban se-
hol sem publikálták.

A könyvet ezer példányban 
a Családért Alapítvány ad-
ta ki, és azért kerül mindössze 
1895 Ft-ba, mert a szerkesz-
tőbizottság ingyen végezte a 
munkáját. Ez az összeg a tör-
delést és a nyomdai költsége-
ket fedezi – hangzott el a be-
mutatón.

A fotók forrásai között ma-
gánszemélyeket is találunk, 
és hozzájárult a kiadványhoz 
a Békési Újság is, megnyit-
va értékes fotóarchívumát – 
mondta el a szerkesztőbizott-
ság egyik tagja, Szegfű Kata-
lin újságíró. A legtöbb közölt 

kép a Jantyik Mátyás Múzeum 
és Ferenczi Sándor gyűjtemé-
nyéből származik.

Végezetül az is elhangzott, 
hogy amennyiben megmoz-
dul a város, és a lakosok haj-
landók féltve őrzött fotókin-
cseiket, képeslapjaikat digi-
talizálásra átadni (az eredetit 
természetesen minden esetben 
visszakapják), ez esetben meg-
jelenhet a kötet folytatása. Té-
mák szerinti csoportosításban 
lehetne elkészíteni, valamikor 
a közeli években. A fotókat a 
Civil Szervezetek Házában - a 
Libazug utca elején - Serfecz 
Dávid, a városvédő egyesü-
let jegyzője gyűjti és teszi át 
a megfelelő számítógépes for-
mátumba.

Az Üdvözlet Békésről – A 
millenniumtól az ezredfordu-
lóig című kötet utánnyomását 
követően továbbra is a Barta 
kereskedésben, a Fakuckó já-
tékboltban, a Cerka papírbolt-
ban és a városi könyvtárban 
vehető meg, a nyomdai mun-
káktól függően várhatóan feb-
ruár elejétől-közepétől kezdő-
dően. 

Megkezdik tanulmányaikat 
az első leendő börtönőrök

(Folytatás az 1. oldalról)
Elmondta, hogy több mint 

nyolcszáz jelentkező közül 
többfordulós eljárás során vá-
lasztották ki őket, javarészt 
Békésről és a környékről vá-
logatva. Az ezredes kiemelte, 
hogy a büntetés-végrehajtás 
előmenetelt biztosít azoknak, 
akik komolyan gondolják a vá-
lasztásukat, ráadásul itt a ha-
záért lehet cselekedni. Az el-
méleti képzés után gyakorlatot 
kell szerezniük a jelölteknek.

- Ma már egészen más a bör-
tön, mint egykor volt. Nem a 
megalázásról, az elrettentésről 
szól. Sokkal inkább segítség-
nyújtást jelent az életút megja-
vítására, hogy a fogvatartottak 
a kikerülésük után jogkövető 
állampolgárokként éljenek to-
vább – mondta el Hafenscher 
Csaba Zoltán.

Izsó Gábor még azt is hang-
súlyozta, hogy több település 
börtönparancsnokával egyez-
tetett az elmúlt időszakban. 
A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy mindenütt erősö-

dött a közbiztonság, ahol bv-
intézetet hoztak létre. Talán ez 
is indokolta, hogy a beruházás-
sal kapcsolatban komoly ellen-
állás nem volt Békésen.  

Szegfű Katalin

A jövő járható útja?

Forradalmi ötlettel álltak 
elő magyar civilek, mely-
lyel teljesen újrafogalmaz-
ták egész társadalmi és gaz-
dasági berendezkedésünket. 
Az ENVIENTA terv olyan 
„más utat” kínál, mellyel 
mindenki megépítheti meg-
felelően szigetelt otthonát és 
biztosíthatja a fenntartáshoz 
szükséges energiát. Emel-
lett előállíthatja használa-
ti tárgyait és megtermelheti 
szükséges élelmiszereit.

A terv által alkalmazott 
nyílt forráskódú együttmű-
ködés új fogalom. Mit je-
lent ez a gyakorlatban? Az 
ENVIENTA terveit szaba-
don, ingyen lehet letölteni 
és felhasználni a későbbiek-
ben. A terv célja, hogy be-
bizonyítsa és megmutassa, 
korunk embere hogyan tud 
olcsóbban, önerőből kényel-
mes és modern lakhelyhez 
jutni, hogyan tud minden-
napi használati tárgyakat 
létrehozni úgy, hogy ne kell-
jen azt a boltban megvásá-
rolnia. Hogyan juthat úgy 
élelemhez, hogy mindezt a 
saját lakóhelyén hozza lét-
re, hogyan juthat úgy tiszta 
vízhez, hogy közben keveset 
pazarol el, hogyan termelhet 
úgy energiát, hogy azt ne 
kelljen vásárolnia. A minta-
modell felépítése és üzemel-
tetése során szerzett tapasz-
talatokat szeretnék megosz-
tani az érdeklődőkkel, hogy 
ezt követően mások is bát-
ran vághassanak bele ha-
sonló fejlesztésekbe. A terv 
alapötlete nem teljesen új: 
néhány évvel ezelőtt indult 
hódító útjára az USA-ból. 
Lényegében a megosztás 
alapú, fenntartható társada-
lom és gazdaság képét vetí-
tik előre az elkövetkezendő 
évtizedben, ahol a termelés 
és előállítás költsége – és a 
profit – együttesen közelítik 
meg a zérót. 

Más országokban is elin-
dultak már hasonló „vállal-
kozások”. Érezhető, hogy 
a világban történik valami 
és az egyidejűségük meg-
erősíti azt, hogy a magyar 
ENVIENTA is jó irányba 
halad. Több hazai és külföl-
di önkormányzat fejezte ki 
abbéli szándékát, hogy sze-
retné az ENVIENTA mo-
dellt meghonosítani, hiszen 
új, választható lehetőséget 
nyújthat az önmegvalósítás 

reményében inkább a váro-
sokba áramló, ott azonban 
munka hiányában önfenn-
tartásra képtelenné váló fi-
atalságnak. Nemcsak a vi-
déki falvak újra benépesíté-
séről lehet szó, hanem városi 
lakóközösségek számára lét-
rehozott úgynevezett beltéri 
gazdálkodói közösségekről, 
intelligens és energiataka-
rékos otthonok olcsó kiala-
kításáról, a megújuló ener-
giák használatát fontolgató 
lakóközösségek szakmai tá-
mogatásáról. A terv szeretne 
további ötleteket adni bár-
ki számára, aki felismerte, 
hogy a jövőben a közössé-
gi összefogások adják a gaz-
daság és a társadalom alap-
ját. Az ENVIENTA Gran 
Canaria hegyei közt épül. 
Nemcsak a fejlesztőközpont 
készülhet el itt, hanem azon 
lakóhelyek is, melyek az ide 
látogató érdeklődőket fo-
gadják. Mert egy dolog az 
interneten olvasni valamiről, 
azok alkalmazása már egész 
más kérdés. 

Az ENVIENTA alapjai-
ban véve a fenntarthatóság 
megteremtését tűzte ki cé-
lul, a terv részét képezi az 
újrahasznosítás, a megúju-
ló energiák használata, az 
energiatakarékos vízfelhasz-
nálás, az intelligens otthon-
tervezés, a 3D nyomtatási 
alapismeretek, az élelmisze-
rek előállításához szükséges 
rendszerek építése, üzemel-
tetése. Az önfenntartás, az 
úgynevezett „hálózaton kí-
vüli” megoldások földrajzi 
helyzettől függően más és 
más technológiákat igényel-
nek. Ezért az ENVIENTA 
távlati célja a modell ki-
terjesztése, hogy más vál-
lalkozó kedvű csoportok-
kal is megossza a megszer-
zett tapasztalatokat. Minél 
több ilyen központ épül, az 
ezek közti folyamatos infor-
mációcsere és a felgyülem-
lett tapasztalatok lerövidí-
tik újabb és újabb közpon-
tok építését, majd egy szép 
napon megérkezhetünk egy 
valóban fenntartható világ-
ba. A terv egy olyan európai 
pályázaton vesz részt, mely 
pénzbeli és mentori támoga-
tást nyújt újító kezdeménye-
zések számára. 

Belátom nagyon új és 
nem könnyű olvasmány ez a 
jegyzet. De, még a világ za-
jától relatív távoli Békésen 
sem dughatjuk a homokba 
a fejünk. Az ismeretlen jö-
vő rohamléptekkel közeleg. 
Próbáljunk rá felkészülni. 
(Az ismeretanyag Váraljay 
Gabriel és Habó Péter inter-
jújából származik.)

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
január 14-21. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
január 21-28. 
Turul Patika (Piac tér) 
január 28.–február 4. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Szombaton a Levendu-
la Patika 15 óráig nyitva tart. 

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

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Horváth Kálmán és Szilágyi Gló-
ria, Molnár György és Kutyik Eri-
ka.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak 
2016-ban: Balog Mária (60 éve-
sen, Tarhos), Kulcsár Ferenc 
(68), Liszkai Anna (71, Murony), 
Somlyai Sándorné Varnyú Mar-
git (77), Kis László (62), Barna 
Lajos (77), Bereczki János Gá-
bor (73), Domokos Lajosné Ha-
gyó Zsuzsanna (55), özv. Vincze 
Imréné Pataki Julianna (88), Pol-
gári Mihály László (85), Liszkai 
János (67), Szabó Imre (60), özv. 
Pomucz Jánosné Fábián Margit 
(81), Szendi András (59), özv. 
Futaki Gáborné Kiss Anna (91), 
Komáromi Imre (95), Lipcsei 
Lászlóné Péter Zsófia (81), özv. 
Csapó Imréné Dolog Ilona (87), 
özv. Bartyik Gergelyné Bimbó 
Éva (81), Domokos László (72), 
özv. Nánási Lászlóné Bereczki 
Zsuzsanna (89), Kovács Sándor-
né Pálfi Julianna (80), özv. Var-
ga Lászlóné Nagy Eszter (95). 
2017-ben: Szilágyi Lajosné Bor-
bély Eszter (69 évesen), Kis Ist-
ván (67), Vass Sándor (60), özv. 
Kovács Gáborné Vágási Zsófia 
(91), Fekete Imréné Faragó Ju-
lianna (74), Nagy Sándor (77), 
Kiszuczki György (61), Kocsor 
István (90), Nagy Sándorné Fe-
kete Julianna (75), Kárp Lajos 
Márton (89), Krám Béla István 
(65), Varga Sándor (65), özv. 
Fábi Istvánné Szőke Julianna 
(86, Bélmegyer), Bondár László 
(67, Kamut), Balogh István (80, 
Kamut), Salánki Tamás András-
né Lukács Zsófia (65), Guttin Jó-
zsefné Gyenge Ilona (88), Koz-
ma Imre (59), özv. Barabás Jó-
zsefné Vas Zsófia (76).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Majdnem elfogyott a Kalendárium
Újabb rekordot döntött a Békési Kalen-

dárium, amelynek 2017-es kiadása 1300 pél-
dányban az évfordulóra szinte teljesen elfo-
gyott a boltokból, már csak igen kevés da-
rab van belőle. Ezek a városi könyvtárban és a 
Barta kereskedésben vásárolhatók még meg. 

Sok elismerő szó érkezett hozzánk, melyek a 
kiadvány változatos tartalmát, nívós írásait és 
gazdag fotóanyagát dicsérik. Nagy sikert arat-
tak a néprajzi és a helytörténeti cikkek. A ki-
advány középpontjába állított családfakutatás 
sokak érdeklődését felkeltette, ahogyan a má-

sik hangsúlyos téma, Békés természeti kincsei, 
gazdag élővilága is.  

A 2017-es Békési Kalendáriumból több 
mint ötvenet elszármazottak címére postáz-
tunk, így olyanokhoz is eljutott, akik már 
nem vagy alig járnak haza Békésre. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezút-
tal is van keresztrejtvény a Kalendáriumban, 
ennek beküldési határideje április 30-a. A pá-
lyázók között vásárlási utalványokat és 2018-
as Békési Kalendáriumokat fogunk kisorsol-
ni. A neveket lapunkban publikáljuk.

Izsó Gábor és Hafenscher Csaba Zoltán a leendő börtönőrök előtt tar-
tott tájékoztatást.
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Újabb 800 példányt nyomtattat a kiadó a nagy sikert aratott könyvből.

Fo
T

ó
: G

A
-P

Ix
  F

o
T

ó
.



4 2017. január 17.

Csendesül...
„Boldog új évet!” 

– szoktuk kívánni egymásnak az év elején. De vajon hogyan 
érhető el a boldogság? Vannak emberek, akik szinte mindig elé-
gedettek, boldogok, és vannak, akik nem. A Harvard Egyetem 
tudósai egy hosszú távú kutatást végeztek, melynek fő kérdése 
az volt, hogy ez genetikailag öröklődő, vagy tanulható jellemvo-
nás-e, illetve, hogy mi eredményez tartós boldogságot. Azt álla-
pították meg, hogy az összes tényező közül, ami meghatározza, 
hogy egy ember boldog vagy sem, a legfontosabb az, hogy ké-
pes-e elfogadni és adni szeretetet. Egy alkalommal, amikor Jé-
zust megkérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat a törvény-
ben, ő így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és feleba-
rátodat, mint magadat”. János apostol pedig azt állítja, hogy „Is-
ten a szeretet”. Isten törvénye a szereteten alapul, mert ő maga 
a Szeretet. A megelégedettség és boldogság titka: beleilleszkedni 
az isteni rendbe, elfogadni Istentől és emberektől a szeretetet, és 
viszonozni és továbbadni azt. A harvardi eredmények szerint ez 
tanulható jellemvonás. Így lehet boldog az új évünk. 

Simon Csaba, lelkipásztor

 Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese el-
mondta, hogy négy évvel ezelőtt jó döntést hozott a má-
sodik orbán-kormány a Fidesz-KDNP hathatós támogatá-
sával, amikor a rezsicsökkentésről döntött. Németh Szilárd 
emlékeztetett, hogy az azt megelőző körülbelül negyven év-
ben, minden január 1-jén energia áremelésről szóltak a hí-
rek. 2002 és 2010 között a Medgyessy-, Gyurcsány- és  Baj-
nai-kormányok 15-ször emelték az energiaárakat. A lakos-
ság, azt a tőle elvett 1060 milliárdot - amit ebben a nyolc 
évben talicskáztak ki az országból, az akkor még külföldi 
tulajdonú energia cégek -, gyakorlatilag visszakapta, hiszen 
közel ezer milliárd forintot spórolt meg az elmúlt négy év-
ben. Németh Szilárd egyúttal felidézte azt is, hogy a bal-
oldali kormányok a lakossági gáz árát háromszorosára, az 
áram árát pedig a duplájára emelték. Ha a baloldalon múl-
na, nem számítana, milyen hideg van, az árak továbbra is 
kúsznának felfelé, és ennek többször hangot is adtak a re-
zsicsökkentés elmúlt időszakában. A rezsicsökkentéseknek 
köszönhetően az emberek 25-30 százalékkal olcsóbban fű-
tenek, mint 2010 előtt. Elmondta, a rezsicsökkentést fenn-
tartják, és folytatni fogják. Ez a folyamat meghozta az ered-
ményét, mindenki tudja fűteni a lakását, a rászorulóknak 
pedig támogatásokat biztosít a kormány. A családok átlago-
san évente 170 ezer forintot takarítanak meg. Várhatóan a 
baloldal és Brüsszel 2017-ben is folytatja támadását a ma-
gyar rezsicsökkentés ellen.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Caramel koncertezett a rászoruló 
gyermekek segítésére

A Magyar Pünkösdi Egyház 
országos Cigánymisszió szerve-
zésében Molnár Ferenc Caramel 
adott jótékonysági koncertet 
nemrég Békésen. A több mint 
300 érdeklődő megtöltötte a 
kulturális központ színházter-
mét. Köszöntő beszédet inté-
zett a megjelentekhez Izsó Gá-
bor, Békés város polgármestere, 
Durkó Albert misszióvezető úr 
és Dankó Béla, országgyűlési 
képviselő úr is, aki ugyan sze-
mélyesen nem tudott megjelen-
ni, de elküldte köszöntő sorait 
a vendégeknek. A várt koncert 
előtt a Reményhír Intézmény 
Epreskerti óvodásai és Eötvös 

József általános Iskolásai szín-
vonalas karácsonyi műsort ad-
tak. Ezután következett Mol-
nár Ferenc Caramel. Az énekes 
nemes gesztusként, a közös célt 
megértve és támogatva ingyen 
vállalta a fellépést. Ő is rászo-
ruló gyermekként nőtt fel, a tö-
rökszentmiklósi „cigánytelep-
ről” indulva - fogalmazott az 
országos hírű zenész. 

Békés ismét bizonyította, 
hogy érzékeny emberek lakják, 
akik a jó ügy mellé mindig szí-
vesen állnak. A koncert teljes 
bevételét jótékony célra hasz-
nálják fel a szervezők. 

Fajó AttilaA szegénységből indult énekes nem kért fellépti díjat a szervezőktől.

Fo
T

ó
: V

á
R

I 
Lá

SZ
Ló

.
�Összefogásból, számos önkéntes közreműködésével tisztították 

meg és készítették fel a szezonra a Dánfoki Üdülőközpontot. 

�A tragikusan fiatalon elhunyt biliárdos, Szűcs Sándor emlékére 

rendezett országos pontszerző versenyt a kulturális központban 

a Jóbarát Biliárd Egyesület.

�Átadták a városi elismeréseket a várossá nyilvánítás emlékünne-

pén. Díszpolgárságot kapott Mezei János, Gyergyószentmiklós 

korábbi polgármestere, „Békés Városért” kitüntetést Ladányi 

Zoltán rendőr ezredes, a Békési Rendőrkapitányság kapitány-

ságvezetője és Szatmári László ’Szatyi’ vállalkozó vehetett át. 

A „Civilek a Városért” elismerést az Esély Állat- és Természet-

védő Közhasznú Egyesület kapta.

�Tizedik Nefelejcs Vigalmát rendezte meg április 23-án a Nefe-

lejcs Egyesület. 

�Sursum Corda-díjat vehetett át Horváth Mihályné Vajas Katalin 

nyugalmazott óvónő és önkéntes szociális segítő, Dr. Farkas Ida 

nyugalmazott reumatológus szakorvos, és Dumáné Durkó An-

na idősgondozó.

�Varga Sándor nyugalmazott mérnök-tanár és Ferenczi Sándor 

helytörténet-kutató kapta a 2016-os Nefelejcs Díjakat.

�Minden békési lakhelyű 60. életévét betöltött személynek lehetővé 

vált, hogy ingyenesen vegye igénybe a helyi uszodát és gyógyfürdőt 

- erről a Jobboldali Összefogás vezette képviselő-testület döntött.

�Ötszáz fős börtön épül Békésen 2018-2019-ben. A létesítmény-

re pályázaton nyert lehetőséget a város. Az intézmény mintegy 

250 személynek ad majd munkát – jelentette be Dankó Béla és 

Izsó Gábor április legvégén.

�Emléktáblát állítottak az egykori Hunyadi utcai iskola falán az 

ott tanított tanároknak és ott nevelkedett gyerekeknek. A tábla-

állítást két magánszemély kezdeményezte.

�Az európai migrációról tartott politikai fórumot a KÉSZ meghí-

vására a Civil Összefogás Fórum. A vendégelőadó két újságíró, 

Bencsik András és Szarka Sándor volt.  

�A Szegedi Kis István Gimnáziumban 61, míg a Tisza Kálmán 

Szakképző Iskola és Gimnáziumban 127 diák vett búcsút az is-

kolájától a ballagási ünnepségekkel.

�Gyulán mutatkozott be nagysikerű tárlattal a békési portrérajzo-

ló, Varga Anikó. 

Április

 Békési Farsangi Forgatagot rendeztek a kulturális központban. 
Az eseményt helyi kézművesek és mesterségek bemutatkozásá-
ra is felhasználták.

 Szilágyiné Szabó Ágnes békési tanár és író egyfelvonásos, a há-
ború témáját feszegető drámáját mutatták be itthon és külföldön 
egy nemzetközi pályázat révén.

 Finn oktatási szakemberek látogattak Békésre, hogy a Remény-
hír iskolában és óvodában a romák magyarországi oktatásáról 
szerezzenek benyomásokat. A neves szakértők tanórákat láto-
gattak és előadásokat is tartottak a helyi pedagógusoknak.

 330 személy vett részt a jótékony célú KÉSZ Bálon a Sportcsar-
nokban. A bál bevételéből a békési családsegítő szolgálat új lap-
topot kapott, és a KÉSZ-esek támogatták a kárpátaljai Salánk 
község összedőlt óvodájának újjáépítését is.

Február

 Január 1-jével tölti be posztját a Békési Polgármesteri Hivatal új 

aljegyzője, dr. Tari Béla.

 2015-ben 97 káresetről érkezett jelentés a Békési Önkormányzati 

Tűzoltósághoz, ebből 54 tűzeset volt.

 A kulturális központban 11. alkalommal kezdték koncerttel az új 

esztendőt. A Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi 

Ifjúsági Fúvószenekar koncertezett - vendégművészek társaságá-

ban - teltház előtt.
 A város legnagyobb adózóit, vállalkozóit és a helyi intézmények 

vezetőit köszöntötte a városvezetés az úgynevezett újévi fogadá-

son, melyen 130-an vettek részt.

 Békési festők helyi témájú alkotásaiból nyílt mindaddig páratlan 

tárlat a kulturális központban.

 A kulturális központ munkatársait felkészítették a defibrillátor 

használatára. A közadakozásból megvásárolt életmentő készülé-

ket a központban, nyaranta a dánfoki üdülőközpontban helye-

zik el.
 Magyar Kultúra Napi ünnepséget tartottak a kulturális központ-

ban a Jókai Színház művészeinek közreműködésével. Ünnepi 

beszédet Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő 

mondott. 
 A tagságtól újabb öt évre Balog Gáborné kapott bizalmat a Ne-

felejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egye-

sület elnökeként. 
 959 rendszeres véradót tartanak számon Békésen – adta közre a 

2015 végi friss statisztikát a Magyar Vöröskereszt. 

Január Ez történt 2016-ban 
 1. rész

�Több mint ötszáz személy bálozott az ötödik Békési Sportbálon, 
melyre olimpiai bajnok sportolók díszvendégként látogattak el.

�Kukorelly Endre író volt a városi könyvtár vendége március ele-
jén.

�Az íjász Víg József bronzérmet nyert a Történelmi Íjászok Eu-
rópa-bajnokságán. 

�Oláh Levente énekes második lett a békési Ki-Mit-Tud-on.
�Rétvári Bence államtitkár mondott beszédet a március 15-i bé-

kési ünnepi megemlékezésen.
�Újabb adomány juttatott ki Gyergyószentmiklósra az otta-

ni gyermekintézményt patronáló békési családok közössége. 
A műszaki cikkeket és ruhákat rejtő adományból jutott erdélyi 
testvértelepülésünk szegény lakosainak is.

�Újra felállították Kossuth 
Lajos mellszobrát testvér-
településünkön, a szerbiai 
Magyarittabén, ahonnan 
ellopták az előző bronzal-
kotást. A szoborállítást az 
önkormányzatunk is támo-
gatta mintegy egymillió 
forinttal, és népes békési 
delegáció volt jelen az ese-
ményen. 

�Nemzetközi sakkversenyt rendeztek március derekán Békésen. 
Az Andor László Emlékversenyen 44 személy vett részt, köztük 
román és orosz sakkozók is. 

�Nagy érdeklődés mellett vetítették le Békésen az első magyar 
keresztény játékfilmet, az Új esély című alkotás. A vetítésen 
megjelent az író-rendező Czeily Tibor is.

Március

MegválTozoTT nyiTva TarTás!
Értesítem kedves vásárlóimat, hogy 

a FaKUCKÓ JáTÉKBolT 
nyitva tartása megváltozott.

nyitva: hétfő-péntek 9-17 óra, szombaton 9-12 óra között.
Köszönöm szíves megértésüket.

Juhos Balázsné (Kati néni)
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békési sorsok, ékési arcokB
Anna örök

E beszélgetés címét Juhász Gyulától kölcsönöztem. Az 
Anna név jelentése: Isten kegyelme, kecsesség, kellem, 
báj. Illik beszélgetőtársamra, Kocsorné Krizbai Annára. 
Figyelemre méltó, nem hétköznapi jellemű és életű fiatal-
asszony, akit szeretném, ha önök is megismernének. 

- Kérlek Anna, mutatkozz 
be a kedves olvasóknak!

- Békésen születtem, és 13 
éves koromig Borosgyánban 
laktam szüleimmel és két bá-
tyámmal. Úgy érzem, hogy 
ennek a szép korszaknak kö-
szönhetem viszonylag jó te-
herbírásomat. Édesapám a Vi-
harsarok TSZ-ben volt állatte-
nyésztési ágazatvezető, édes-
anyám, aki ma is él, a háztar-
tást látta el. Mindketten rend-
kívül szívósan dolgoztak. A 
család minden tagja megállja 
a helyét a maga területén. Idő-
sebb bátyám a katonatiszti hi-
vatást választotta, a fiatalabb 
pedig asztalosként tevékeny-
kedik. A férjem a Kormány-
hivatal alkalmazottja. Van 
egy egyetemista nagylányunk, 
Évike, és egy Down-szindró-
más nagyfiunk, Lacus. általá-
nos iskolai és középiskolai ta-
nulmányaimat itt végeztem 
Békésen. Ezzel párhuzamosan 
végig a zeneiskola növendéke 
voltam. Nagyné Bodon Ilike 
és Tóth István hegedűtanára-

im alapozták meg zeneszerete-
temet. A Szarvasi óvónőképző 
Intézet elvégzése után 1984-
től dolgozom óvodapedagó-
gusként. Egy évet a volt Petőfi 
utcai oviban, 1985-től kezdve a 
Teleki utcai oviban.

- Miért pont az óvodás gyer-
mekekkel akartál foglalkozni?

- Mindig szerettem a csa-
lád aprajai körülöttem lenni, 
általában véve is szeretem az 
embereket. Azonkívül a zené-
től sem szerettem volna elsza-
kadni. Mindig kihívást jelent 
megnyerni a gyerekek és a 
szülők bizalmát, és nincs na-
gyobb elismerés annál, ami-
kor 20-30 évvel ezelőtti óvo-
dásaim és szülei rám köszön-
nek az utcán, vagy segítenek 
ügyes-bajos ügyeim intézésé-
ben. Sajnos az utóbbi évek-
ben elveszünk az adminiszt-
rációs teendőkben és keve-
sebb időnk marad a lényegre, 
a gyerekekre.

- Az óvónőkórus karvezető-
je vagy. Hol tudtok fellépni és 
milyen sikereket értetek el?

-1993-ban énektanári diplo-
mát szereztem a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolán. Úgy 
gondoltam, egyszer még jól jö-
het ez a képesítés. Az óvónői 
kórus az óvodák ének mun-
kaközösségéből nőtte ki ma-
gát, melynek 1987 óta vagyok 
a vezetője. Eleinte az óvodák-
ban léptünk föl, majd ezek si-
kerén felbuzdulva és Berecz-
ki Lászlóné Piroska bíztatásá-
ra 2010-ben első alkalommal 
énekeltünk a városi nagy ka-
rácsonyi hangversenyen. Fel-
léptünk már a Magyar Kultú-
ra Napján, az elszármazottak 
találkozóján, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat me-
gyei és városi rendezvényein, 
a bölcsődék megyei szintű ta-
lálkozóján, két alkalommal a 
BÉTAZEN kórustalálkozóján 

képviseltük a várost. A kórus-
vezetés titkait a Soproni óvó-
nőképző Intézet zenei tábo-
rában Ugrin Gábor karvezető 
nagyon szigorú, de áldásos ke-
ze alatt leshettem el. Bár hosz-
szúak és intenzívek a próbá-
ink, mégis mindenki felüdü-
lésként éli meg.

- Az Együtt Könnyebb 
Egyesületben is tevékenykedsz. 
Mi a célotok?

- Esetünkben Lacus miatt 
evidens volt a választás. 2003 
óta, a megalakulástól kezdve 
tagok vagyunk. Célunk, hogy 
ezek a sérült gyerekek a város-
ban maradjanak akkor is, ami-
kor mi már nem tudunk róluk 
gondoskodni. Sajnos egyelőre 
még nem látjuk a megoldást. 
Az egyesületet szintén a zenén 
keresztül tudom legjobban tá-
mogatni. 

- Mit vársz 2017-től?
- Mindig bízom abban, 

hogy a józan ész előbb-utóbb 
felülkerekedik és a pedagógu-
sok terhein csökkentenek, épp 
azért, hogy többet tudjuk dol-
gozni. És remélem, hogy a kó-
rusunk még sok örömet fog 
okozni a városnak!  Gugé

A következő interjúalanyunk 
Surman László lelkipásztor-köl-
tő lesz. 

Együtt, közösen az új tornateremért
a Magyar Kézilabda szövetség és a Magyar állam együttműködésében Békés város lehetőséget kapott arra, hogy egy új, többfunkciós tornaterem 
megépítésével biztosítsa a felnövekvő generációnak az egészséges életmódra való nevelés feltételeit, segítse a helyi sportszervezetek működését.

az önkormányzat többkörös egyeztetéseket követően három lehetséges helyszínre szűkítette a beruházás színterét. 
Fő szempont, hogy a felépülő tornaterem a jelenlegi igények mellett 10 -20 év múlva is praktikusan szolgálja a mozogni, sportolni vágyó fiatalokat.

az alábbiakban a felmerült lehetséges helyszínekkel kapcsolatos néhány érvet és ellenérvet mutatunk be.

Művészeti iskolások sikerei
Nemrégiben tartották Dé-

vaványán a hatodik orszá-
gos Kádár Ferenc Népze-
ne és Néptáncversenyt. A 
Belencéres Néptáncegyüttes, 
a Dr. Hepp Ferenc általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola énekese és táncos szó-
listái, szép eredményekkel tér-
tek haza. Kis Dorka Népdal-
éneklés kategóriában Ezüst 

fokozatot ért el. Felkészítő ta-
nára Bácsfalvi Gabriella volt. 
A táncos szólisták, Vida Bor-
bála- Bereczki Péter Ezüst fo-
kozatot, Szatmári Dzsenifer- 
Barkász Márton Arany foko-
zatot (felkészítők: Mahovicsné 

Ladányi Anita és Hankó Ta-
más), míg ifj. Mahovics Tamás 
(felkészítője az édesapja) szin-
tén Arany fokozatot ért el. 

Bereczki Péter, Vida Borbála, ifj. Mahovics Tamás, Szatmári Dzsenifer 
és Barkász Márton.

Az előzőekben leírtak az elmúlt hónapok lakosságtól érkező észrevételei alapján, illetve szakmai javaslatok mentén fogalmazódtak meg. az önkormányzat a város egész lakosságának figyelembevéte-
lével kíván dönteni az új tornaterem helyszínéről. 
A Szent Pál soron található ingatlan magánkézben van, ezért az önkormányzat pénzbeli adománygyűjtést szervezett a telek megvásárlására, amelyre eddig sajnos kevés pénz gyűlt össze. 
amennyiben Ön is szeretne e kezdeményezéshez csatlakozni, felajánlását megteheti a Békési Polgármesteri Hivatal letéti számlájára (11998707-04606811-00070034) történő befizetéssel. a 
befizetésnél kérjük, tüntesse fel nevét, címét és közleményként: „új tornaterem”. a beérkezett felajánlásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. 
Amennyiben 2017. március 31-ig nem érkezik be a vásárláshoz szükséges összeg, akkor az önkormányzat visszautalja az adományozónak a felajánlott összeget, és a másik két helyszín közül választja ki 
azt, amely leginkább megfelel a békési gyerekek érdekeinek.

Fáy András utcán 
található 
önkormányzati 
ingatlan

előnyök:
  Közel helyezke-

dik el két oktatási 
intézményhez, így testnevelésórák megtartására ideális.

�Önkormányzati tulajdonú ingatlan, ezért nem merül fel 
számottevő pluszköltség.
� Biztonságosan és könnyen megközelíthető gyalogosan 

és gépjárművel is.   
� Városközponti helyszín. 
�Az élővíz -csatorna bizonyos belvárosi szakaszain a vá-

ros arculatának megfelelő parkosítás és területrendezés. 
Hátrányok:
�A kivitelezés az érintett lakóközösség nyugalmát  ideig-

lenesen zavarja.
� Változik az utca eddigi összképe.
� fakivágás történik a kivitelezés során.

Szarvasi úton 
található 
önkormányzati 
ingatlan 
(Sportpálya)

előnyök:
� Önkormányzati tulajdonú ingatlan, ezért nem merül fel 

számottevő  pluszköltség.

Hátrányok:
�távol esik az oktatási intézményektől,  így a tornaterem 

célja: a testnevelésórák kulturált megtartása, a nagy 
távolság miatt kivitelezhetetlen.
�Parkolóhely kialakítása szükséges. 
� fakivágás történik a kivitelezés során.

Szent Pál soron
található 
magántulajdonú 
ingatlan

előnyök:
� Közel helyezkedik el két oktatási intézményhez, így test-

nevelésórák megtartására ideális.
� Biztonságosan és könnyen megközelíthető gyalogosan 

és gépjárművel is.             
�Példaértékű összefogást eredményezhet.  
Hátrányok:
�A magántulajdonú ingatlan megvásárlása 60 millió fo-

rint többletkiadást eredményez, ehhez nincs elkülöní-
tett forrása az önkormányzatnak.
�A kivitelezés az érintett lakóközösség nyugalmát  ideig-

lenesen zavarja.
� Változik az utca eddigi összképe.
� fakivágás történik a kivitelezés során.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 3-as tavon horgászhely eladó. 
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Békés városközpontjában, a Teleki ut-
cai garázssoron 20 m2-es, nagy padlás-
teres garázs eladó 1,68 millió Ft-ért. Érd.: 
30/559-55-58.
1000 m2-es, ikerház építésére is engedé-
lyezett telek eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. 
Tel.: 20/347-23-95, 70/539-09-93.
Felújítandó parasztház közművekkel, 671 
m2-es telken sürgősen eladó 2 millió Ft-
ért. Érd.: 30/95-22-466.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
A Táncsics u. 8. szám alatti, régi típusú 
családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 
Tel.: 30/302-49-79.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76.
Egyszobás, panel kertes ház a Décseri ut-
cában eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 
30/624-99-87.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,5 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Felújított, összkomfortos családi ház 
azonnal beköltözhetően eladó 4,5 millió 
Ft-ért. Földszinti kisebb lakásra cserélhe-
tő. 66/414-919.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti, tégla-
építésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/919-84-02, 14-16 óra között.
Első emeleti, kétszobás, egyedi fűtésű, új 
nyílászárós lakás eladó Veres Péter tér 
8. szám alatt. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel: 
30/74-77-959, 30/936-56-26.
Tárház utcában ház nagy portával eladó. 
Irányár: 4,8 millió Ft. Tel.: 30/931-90-85. 
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 5 millió Ft. Érd.: 30/239-22-95.
Békéscsabához közel állattartásra alkal-
mas összkomfortos, ipari áramos tanya 
eladó földdel 5 millió Ft-ért. Érd.: 70/524-
84-53, 16 órától.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó. CSOK 
igényelhető. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 
30/448-44-02, 70/227-00-63.
Szélmalom u. 1/5. szám alatti 2+félszo-
bás, kétkonyhás, összkomfortos ház eladó 
5,2 millió Ft-ért. Szőlőskert, ásott kút. Fel-
újítást nem igényel. Tel.: 30/851-25-31.
Közel a központhoz családi ház eladó. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 30/359-76-90, 
70/941-39-08.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított kocka-
ház beköltözhetően eladó 5,6 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/203-73-41.
Napfényes családi ház eladó. Irányár: 5,7 
millió Ft. Érd.: 30/462-17-04.
Kecskeméti utcában háromszobás, két-
konyhás, két fürdőszobás családi ház sok 
melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69. 
Keserű sor 15. szám alatti kétszobás, 
központi fűtéses családi ház sok mellék-
épülettel eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 
30/456-12-91.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 

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. 

Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Felújított, kétszobás, 54 m2-es, 3. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel: 30/81-41-537.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal 
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió 
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 7 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Ady 12-ben jó állapotú, 64 m2-es, három-
szobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó. Irányár: 8 millió Ft. Tel.: 20/326-79-
26.
Karacson I. emeleti, felújított lakás eladó 
8,2 millió Ft-ért. Minden megoldás érdekel. 
30/43-42-297.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-
es ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Föld-
szinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-
60-79. 
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás 
családi ház 1000 m2-es portán eladó. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Téglaépítésű, 1+2 félszobás, jó állapotú 
kertes ház sürgősen eladó 9 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/91-98-402, 14-16 óra között.
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

Lánc utcában rendezett kockaház nagy 
portával eladó vagy tömblakásra cserél-
hető. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 30/35-
39-534.
Ady 10-ben II. emeleti, 2+félszobás, felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 
70/517-57-57.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Drága utcában négyszobás, kétgeneráci-
ós, duplateraszos, nappalis családi ház 
melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 mil-
lió Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Városközponthoz közel 3 szobás+ nap-
palis, galériás, hőszigetelt, klimatizált, 
padlófűtéses ház eladó. Irányár: 19 millió 
Ft. Érd.: 70/329-92-22.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben 
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappa-
lis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INgATLAN
Kétszobás, konyhás, téglaépítésű, gáz-
konvektoros kertes családi ház kiadó. Tel.: 
30/415-50-45.

INgATLANT KERES
Üres lakást vagy házrészt bérelnék har-
mincezerért + rezsi. Hat hónap előre. 
30/498-65-18.
Egyszobás lakást keresek a központban, 
második emeletig. Tel.: 66/631-580, dél-
előtt. Megyeriné.

KERT, SZáNTóföLD
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.

Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Télen is lakható. Víz, villany, fúrt 
kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben két kvadrát gyü-
mölcsöskert faházzal eladó. Tel.: 30/368-
52-91.

JárMű, AlkATréSZ
2 db Suzuki Eko segédmotor jó állapotban 
eladó, a kettő együtt 25 ezer Ft-ért. Tel.: 
20/94-50-726.
Hoffer traktorhoz való eredeti gyári melegí-
tőlámpa, és 50-es MTZ-hez való új vízszi-
vattyú eladó. Tel.: 66/411-857, este.
Kubuta 1600-as traktor tartozékokkal el-
adó. 20/581-73-69.
Simson segédmotor-kerékpár eladó. Érd.: 
30/457-23-02.
Régi motorkerékpárt és alkatrészeit ven-
nék. 70/36-68-635.

áLLAT
4 db eredeti szőke mangalica süldő eladó 
Békésen. Érd.: 30/46-38-811.
Kiscicák, nagycicák ingyen elvihetők. Tel.: 
30/931-90-85.
Szép, háromhónapos, fekete Mudi szuka-
kutya eladó. 30/813-03-94.
Hízó koca eladó. 20/28-16-187.
Nagysúlyú hízó eladó Tel.: 66/415-467, 
70/616-48-65.
Hagyományos takarmányon nevelt nagy-
súlyú, igazi hússertések eladók. Tel.: 
70/218-59-72.
Szobatiszta cicák elvihetők. 70/34-25-117.
Fehér-fekete foltos tacskó-keverék kisku-
tyák nyolchetesen, február 5-től elvihetők. 
Szabó D. u. 27/1.
Malac, süldő, hízó, vemhes koca eladó. 
30/921-26-25.
Birkahús és bárányhús eladó. 20/96-20-896.

TáRSKERESÉS
Elvált, rendezetten élő férfi keresi párját. 
Érd.: 20/27-450-60.
65 éves férfi társat keres, egy komoly höl-
gyet 60 éves korig. 70/28-564-26.

SZoLgáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Villanyszerelés! Kapcsolók, csillá-
rok, konnektorok, csengők, bojle-
rek javítását is vállalom. Telefon: 
0036/30-993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

MunkáT kErES, AJánl
Pultos hölgyet keresek békési sörözőbe. 
70/522-41-24.
Takarítói vagy házkörüli munkát keresek. 
Tel.: 70/246-74-98.
Takarítói és bolti eladói végzettséggel 
munkát keresek. 30/863-67-98.
Idősgondozói munkát keresek. Tel.: 
66/738-018, 70/771-12-34.

EgYÉb 
Kb. két teherautónyi építési törmelék (sitt) 
Mezőberényben ingyen elszállítható. Érd.: 
30/55-95-558.
Békéscsabán használt hűtőszekrények 
25000 Ft/db, fagyasztók 35000 Ft/db, 
szeletelőgép 38000 Ft-ért, villanymotoros 
22-es húsvágógép 45 ezer Ft-ért üzletbe-
zárás miatt eladó. Érd.: 30/55-95-558.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ülőgarni-
túra, női bundák, húsvágógép, pálma, 
szobafenyő, jukkapálma, leánder. Érd.: 
30/905-49-14.
Négyütemű, fűgyűjtős fűnyíró, 2db elekt-
romos láncfűrész, 5 l-es átfolyós gáz víz-
melegítő eladó. Érd.: 20/775-97-25.
Eladó: háló-konyhabútor, heverők, vezeté-
kes gáztűzhely, disznótoros asztallap, ru-
hásszekrény, hegesztő morzsoló, szőnye-
gek. Tel.: 30/203-73-41.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Bontott gázkonvektor eladó. Tel.: 20/290-
83-60.

Eladó: Csepel lábbal hajtós varrógép, de-
mizson, vonalas telefonkészülék, dohány-
zóasztalok, kővályúk. Tel.: 70/612-83-74.
Disznólövő puska eladó lőszerekkel. Tel.: 
30/243-09-80.
Különböző méretű szőnyegek, zsírosbö-
dönök, cementvályú, éjjeliszekrények, 
Zepter edények, új borotvapengék, új bo-
rotvák eladók. 70/236-35-37.
Csúszásmentes járólap eladó. Minőségi 
használt és új paplanok és párnák eladók. 
30/94-55-433.
Csillárok, festmények, vázák, puffok, ci-
pőtartó, szekrénysor, karnisok eladók. 
Érd.: 70/329-92-22.
Eladó egy gyári lemezkandalló és egy új 
S51-es ülés. Érd.: 20/775-97-25.
Eladó: kovácsoltvas kerítésbetét, 5 m-es 
falétra, redőnyök, húsdarálók, konvekto-
rok, kétajtós szekrény, cirkulakorongok, 
cirkula vázak. 20/472-96-58.
Eladó: cirkula, fűrész 220-as motorral, 
fűkasza alkatrésznek, 42-es boksz bőr-
csizma. 30/27-28-342.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ft-
ig. Tel.: 20/945-07-26.
Jó állapotú horgászbotok, orsók hagyaték-
ból eladók. Érd.: 30/43-411-77.
Eladó: 2200-as szalagcsiszoló, 300-as 
kombinált gyalugép, 400-as egyengető 
gyalugép, faesztergapad. Érd.: 30/860-
17-03.
Édes és erős házi őrölt fűszerpaprika el-
adó. Érd.: 30/94-55-433.
Szétnyitható konyhaasztal, polcok, Sam-
sung tévé állvánnyal, 20 l-es bödön, nagy 
lábas, nagy fakanalak, kerekes hótoló, új 
paplanok eladók. Érd.: 70/329-92-22.
Elektromosan hajtott kukoricamorzsoló, 
50 l-es üvegballon, terménydaráló, kézi 
morzsoló ládával, kéményes gázkonvektor 
eladó. Érd.: 30/462-17-04.
Jó minőségű, fedett helyen tartott kisbá-
lás gyepszéna eladó. Tel.: 30/277-95-43.
Elektromos forrasztópáka + cin, különbö-
ző kézifűrészek, zsírosbödönök, cement-
vályú, fali könyvespolc eladó. 70/236-35-
37.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcse-
rép, faanyag, deszka, gerenda, redőnyök, 
konvektorok és kisbálás szalma, anya-
kecskék. 20/472-96-58.
Eladók: rekamiék, morzsoló, ruhásszek-
rény, ágyneműtartó, keményfa háló, kony-
habútor, disznótoros asztal, hegesztő, ve-
zetékes gáztűzhely. Tel.: 30/203-73-41.
Eladó: kézikocsi, tekerős kukoricamorzso-
ló, faszék, 2 db húsos láda, 20 l-es zsí-
rosbödön, 2 db gázpalack, mázsa, erős 
ovális és kerek kannatartó, lóca, 200 
l-es műanyag cefréshordó, kerti kéziszer-
számok, 50-70 l-es ballonüvegek. Érd.: 
70/774-47-51.
220 V-os alig használt gallydaráló eladó 
20 ezer Ft-ért. Tel.: 30/ 85-81-911.
Eladó: új női hosszú bárányszőrme bunda, 
új ¾-es férfi irhabunda, bundasapkák, 2 
bunda foteltakaró. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: új számítógépasztal 14 ezer Ft-ért, 
Ikea kétszemélyes fotel 10 ezer Ft-ért. Érd.: 
30/342-98-07.
Pergető horgászbot orsóval, woblerrel el-
adó. Tel.: 30/261-21-85.
Régi híradástechnikai alkatrészeket (főleg 
IC-k) cserélnék bármire, megegyezés sze-
rint. Tel.: 30/456-12-91.
Gyulán német vegyestüzelésű kályha, ko-
vácssatu eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Jó állapotú szekrénysor ágyakkal, dohány-
zóasztallal, fotellel, szőnyegekkel eladó. 
Tel.: 30/456-12-91.
Házi kolbász, füstölt szalonna eladó a 
Malomasszonykertben. 70/315-73-47.
Ülőgarnitúra, tölgyfa konyhaszekrény, 
szekrénysor, fotel, függönytartók eladók. 
Tel.: 30/578-31-81, 17-19 óra között.
Eladó: tálalószekrény, ruhásszekrény, té-
véasztal, vas virágállvány, mosógép alkat-
résznek, lányka ruhafélék, autószőnyeg. 
30/22-42-902.
Eladó: új fémtalpas, csináltatott szánkó, 
fűrészek, újszerű rongy- és futószőnye-
gek, új gyapjútakarók, új vízszűrő. Tel.: 
30/272-43-50.
Zanussi kombinált hűtőszekrény (alul fa-
gyasztós, 185 cm magas) eladó 48 ezer 
Ft-ért. Érd.: 30/342-98-07.
Eladó: mázsa, réztányéros mérleg, sző-
nyegek, varrógép, villanyvarrógép, fürdő-
szobai polcok, tükrös szekrény, kisgyerek 
bicikli, Thonett székek, gyermek fürdőkád. 
Érd.: 30/95-22-466.

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: január 24. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

a mindennapi élet a nagyothallók és az ép hallók számára 
sok tekintetben nem mutat különbséget. az egyetlen kü-
lönbség az a plusz energiaráfordítás, amelyet a kommuniká-
ció érdekében a nagyothalló embernek ki kell fejtenie: állan-
dóan arra kell koncentrálnia, hogy kitalálja, a többiek vajon 
mit mondanak. ráadásul a nagyothalló embereknek még a 
velük szemben támasztott előítéleteket is le kell küzdeniük. 
De mindig van megoldás! 

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
a Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

a József attila u. 5. szám alatt. 
rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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Nyílt levél az olvasóhoz
(Folytatás az 1. oldalról)
Békésen a Békési Gyógyá-

szati Központ és Gyógyfürdő 
járóbeteg-szakellátásain is ked-
vezőbb a helyzet, mert minden 
szakrendelésen van orvos (sőt 
vannak szakrendelések, ahol 
több orvos is praktizál), így 

várólistáról alig beszélhetünk, 
szinte azonnali ellátásban ré-
szesülnek a páciensek, vagy a 
várakozási idő is jóval rövidebb 
az átlagosnál. Valamint szeren-
csés helyzet az is, hogy a házi-
orvosi rendelők is ebben az in-
tézményben találhatók, így a 
szakorvosi ellátásba való átkül-
dés sem okoz problémát és az 
időpont kérése sem. 

Dr. Rus 
Gal Paul nem 
az egyedüli orvos, 
aki 2016. évben el-
kezdte rendelését Bé  késen: 
Dr. Abrudán Klára reumato-
lógus szakorvos, Dr. Dombi 
Attila reumatológus szakor-
vos, Dr. Urbancsok Judit re-
umatológus főorvos, Dr. Bar-
tóki László urológus főorvos 
szintén Békésen rendel. Va-
lamint 2017 januárjától Dr. 
ottlakán Aurél sebész főorvos 
is nálunk dolgozik. Rövidesen 
Dr. Kis Anita személyében 
főállású iskolaorvost is üdvö-
zölhetünk körünkben. Ezek 
mind a lakosság érdekét szol-
gálják, és a jelenlegi országos 
orvoshiányban nagy és értéke-
lendő dolgok. 

Ezért hangsúlyozottan ké-
rem a lakosságot, hogy legye-
nek türelemmel az esetleges 
várakozások miatt (amelyek 
még mindig sokkal optimá-
lisabbak a megyei átlagnál), 
mert mindenki színvonalas or-
vosi ellátásban részesül.

Megértésüket köszönöm. 
Erdélyi Imola Erzsébet, 

igazgató

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.

Békési székhelyű, dinamikusan fejlődő, piacvezető középvállalat
keres jó kereseti lehetőséggel kollégákat a következő szakmába:

– nehézgépkezelő
Szakmai tudáson kívüli fontos elemek: 
• önálló pontos munkavégzés •  felelősségtudat
• kezdeményező készség  • nagy munkabírás
• jó stressztűrő képesség • csapatban való együttműködés

Érdeklődni:  30/372-9113.
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...alacsony a kerítés, szól a mondás, ame-
lyet nem cáfol meg az internet népe sem. (A 
cikk most rövid időre horrorisztikussá válik, 
de ígérem, jó lesz a befejezés, szóval abba ne 
hagyják az olvasást!) Az egyik ismert közös-
ségi – vagy mondjuk úgy: a legnépszerűbb 
közösségi oldalon osztották meg azt a képet, 
amelyen egy vizsla arca látható. Már ameny-
nyire… ugyanis valami rózsaszín van az arca 
helyén. A képhez tartozó szöveg megemlíti, 
hogy a hős kutya egy lángoló házból men-
tett ki lakókat, sajnos azonban összeégett, 
így kérik a hálójárókat, fejezzék ki együtt-
érzésüket. Több mint hatvanezren lájkolták 
a képet, és kicsit több mint hatszázan még 

imát is mondtak a hős és odaadó kutyáért. 
Ugye meghatódtak? Ez esetben ha belebotla-
nak a képbe, nézzék meg egy picikét jobban! 
A kutya (egyébként teljesen egészséges) ké-
pén ugyanis a rózsaszín dolog nem friss bőr, 
hanem egy szép szelet sonka – nem is gép-
sonka, hanem az a finom, egybeszabott, drá-
gán mért finomság, amelyet a modell minden 
bizonnyal a fénykép elkészülte után egyetlen 
másodperccel elfogyasztott. Nos, valami ilyes-
miről írta Einstein a következőket: „Csak két 
dolog végtelen: a világegyetem és az emberi 
hülyeség.  De a világegyetemben nem vagyok 
olyan biztos.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Nagy az Isten állatkertje…

BéKési progrAmAjánlAtoK jAnuár 17-31. Között

Január 19. csütörtök 19 órától

Újévi operett Gála az orfeum Vándorszínpad 
világhírű sztárjaival, bravúros tánckarával. Fel-
lép a békési Kékkovács Mara, a Budapesti ope-
rettszínház művésznője is. Közel három órában 
két felvonásban az operett gyöngyszemei hang-
zanak el. Jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft, 3700 Ft.

Kulturális központ

Január 22. vasárnap 15 órától

Ünnepi gálaelőadás a Magyar Kultúra Nap-

ja tiszteletére. Köszöntőt mond: Mucsi András 
tanácsnok. A műsorban helyi oktatási intézmé-
nyek növendékei, Szeverényi Barnabás tanár, a 
Békési Kistérségi óvoda és Bölcsőde Kórusa és 
a Belencéres Néptáncegyüttes lép fel. A belépés 
díjtalan.

Kulturális központ

Január 26. csütörtök 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Kulturális központ

Fafúvósok versenysikerei

A szerbiai Szabadkán meg-
rendezett nemzetközi fafúvós 
verseny sikere után ismétel-
ten bizonyították tehetségü-
ket és felkészültségüket a bé-
kési Alapfokú Művészeti Is-
kola szaxofonos növendékei. A 
zeneiskolák számára meghir-
detett országos versenyre ha-
todik alkalommal került sor 
Pomázon a közeli hetekben. 
A neves eseménynek, amelyre 
27 művészeti iskolából 38 ta-
nuló nevezett, a helyi Teleki-
Wattai Művészeti Iskola adott 
otthont. A versenyzőknek két 
fordulóban összesen két köte-

lező és egy szabadon válasz-
tott művet kellett előadni-
uk. A versenyt három orszá-
gosan elismert kiváló szakte-
kintély értékelte: Götz Nán-
dor szaxofon-klarinétművész, 
a Bartók Béla és a Weiner Leó 
Konzervatórium tanára, a köl-
ni Ensemble Musikfabrik szó-
listája, Kedl László klarinét- 
és szaxofonművész, a Kroó 
György Zeneiskola tanára, és 
Puskás Levente egyetemi ad-
junktus, a Debreceni Egyetem 
és a budapesti Egressy Béni 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola szaxofontanára, a Buda-

pest Saxophone Quartet alt-
szaxofon művésze.

Az országos megméretteté-
sen az alábbi szép békési ered-
mények születtek: a II. korcso-
portban Durkó Bertalan Ta-
más I. díjat nyert, oláh Kristóf 
László szintén I. díjat kapott, 
a III. korcsoportban Gyöngyö-
si Zsuzsanna I. díjas, valamint 
a kötelező darab legkiválóbb 
eljátszásáért járó különdíjat is 
neki adták. Tanáruk, Demjén 
Gábor felkészítő tanári külön-
díjban részesült, míg zongora-
kísérőjük, Gál Csaba korrepe-
titori különdíjat vehetett át.

A képen balról jobbra haladva: Gál Csaba, Oláh kristóf lászló, Durkó Bertalan Tamás, Gyöngyösi Zsuzsan-
na és Demjén Gábor látható.

Forró hangulatban az év 
egyik leghidegebb napján

(Folytatás az 1. oldalról)
Mostani koncertjükön első-

sorban a közönség kedvenceit 
játszották, valamint több nép-
dalfeldolgozást, de mesedara-
bot is előadtak. De a hagyo-
mányokhoz híven indulókat, 
operett részleteket, keringő-
ket, musical betétdalt, klasz-
szikus zenét, könnyűzenei da-
rabokat is előadtak. Elhang-
zott egy kortárs holland szer-
ző fúvósokra írt többtételes 
zeneműve is. Hosszú évek óta 
társszereplője a koncerteknek 
a Rábai Szilvia vezette békés-
csabai Grácia Mazsorett Cso-
port. Idén is itt voltak. Mint 
mindig, ezúttal is jöttek meg-
lepetés fellépők. Nagy sikert 
aratott a közönség körében 
a Balog Richárd – Litauszki 
Enikő táncospár, akik elő-
ször egy keringőt, majd egy 
quickstepet táncoltak. A bé-
kési kötődésű Steinkohl Eri-
ka színésznő Leonard Cohen 
Halleluja című dalát énekel-
te. Több hangszeres szólista 
működött közre a koncerten. 
Rónai Gábor – aki már má-
sodszor szerepel szólistaként 
a rendezvényen – egy szlovák 
szerző polkáját adta elő trom-
bitán. oláh Kristóf szaxofo-
non játszotta Webber Macs-

kák című musicaljének egyik 
betétdalát, az Éjfélt. A Har-
sona Express című számot pe-
dig Erdei István, Braun Ger-
gő, Trescsik ádám, Durkó 
Péter és Kósa Barbara adták 
elő harsonán. Gulyás László: 
Széki muzsika című népdal-
feldolgozásában Hegyi Nor-
bert játszott szólót klarinéton. 
Hubay Jenő: Hejre Kati című 
művét pedig a zenekar a gyer-
gyószentmiklósi testvérváro-
sunknak küldte, amint tavaly 
is küldött nekik egy dalt. Fel-
lépett a rendezvényen a tavaly 

már nagy sikert aratott debre-
ceni Mustang Country Tánc-
csoport is. Az év zenekari tag-
ja díjat idén - a zenekar tagjai-
nak titkos szavazása által - Őri 
ágnes fuvolista és Dávid Mar-
cell ütőhangszeres kapta.

A koncert utáni pohárkö-
szöntőjében Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester pedig azt az 
útravalót adta a vendégsereg-
nek, hogy a 2017-es esztendő-
ben is nagyon fontos minden-
kinek a kitartás, a hit, és talán 
a legfontosabb: a szeretet. 

Zsombok Imre

Félezer ember kapott ingyen ebédet
Jótékonysági ebédosztást 

szervezett a Mozgáskorláto-
zottak Békés Megyei Egyesü-
letének békési szervezete ka-
rácsony előtt. Mintegy 500  
főnek, köztük a hajléktalan 
szállón élőknek, kisnyugdí-
jasoknak, nagycsaládosok-
nak, óvodás és kisiskolás gye-
rekeknek, továbbá az egyesü-
let tagjainak osztottak ki egy-
egy adagnyi disznópörköltet 

szarvacska tésztával. A szer-
vezők nevében Laukó András, 
a mozgáskorlátozottak szerve-
zetének helyi vezetője köszön-
tet mondott a támogatóknak. 
Szponzorként segítette a kez-
deményezést Kálmán Tibor 
alpolgármester, Barkász Sán-
dor képviselő, a Polgármeste-
ri Hivatal, Kiss István, Nyes-
te Sándor, Öreg Gábor és 
Társa, Szabó Zoltán, Kovács 

István (Kácsi) húsboltja, Mol-
nár István, az Egeresi Vegyes-
kereskedés, Wolfart József 
Joki (Szabadkígyós) vállalko-
zó. Segítők voltak: Kelemen 
Imre, Balogh Adrián, Wolfart 
József Joki, Öreg Gábor, Csa-
tó Gábor, Kovács Lászlóné, 
valamint külön köszönet Ta-
másnak, a Békési Polgármes-
teri Hivatal konyhája szaká-
csának. 

Napközbeni melegedési lehetőség
A Békési Mentálhigiénés 

Szolgálat tájékoztatta szer-
kesztőségünket, hogy január 
16-tól, hétfőtől kezdődően le-
hetőséget nyújt azon szemé-
lyek számára, akiknek a nap-
közbeni melegedése nem meg-
oldott, mert nem tudják ott-
honát megfelelően fűteni, hogy 

töltsék el napokat a Borosgyán 
utca 1/1. szám alatti épületük-
ben. A ház hétköznaponként 
8 órától 16 óráig tart nyitva. 
A melegedőknek forró teát és 
szerény reggelit is biztosíta-
nak 11 óráig, melyet kellemes 
és meleg környezetben tudnak 
elfogyasztani.  
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TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

Kuglizva 
vagy 

KonyHaKészEn  
Tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
Rendelésfelvétel: 

00 36-70/634-52-95, 
00 36-70/50-23-914. 

Legyen tél, legyen nyár, 
hA NáLUNK RENDEL, 

JóL JáR!

Nyitva: 
hétfő-péntek: 8-17 óra, 

szombaton 8-12 óra között.

KERESSE úJ üZLETüNKET 
a rákóczi u. 2. szám 

alatti üzletsoron.
Megújuló akciókkal várjuk 

vásárlóinkat!

MAGIX FATELEP 
TűZIFA 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

A békési fúvószenekar mellett állandó fellépők a békéscsabai mazso-
rettek a fergeteges újévi koncerten.

Fo
T

ó
: G

A
-P

Ix
  F

o
T

ó
.

K
ÉP

Ü
N

K
 I

LL
U

SZ
T

R
á

C
Ió

. 



8 2017. január 17.

2017-ben is megy tovább 
a Hétkrajcár Program
Az elmúlt hat évben összesen mintegy húszezer, ezen be-
lül 2016-ban 29 alkalom során összesen 4222 adag meleg 
ételt osztottak ki a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekétkeztetési 
Programban. A program segítőit, támogatóit és önkéntese-
it ezúttal is karácsony előtt hívták a Városházára, hogy ott 
mondjanak nekik köszönetet. 

A december 16-i rendezvé-
nyen elhangzott, hogy az Izsó 
Gábor polgármester ötlete 
nyomán megvalósuló kezde-
ményezés azt a célt tűzte ki, 
hogy a rászoruló gyerekek asz-
talára hétvégén is kerüljön az 
meleg étel, akkor is, ha ezt a 
családjuk nem tudja megad-

ni. Az összefogásra jó példát 
mutató, a város határain túl is 
példaértékűnek tartott prog-
ram sokakat képes volt meg-
szólítani. Vállalkozókat, cég-
vezetőket és magánszemélye-
ket, akik biztosítják az alkal-
manként 150 gyermek ebéd-
jének a hozzávalóit. Az ételt 
a helyi étkezdék és éttermek 
szakszemélyzete szokta meg-
főzni, szintén önkéntes válla-
lásként. 

- A Hétkrajcár Program 
zökkenőmentes működésének 
fontos része az a jelzőrendszer, 
amely a rászoruló gyermekeket 
a szervezők figyelmébe ajánlja. 
Egy kis csapat pedig azon dol-
gozik, hogy a jól kiválasztott 
családokhoz jusson el a segít-
ség. A 2016-os évben a legna-

gyobb megyei gyermek-étkez-
tető cég is bekapcsolódott a 
programba – mondta el Izsó 
Gábor. 

A korábbi szokásoknak meg-
felelően idén is kiemeltek egyet 
a szponzorok közül, nevezete-
sen Kállai Sándort, a Békés-Vill 
Kft. ügyvezetőjét, aki kezdettől 
jelentős összegekkel támogatja 
a Hétkrajcárt. 

A program 2017-ben is foly-
tatódik. sz. K.
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Horgász
szemmel

szezonrA várvA
2016 a helyrerázódás éve 

volt. Új vízkezelő, új horgász-
engedélyek, jogszabályok, szi-
gorúbb halőri ellenőrzések, és 
nem utolsósorban több fogás. 
2017 újra a horgászok éve le-
het, hiszen komoly haltelepí-
téseket ígérnek, érdemes több 
időt a vizek mellett eltölteni-
ük a horgászoknak. 

De még csak a tél derekán 
járunk, a hideg idő kiéhezte-
ti a horgászt. Már nagyon so-
kan várjuk a javuló időt, a ta-
vasz első jeleit, hogy a vízpart 
felé vegyük az irányt, kezdőd-
hessen az újabb idény. Ebben 
a passzív időszakban érdemes 
átnézni horgászeszközeinket. 
A zsinórcsere nagyon fontos, 
ezen múlhat a jó fogás. Elma-
radhatatlan a horgászorsók 
karbantartása, a horgászbo-
tok tisztítása. A gyűrűkön fel-
gyűlt koszt érdemes letisztíta-
ni, a zsinórunkat sem fogja ki-
kezdeni és a dobásunk is pon-
tos lesz. 

A mostani tél szinte mi-
den tavat, holtágat, folyót be-
fagyaszt. A lékhorgászat hó-
dolói nagy eséllyel indulhat-
nak csukahorgászatra és a ke-
szegezők is kipróbálhatják a 
spiccbotjaikat. óva intenék 
minden jégre merészkedő hor-
gászt! Kellő időben győződjön 
meg a jég biztonságos vastag-
ságáról és a tömörségéről! Fo-
lyóra senki se menjen rá, még 
akkor sem, ha úgy tűnik, hogy 
megfelelően vastag a jég, mert 
a rejtett vékony jéglemez ha-
mar beszakadhat! 

Szekerczés Sándor

Edzőteremben lesznek a tesiórák
Az év utolsó napjaiban ünnepélyes szertartáson átadták 
és megszentelték a Gál Ferenc Főiskola békési szakkép-
ző iskolájának új edzőtermét. A szakképzésnek helyet 
adó Szarvasi utca 46. szám alatt épületben, egy koráb-
ban raktározási célokra használt helyiségben kialakított 
terem jelentős segítséget nyújt majd a testnevelésórák 
megtartásában.

A december 14-i átadóra 
Békésre érkezett dr. Kozma 
Gábor rektor is, aki kiemel-
te: a testedzés a lélek egyen-
súlyának megőrzését szolgál-
ja, és a sport közel hozza az 
embereket egymáshoz. Koz-
ma professzor elmondta még, 
hogy a fenntartó két év alatt 
több mint 100 millió forintot 
áldozott az iskola megmen-
tésére, a működőképesség 
megteremtésére. A követke-
ző cél a jó működés állandó-
ságának biztosítása, a nívó 
emelése. 

- A célszalag felé halad az 
iskola – fogalmazott a rektor, 
aki meglepetést is hozott: két 
korszerű projektort ajándéko-
zott az iskolának az interaktív 
oktatási órák számának növe-
lése érdekében. 

Az átadott és katolikus szer-
tartás szerint felszentelt edző-
teremben korszerű eszközök 
kaptak helyet, mások mellett 
hasizmot és hátizmot erősítő 
gépek, bokszzsák, bordásfal, 
lépegetőgép, pingpongasztal, 
továbbá floorballozáshoz és szi-

vacskézilabdázáshoz eszközök. 
A kialakítás munkálataiban 

oroszlánrészt vállaltak az itt ta-
nuló diákok és oktatók. Mar-
ton József igazgató elmondta, 
hogy az edzőterem az órarendi 
testnevelésórák mellett délutá-
nonként a szabadidő hasznos 
eltöltését is szolgálja majd, ter-
mészetesen tanári felügyelettel. 

A terem közelében egy má-
sik helyiségben kézi asztalos 
műhelyet alakítottak ki, amely 
szintén az itt folyó szakképzést 
fogja a jövőben segíteni. 

Szegfű Katalin

korszerű eszközökkel felszerelt edzőteremben tartanak testnevelés 
órákat a Gál Ferenc szakképző iskolában. 
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Súlyemelő hírek
2016 utolsó jelentő-

sebb súlyemelő verse-
nyén jól szerepeltek a bé-
kési utánpótláskorú súly-
emelők. A Hajdú Zrt. 
Kupa súlyemelő verse-
nyen két serdülő- és egy ifjúsági 
korú versenyzőnk indult. A ser-
dülők 56 kg-osok súlycsoport-
jában indult az egész mezőny 
legfiatalabb versenyzőjeként a 
13 éves Nagy Norbert. Nagy-
szerű versenyzéssel legjobb ver-
senyeredményén 28 kg-ot javít-
va, 67 kg-os szakítással, 75 kg-
os lökéssel, az összetettben elért 
142 kg-os összteljesítménnyel a 
2. helyen végzett. A szintén ser-
dülőkorú, 15 éves Fekécs Ervin 

nagyszerű egyéni csú-
csokkal búcsúzott ettől 
a korcsoporttól. Szakí-
tásban 90, lökésben 110, 
összetettben 200 kg-os 
teljesítménnyel fölénye-

sen megnyerte a 69 kg-os súly-
csoportot. 

Az ifjúságiak 69 kg-os súly-
csoportjában indult a 16 éves 
Fekécs Sámuel. Sámuelnek ez-
úttal a szakításban sikerült 98 
kg-mal új egyéni csúcsot felál-
lítania. Végül 98 kg-os szakí-
tással, 120 kg-os lökéssel 218 
kg-os összetett eredménnyel a 
2. helyen végzett. Mindhárom 
békési sportoló edzője Balog 
János. 

karácsony előtt az utolsó ételosztáskor 300 gyermek kapott tápláló 
meleg ételt és meglepetésként még két-két rúd bejglit a hétkrajcár 
Hétvégi Gyermekétkeztetési Programban.Fo
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Piacbarát lépések
Jövő évtől jóval kedvezőbb 

feltételek mellett árusíthatnak 
a békési piacon a termelők, az 
őstermelők és a keres-
kedők. Korábban az 
éves asztalbérleti díj 
megfizetése mellett 
az árusoknak a napi 
helypénzt is ki kel-
lett fizetniük. Legutóbbi tes-
tületi ülésén az önkormányzat  
újratárgyalta a piaci díjtétele-

ket. Választási lehetőségként 
egy kedvezőbb bérleti lehetősé-
get is beépített a piaci díjszabá-

sokba. A döntés értelmében 
az éves asztalbérleti dí-

jat ugyan emelte, de a 
napi helypénz meg-
fizetését eltörölte. 
Ezzel a békési ter-

melők illetve magánszemélyek, 
akik korábban egy évre asztal-
bérletet vásároltak és minden 

piaci napon helypénzt is fizet-
tek, éves szinten jelentős ösz-
szeget tudnak majd spórolni. 
Mindezek mellett a piaci díj-
tételeket - melyek hosszú évek 
óta változatlanok - mindössze 
tíz százalékkal emelte a képvi-
selő-testület. A helyi piac egyéb 
szolgáltatásai, így a gombavizs-
gálat, a parkoló és a nyilvános 
toalett használata továbbra is 
ingyenes lesz a településen. 

Újra fellép Békésen Koltai Róbert 
A Madzagos Színházbérlet második előadá-

saként 2017 februárjában Moliére: Képzelt be-
teg című vígjátékát mutatják be a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központ színpadán. A salgó-
tarjáni Zenthe Ferenc Színház előadásának fő-

szerepében a sziporkázó humorú, Jászai Mari-
díjas Koltai Róbert színművészt láthatjuk. Re-
mekbeszabott vígjátékuk országszerte nagy si-
kert arat. Bővebb információ és jegyrendelés a 
kulturális központban. 

ingaTlan HiRDETMény
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő 
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező aláb-
bi ingatlant:

•  Békés, Széchenyi tér 4/2 I/1. szám alatti (68 m2), 1+fél-
szobás, összkomfortos lakás. A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.

részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri hivatal Gaz-
dasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2017. február 10. (péntek) 12 óra.

Sikeres év volt…
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Henkel 

Magyarország Kft-nek, a Família tésztának, a Sweet-
Food Kft-nek, a Magyar Vöröskeresztnek és mind-
azoknak a magánszemélyeknek, akik felajánlásaik-
kal támogatták célkitűzéseink megvalósítását. 

A munkaerő felvétel az elmúlt évben állandó 
volt, dolgozóink száma gyarapodott, ezt 2017-ben 
is folytatni kívánjuk. Különféle szolgáltatásaink si-
kerességének köszönhetően éves bevételeink nö-
vekedtek, a kitűzött célokat sikerült elérnünk, 
együttműködő partnereink száma gazdagodott. 

- Hogyan áll a Békés megyei koraszülött men-
tőautó beszerzésére indított, civil szervezeteket 
megcélzó gyűjtésük?

- Több mint egy hónapja folyamatosan tájékoz-

tatjuk a város lakosságát, a szórólapok, hirdeté-
sek, személyes megkeresések eredményeként 
immár több mint százezer forintot sikerült össze-
gyűjteni. Természetesen nem állunk meg, 2017-
ben is várjuk a felajánlásokat, hiszen mélyen át-
érezzük mennyire fontos ez az ügy Békés megye 
lakosságának, koraszülöttjeinek. Adományozni le-
het átutalással és készpénzben. Szándékát bárki 
jelezheti a 66/643-588-as telefonszámon, vagy 
személyesen a Szent Lázár Alapítvány központ-
jában, a Hunyadi tér 1/1. sz. alatt. Átutalásokat 
várunk a Szent Lázár Alapítvány számlaszámá-
ra: 11733072-20023852 OTP és Ker. Bank Nyrt. 
Megjegyzésként, kérjük, írják rá: Koraszülött men-
tőautó. 

Szegfű Katalin

Interjú Kovács Ildikó alapítványigazgatóval

Békési Újság
- kéthetente számíthat ránk!


