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Kétszemélyes
kávéház
Dr. Szuromi Pál,
városunk pszichiátere irodalmi munkája és visszahúzódó habitusa miatt is felkeltette városunk művészetszerető közönségének érdeklődését, eddig azonban
nem tudtuk rábírni
bemutatkozásra, felolvasásra. Mostanáig
öt kötete jelent meg, rendszeresen publikál igényes irodalmi folyóiratokban. Interjúnkban megpróbáljuk kissé szóra bírni…
- Az Ön hivatása mennyiben támogatja az
írást?
- Hogy mi jön az „életből” és mi a „hivatásból” (a pszichiátriából), nemigen tudom szétbontani. Mert megette a fene, ha az embert
nem teszi érzékenyebbé a beteg/sérült lelkekkel-bánás, de ezért az érzékenységért „odakinn”
is „pokolra” lehet, vagy kell menni, sőt ott lehet
igazán. „Egy tökéletes mondat: Gyönyörű rabszolgaság az írás.”
- Oka vagy célja van az írásnak?
- Az írás - legalábbis nálam - nem jelenti föltétlenül a másokkal való közlés, a publikálás vágyát is, az inkább már egy „másodlagos haszon”.
- Mikor kezdett el írni, örökölte-e valakitől az
irodalom szeretetét, művelésének vágyát?
- Az „irodalom” nálam kamaszkori fertőzöttség, s édesanyám olvasási szenvedélye mellett
leginkább tán a humán gimnáziumnak (az egri Dobó Istvánnak) és benne kedves magyartanárnőmnek köszönhető.
(Folytatás a 6. oldalon)

Téltemető bábégetés és farsangi forgatag

Február 11-én eltemették a telet, vagyis elégették a hideg évszakot szimbolizáló kiszebábot az Élővíz-csatorna partján.
Most már várhatjuk, hogy valóban jöjjön
a tavasz, a jó idő. Előtte még a kulturális központba farsangi forgatagra invitálták a helyieket. Az aula színpadán fellépések váltották egymást, mások mellett a
hagyományőrző dalkör, Rácz Renáta énekes, és a tavalyi Ki Mit Tud győztese, Lakatos Rudolf lépett fel. Továbbá más táncos és zenés formációk, a zumbások, a
girisek, a hastáncosok is bemutatták tudásukat. A gyerekeket játszóház várta.
Volt még rajzverseny és fánkkészítő verseny, kézművesek és helyi termelők bemutatója. A jelmezbe öltözöttek között versenyt hirdettek. Az estébe nyúló forgatagot a Belencéres Néptáncegyüttes élőzenés fellépése zárta.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú dr. Szuromi Pállal

A téltemető kiszebábégetés babonás népszokását is felelevenítették a Farsangi Forgatag részeként. A program a
Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű kezdeményezés helyi rendezvényeként került sorra.

Nyárra elkészül
a gyermekmedence

Látványterv. Részletek az 5. oldalon

Gombot kaptak a végzős gimnazisták

Fotó: GA-Pix Fotó.

Három hónappal az érettségi vizsgák megkezdése előtt közel negyven diák megkapta a
végzősöket a többi diáktól megkülönböztető
díszes gombot a Szegedi Kis István Reformá-

tus Gimnáziumban. A kulturális központbeli
gombavató ünnepségen a szokásoknak megfelelően a végzősök elbúcsúztak osztályfőnökeiktől (Vargáné Tuska Anitától és Mucsi Andrástól), a többi tanáruktól, diáktársaiktól, és ajándékműsort adtak szüleiknek, más megjelent
rokonaiknak. A műsorban az elmaradhatatlan
keringő mellett más stílusú táncos produkciók
is voltak, a diszkótól a néptáncon át a zumbáig,
de a legnagyobb közönségsikert a 12B-s fiúk
„szinkronúszás” csapatának humoros bemutatója aratta. Az est szívszorító pillanatait jelentették a közös éneklések: a két végzős osztály
ezekkel mondott köszönetet osztályfőnöküknek, illetve az egész rendezvényt a 39 végzős diák együttes énekprodukciója zárta. Máté Péter:
Egyszer véget ér című kortalan slágerét énekelték együtt a színházterem színpadán.  Sz. K.

Jótékonyság – tizenötödször
A már megszokott létszámú,
300 főt is meghaladó érdeklődő
vett részt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) idén 15.
alkalommal megrendezett jótékonysági bálján, melyet a Sportcsarnokban tartottak. A megjelentek között most is szép számmal voltak országgyűlési képviselők, polgármesterek, országos és
önkormányzati intézmények vezetői, lelkészek az egész Kárpátmedencéből. A bál idei fővédnöke Makláry Ákos görög katolikus
parókus volt, a KÉSZ új országos
elnöke, aki rövid idő alatt már másodszor járt városunkban. A ren-

dezvény tavalyi védnöke, Kovács
Sándor, Kolozs-dobokai római katolikus főesperes-plébános is újra eljött két munkatársával, akik
a frissen alakult kolozsvári KÉSZ
tisztségviselői, tagjai. Idén először
ellátogattak a bálra a tavaly megsegített salánki (Kárpátalja) óvoda
munkatársai is.
Az est meglepetés előadása a Belencéres szólistái és ifjabb
Mahovics Tamás által előadott Kodály Háry intermezzo volt. Ugyanezt láthatták tavaly ősszel a jelenlévők a New York-i ENSZ palotában is.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A szerelmesek napja

A Posta utca 7. szám alatti lakóház
A házról, mint népi építészeti alkotásról a
Békés város néprajza című könyv 591. oldalán olvashatjuk Sisa
Béla népi építész leírását. Az alábbiakban az ő írásából idézek.
„Az épület építtető családját nem ismerjük. Feltehetően
tőlük vásárolta 1926
körül Hídvégi Gergely az épületet, rajta
átalakításokat végzett. 1926-ban elbontotta a
szabadkéményt, és helyette cilinderkéményt
építtetett. A lakóház építési ideje 1882. Jelenleg Fodré Gábor és családja él itt. Alaprajzi elrendezése: szoba, konyha, szoba, szoba, kamra, hombár. Hátul volt az istálló. Az

első három helyiség előtt vályogból készült
pilléres tornácot mára beépítették. A homlokzatok és a belső helyiségek tapasztva és
vakolva készültek. A
különlegesen értékes
utcai homlokzat vakolással készült. A bejárati nyílás, valamint
az ablak körüli rész
kvádert utánzó vakolatdíszítéssel dekorált.
A hangsúlyos párkány
fölött háromszögű oromfal két szellőzőnyílással, téglány alakú húzott vakolt kerettel és
építési évszámmal.”
Az évszám már nem látható. A lakóház védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Vésztő is tapsolt a békési fúvósoknak
A közeli napokban Vésztőn
is nagysikerű Újévi Koncertet
adott – ahogyan évek óta már –
a Bagoly László karnagy vezette Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar. A rendezvényen elsőként Molnár Sándor, Vésztő polgármestere köszöntötte
a szép számban megjelent közönséget. A vésztői koncert rö-

videbb volt, mint a békési, a
békéscsabai Grácia Mazsorett
Csoport nem lépett fel, viszont
a debreceni Mustang Country
Tánccsoport itt is nagy sikert
aratott. A szólisták közül Oláh
Kristóf szaxofonon játszotta
Webber Macskák című musicaljének az éjfél című betétdalát. A Harsona Express című

számot Kósa Barbara, Braun
Gergő, Trescsik Ádám és Durkó Péter adták elő harsonán.
Hegyi Norbert szólója klarinéton pedig Hubay Jenő Hejre
Kati című művében hangzott
el. Leonard Cohen Halleluja című dalát ezúttal nem Steinkohl
Erika, hanem Zsombok Réka
énekelte.
Zs. I.

Rosszindulatú megközelítés szerint a Bálint-nap,
vagy ahogyan az angolszász országokban nevezik: a Valentin-nap kizárólag a virágárusok és a
szivecskés giccsekkel kereskedők agyszüleménye, hogy kissé felélénkítsék a télvégi-koratavaszi gyér forgalmukat.
Azonban már igen hosszú
ideje ismert ünnepnap,
amelynek vallási gyökere van.
Szent Bálint (Szent Valentin) a szerelmesek, a
lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. A püspök a 14. században élt, és különösen a szívén viselte a jegyesek és fiatal házasok
sorsát. A legenda szerint a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A hagyomány úgy
tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt
születtek. Életéből kiragadott és széles körben
elterjedt történet képezte még a kultusza alapját. Eszerint a keresztény hite miatt II. Claudius
császár idején börtönbe vetették. Bálint a hite
erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a
látását. Kivégzése előtt búcsúüzenetet küldött a
lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a
Bálint-napi máig igen elterjedt üzenetküldözgetés eredetének leggyakoribb magyarázata.

A Bálint-nap körüli napokon az ókori Rómában két pogány ünnep is létezett, ezek tisztító
szertartásokból és termékenységi (jóslási) rítusokból álltak. Összefüggésbe hozták ezeket az
ókori Rómát alapító legendás testvérpár, Romulus és Remus tiszteletével is. Az egyszerű nép
ifjú férfijai ezen a napon
tombolát húztak a még
hajadon nők neveivel. Az
így létrejövő párok egymással jártak egy ideig
és néhányan a szóbeszéd
szerint valóban egymásba szerettek. Ez a népszokás sok római arisztokrata szemében erkölcstelen volt.
Valószínűleg a római rítusok és a keresztény
szent legendái keveredtek egymással, és a világ sok táján meghonosodtak a maguk sajátos
módján, sokféle képet öltve. Néhány országban
a Valentin-napot a „barátság” napjaként ünneplik, melyen képeslapot küldenek vagy kisebb
ajándékot adnak át egymásnak azok, akik a másikat szimpatikusnak találják.
Magyarországon 1883-ból maradt fenn egy kalotaszegi vetélő, amely „szerelmi ajándéknak készült Bálint-napra.” A népi hagyomány szerint, ha
Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a
termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak párt a verebek, és ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok. Voltak olyan területek, ahol e
napon szokás volt a madarakat etetni.
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Hároméves beteg kisfiú számít
a békésiek segítségére

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
február 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
február 18-25.
Turul Patika (Piac tér)
február 25.–március 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. Figyelem, egyes
gyógyszertárak szombaton is
nyitva tartanak.

Tóth Kevin előbb a gyulai
kórházba került, miután édesanyja a testén vérömlenyeket
vett észre, melyek nem szívódtak fel, aztán az orra kezdett
vérezni. A tünetekből kiinduló
vizsgálatok egy súlyos kórképre mutattak rá. Az orvosok heveny lymphoblastos leukémia
mellett toxikus májbetegségre is igazolást találtak. A kisfiút átszállították a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinikájára és ott megkezdték a kezelését. Vérátömlesztést kapott
és megkezdődött a kemoterápia. Már számos kezelésen van
túl. Állapotát folyamatosan figyelik, nagyon jó szakorvosi el-

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
nem történt.
Elhunytak
özv. Tinkó Gáborné Békési Margit (93 évesen), özv. Hunya Ferencné Gyaraki Mária (92), Gulyás Erzsébet (91), Kovács Sándor (85), Németi Lajos (62), özv.
Nagy Gáborné Tóth Mária Julianna (87), Herpai Lajos (86),
özv. Szabó Mátyásné Bíró Julianna (89), Szász Imre (63), Moldován Donát (13), Kiss Gergely
(72), Rácz Gábor (59), Szegedi
József (73), Perecz István (78),
Balog Imréné Szabados Mária (74), Tusz Etelka (89), Szabó
Sándor (29), Lakatos Zoltán István (57).
Nyugodjanak békében!

amatőr felvétel

Hároméves leukémiás kisfiú betegsége miatt várnának segítséget a szülők. Az átlagos családban átlagos módon nevelkedő Tóth Kevin helyzete december derekán változott
meg drasztikusan, súlyos betegségének korábban nem volt
előjele. Azóta szinte folyamatosan kórházban van az édesanyjával, kezelése legalább félévig eltart majd.

A súlyosan beteg Kevin családja
kért segítséget.

látást kap. Kevin édesanyjával
egy szobában, igazán gyermekés szülőbarát környezetben tölti mindennapjait. Harmadik
születésnapját február 8-án itt

élte meg. Korát meghazudtolóan, felnőtteket is megszégyenítően éretten fogad mindent
a betegséggel és a kellemetlen
kezelésekkel kapcsolatban.
Lapunkhoz a család barátja,
egyben szomszédja, Sallai Mária fordult amiatt, hogy a család nehéz helyzetén - a békésieket összefogásra kérve - próbáljon javítani. Kevin édesanyának a családja távol él, nem
tud a mindennapokban támogatást adni. Az édesapja állatgondozóként dolgozik, hogy
a mindennapi bevételt biztosítani tudja a négyfős famíliának. A család költségvetését
nagyon megterheli a beteg kisfiú gyógyszereinek és a Szegedre történő utazásoknak a magas ára. Ennek a terhein segítene az, aki bármekkora összeget
nélkülözni tudna és nekik utalna el. Az édesanya, Papp Henrietta számlaszáma: 1160000600000000-35712998. Minden
felajánlást hálásan fogadnak.

Középiskolai ösztöndíjat alapított
az önkormányzat
Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára
ösztöndíj alapításáról döntött
a legutóbbi testületi ülésen a
békési önkormányzat. A motiváció rendkívül fontos ebben az életszakaszban, egyben
a városvezetés a középiskolák
szakmai munkáját és színvonalát kívánja ezzel is erősíteni.
Hosszú távú cél, hogy a nyolcadik osztályt végzett kiemel-

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

kedő képességű gyerekeknek
megérje helyi középiskolát választaniuk. Az ösztöndíjalapra
a helyben tanuló, jó tanulmányi eredménnyel bíró, anyagilag nehéz helyzetben lévő családok gyermekei pályázhatnak. A tervezet megvalósításához szükséges évi egymillió
forint az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében rendelkezésre áll. A támogatás gim-

náziumi vagy szakközépiskolai tanulmányok idejére szól.
A támogatást maximum tíz,
szorgalmas tanuló kaphatja meg egy tanévre, a tanítási
időszak 10 hónapjára. Az ösztöndíj összege havi tízezer forint. A pályázati kiírást júniusi ülésén fogadja el a képviselő-testület, a beadási határidő minden évben szeptember
15-e lesz.


(Folytatás az 1. oldalról)
A hagyományokhoz híven
fellépett a „nagy Belencéres”
is, frenetikus sikert aratva.
Idén a KÉSZ tagokat is felvonultató tatai Seamróg együttes adott ízelítőt az autentikus ír zenéből. Az ízletes vacsora után a zenét ismét a
Tonic együttes szolgáltatta.
Az árverésen Várkonyi János,
Szeverényi Mihály, Horváth
Hajni, Csuta György, Bandi
Katalin képzőművészek alkotásai, illetve a nép- és iparművész Balog Gáborné, Kocsor
Imréné munkái találtak gazdára. De jó áron kelt el a Dr.
Kovács László által felajánlott
Csáki-Maronyák festmény és
Szilágyi Imre felajánlásai, valamint a Körös-kolbász és Maklári Ákos borkülönlegessége is.
A Farkas László által készített

Fotó: GA-Pix Fotó.

Jótékonyság – tizenötödször

Háromszázan báloztak a KÉSZ rendezvényén a Sportcsarnokban.

reformációs emlékmű makett,
valamint a Mahovics család által felajánlott eredeti 1916-os
Pesti Hírlap (amely Ferencz
József halálát jelenti be) szintén szép összeget hozott. Jól

kelt el a Guti Imre által adományozott focilabdaereklye is.
A tombolán pedig nagyszámú
ajándékot nyerhettek a szerencsés szelvénytulajdonosok.
A tavalyi évről szóló beszá-

molóban elhangzott, hogy a
szervező KÉSZ az elmúlt esztendőben a bál bevételéből
rengeteg családnak nyújtott
segítséget Békésen és a határokon túl is. Néhány ezek közül: egy békési család, akiknek leégett nemrég a házuk,
de segítik egy békési testvérpár taníttatását is. Jut segítség a mezőberényi autóbalesetet szenvedett lányoknak, valamint a csángóföldi magyar
tanítónak is, akinek szintén leégett a háza. Könyvgyűjtéssel
segítik a székelyföldi Komandó
leégett iskolájának könyvtárát.
Összességében a megye
egyik legelegánsabb báljának
lehettek részesei a megjelentek, amely ugyanakkor megőrizte eddigi meghittségét és
meleg, segítőkészséget sugárzó
emberi hangulatát.

Jegyzet

A ható hit
Pálmai
Tamás

Horváth István Sándor atyát nem először idézem. Egyik legújabb írásával azonban teljesen beletalált a XXI. századi zavarodott világunk legnagyobb bajába és orvosságot
is talált rá. Legyünk a világ
világossága, mondja Mátét idézve, majd - meglepő
módon - kierkegaardi példát hoz fel mondanivalója
lényegének érzékeltetésére:
egy vándorcirkusz sátrában
tűz keletkezik. Az igazgató a bohócot bízza meg,
hogy hívjon segítséget a faluból, mert a tűz átterjedhet a házakra is. A bohóc
- már jelmezben - rohan és
kéri az emberek segítségét,
nehogy a falu is leégjen. A
nép reklámnak gondolja
a bohóc szavait, nevet rajta és megtapsolja. Ő sírva
magyarázza, hogy ez nem
tréfa, de nem hisznek neki.
Mikor végül meglátják az
égő házakat, már késő, leég
a cirkusz és az egész falu is.
Ezt a kis történetet már
sokan használták annak
szemléltetésére, hogy napjainkban milyen nehéz a
hit terjesztése, továbbadása. „Korunk emberének
úgy tűnhet, hogy az egyház
egy letűnt kor bohócjelmezében közelít hozzájuk, középkori nyelven igyekszik
előadni üzenetét, melyet
senki sem vesz komolyan.
Az igehirdetők mondhatnak, amit akarnak, mindenki bohócnak tartja őket
és jót derülnek kijelentéseiken.” Ha azzal próbálkozik,
hogy meggyőzze az embereket a helyzet súlyosságáról, senki nem kezd el
nyugtalankodni, sőt még
gondolkodni sem. Találó jellemzés korunk emberének a hit kérdéséhez való hozzáállásáról. De, ha a
másik oldal, a hirdetők felelősségét is megnézzük, fel
kell tennünk a kérdést: a
helyzetet megoldandó elegendő volna levenni a bohócruhát, azaz megújítani az egyházi nyelvezetet,
tevékenységet: a szolgálatot? Ilyen egyszerű volna
a megoldás? „Elég volna,
ha lemosnánk magunkról
a jámborság festékét és levetnénk a régies nyelvezet
ruháját? Elég volna egy látványos külső átalakulás ah-

hoz, hogy minden megváltozzon s az emberek odafigyeljenek Isten üzenetére? Valóban eredményeket
hozna egy formai megújulás? Aligha. Naiv tévedés
volna ebben reménykedni. Szükség van az állandó
megújulásra és a korszerű
igehirdetésre, szükséges a
mai kor nyelvezetének és
napjaink emberének ismerete, de mindez kevés. Úgy
tűnik, hogy zárt világunkból próbáljuk tanítani az
általunk bűnösnek minősített világot, kívülről igyekszünk meggyőzni az embereket, akikkel nem akarunk sorsközösséget vállalni. Úgy érzem, Jézus szavai
mutatják meg számunkra a
helyes módszert: Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a
világ világossága. A só belülről járja át, ízesíti meg
az ételt. A lámpa fénye belülről világítja meg a házat, kívülről nem jutna át
a fény a falakon. A keresztény embereknek belülről
ható sóvá, belülről világító
fénnyé kell válniuk! Nem
jelmezcseréről van itt szó,
hanem tanúságtételről. Legyünk a föld sója! Legyünk
a világ világossága!”
Bevallom, rég olvastam
ilyen őszinte, ilyen lényegbe vágó írást, mely ostorozza ugyan a mai világ háttér irányítóit, bábbá, konzum-zombivá tett embereit
is, de nem kíméli az egyházi hierarchiát és az egyszerű
keresztény halandót sem.
Elemez, fényt gyújt, leplet leránt, de utat is mutat.
Arról beszél, amiről a felvilágosult, Európa megmentésében még hívő egyházi
és világi vezetők is.
Magam is beszéltem már
róla: a civilek által végzett
evangelizációról, a közösségi felelősségről és cselekvésről, a tudatos fogyasztásról és önfenntartásról, a
felemelt fejű kollektív közéleti szerepvállalásról, a lelkünkkel való napi beszélgetésről, a másik ember
szemébe való nézésről és a
testi érintés egyidejűségének szükségszerűségéről
(mint a hatékony és emberi
kommunikáció eszközéről),
a példamutató életmódról, magyarul: a kisemberek koalíciójáról. Mint a
ható hit – megmenekülésünk - eszközéről. Mindenhol. Békésen és Sepsiszentgyörgyön is, Pozsonyban és Szabadkán is, Beregszászon és Lendván is,
Szentlászlón, Felsőőrön és
Külsőrekecsinben is.
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Csendesül...
Mi az irgalom?
Egyre több jele van annak, hogy irgalmatlan világban élünk.
Már az óvodában tapasztalható ez, de a közéletet is jellemzi a
durvaság, a kíméletlenség, a közöny terjedése. Ki irgalmas? Aki
nem azt adja, amit megérdemelnénk, de ad sok olyan jót, amit
nem érdemlünk meg. Isten ilyen. Jézus Krisztus nem tudott közönyösen elmenni az emberek nyomorúsága, szenvedése mellett.
Többször olvassuk a Szentírásban, hogy megszánta őket és segített. Függetlenül az illető személyétől. Az irgalmas ember nem
mérlegeli, visszakapja-e, amit adott. Az tud igazán irgalmas lenni másokhoz, aki tudja, milyen sok irgalmasságot kapott Istentől. Nem önmagától nagylelkű, és áldozatkész, csak továbbadja, amit kapott. Az Újszövetség eredeti görög szövegében az irgalom szó azt jelenti: megmozdulnak a belső részei. Szép magyar kifejezéssel: összeszorul a szíve. Tehát van érző és együttérző
szíve, és ennek következtében mozdul keze és a lába is, és segít. Bárcsak természetünkké válna a figyelmesség, a tapintat, a
gyengédség! Egészen más lenne sok házasság, család, lakóközösség és az egész társadalom is. Merjünk szakítani az irgalmatlanság lelkületével, és legyen bátorságunk jó szívvel, segítőkészséggel válaszolni a világ sok kegyetlenségére!
Péter István, lelkipásztor

Szeptember
A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. közvetlen autóbuszjáratot indított a Békés-Gyula útvonalon. Naponta két busz közlekedik oda és vissza.
Szeptember elsejétől Marton József a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola és Kollégium (a korábbi Tisza Kálmán
Szakképző Iskola) igazgatója.
Szeptember 9-11. között zajlott a 18. Madzagfalvi Napok. A
nagy attrakció a főtéri ártézi kútnál volt, ahol bort folyt a csapokból. A közönség ezúttal is az esti koncertekre volt legnagyobb
számban kíváncsi.
Békés területén is felütötte a fejét egy viszonylag új kártevő, a
selyemfényű puszpángmoly, amelynek hernyója komoly káro-

kat képes okozni.
Szilágyi Petra gerelyhajító atléta nyerte az országos ifjúsági szuperliga-sorozatot.
Palackprést adományozott a Fenntartható Térségért Alapítvány a
kulturális központ által üzemeltetett Dánfoki Üdülőközpontnak.
A palackprés ötödére csökkenti a hulladék térfogatát.
A XI. Békési Tökmulatságot rendezte meg a Nefelejcs Egyesület. Ezúttal a szőlő és a liba adta a hagyományőrző programelemek alapját, a legnépszerűbb ezúttal is a tökfaragás volt.
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület megtartotta ünnepi
megemlékezését Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István szobrainál. Az évenkénti emlékezés a diákságot is megszólítja, példaképül állítva eléjük a két nagy magyar államférfit.
Alapításának 110. évfordulóját ünnepelték egykori és mai ovisok és óvónők az Újvárosi (Csabai úti) tagóvodában.

Ez történt 2016-ban
November

3. rész

A 25 éves békési testépítő, Budai Dániel megnyerte a fitnesz és
testépítő világszövetség magyarországi tagszervezete hódmezővásárhelyi regionális tehetségkutató versenyét.
Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a békési Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége. A városba érkezett a szervezet új országos elnöke, Makláry Ákos parókus is.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ adott otthont a Békési
Fotós Klub novemberi kiállításának. A tárlat legérdekesebb darabjai Gazsó János és Apáti-Nagy Lajos háromdimenziós képei
voltak Békés középületeiről.
A gyulai Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
fogvatartottaiból álló Cella Hecc Társulat megtelt nézőtér előtt
lépett fel a „Kukás Guru” című bohózattal a kulturális központ
színháztermében.
Roma Kulturális Hagyományőrző Napot rendezett a Szent Lá
zár Alapítvány. Mások mellett a Belencéres Néptáncegyüttes is
fellépett és táncházat tartott.
Felújították a békési katolikus temetőben álló kápolnát. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházaknak kiírt pályázati
forrásából 8,7 millió forint jutott a renoválásra.
Kimagasló környezetszépítő munkájáért országos elismerést
kapott a Békési Kistérségi Óvoda Központi Óvodája a Kaposváron rendezett Virágos Magyarországért verseny díjátadóján.
Takács Csaba, a Bon Bon, Vikidál Gyula és az Irigy Hónaljmirigy is fellépett a Hepp bálon, melynek bevételét az iskola szépítésére, jutalomkirándulásokra fordítják.
November 27-től minden adventi vasárnapon civil szervezetek
és városi intézmények összefogásából valósult meg a Békés Advent rendezvénysorozat. A Széchenyi téren, a város karácsonyfája közelében ezúttal életnagyságú betlehemet is felállítottak.

Korosztályos világbajnoki címet nyert Brandenburgban, az ifjúsági kenu kettesek maratoni távján a 18 éves Laczó Dániel, a Békési Kajak-kenu Klub sajátnevelésű tehetsége. Ő az első Békés
megyei kenus, aki kétszeres világbajnoknak mondhatja magát.
Szent Mihály-napi hagyományőrző vásárt tartottak a Teleki utcai tagóvodában.

Orbán Viktor miniszterelnök arra számít, hogy ha megváltozik Olaszország álláspontja a bevándorlás kezelésével
kapcsolatban, akkor komoly előrelépést lehet elérni, sikerülhet ugyanis az Európai Unió határain kívül megállítani a
migránsáradatot. Az új kormánnyal Olaszország csatlakozhat azokhoz az országokhoz, amelyek - köztük Magyarország - szerint a helyzet tarthatatlan, az unió által a bevándorlás ügyében eddig követett irány rossz, az a jó, amelyet
Magyarország követett és követ. Tehát nem beengedni kell
a migránsokat, és utána megoldani a problémáikat, hanem
a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és nem szabad beengedni a problémát a területünkre. Ha Olaszország is csatlakozik a Visegrádi négyekhez, akkor az azt jelenti, képesek
lehetünk arra, hogy Líbia parti vizeinél megakadályozzuk
az áthajózást, és képesek leszünk arra, hogy visszavigyük
a migránsokat Líbiába, ahelyett, hogy beszállítanánk őket
Európába. A kormányfő elmondta, az Egyesült Államok
nem tagja az EU-nak, egy független állam, joga van meghatároznia a saját határ-, kül- és migránspolitikáját is. „Nekünk magunkra kell összpontosítani, a saját ügyeinkkel kell
foglalkozni, és nem az Egyesült Államokat kell minősítgetni” – mondta.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

Októ ber
Az Idősek Világnapján ajándékműsorral köszöntötte a város
időseit az önkormányzat a kulturális központban. Békési Kocsor
Irén nótaénekes lépett fel.
A NEM-ek elsöprő győzelmét hozta az október 2-i kvótaügyi
népszavazás országosan és Békés városban is. Városunkban a
jogosultak 46%-a vett részt a voksoláson. A szavazók 98,6 százaléka nem akar kötelező betelepítést.
Félmilliós pályázati forrásból roma kulturális rendezvényeket
valósít meg az ősztől kezdődően a Püski Sándor Könyvtár.
Dr. Csiby Miklós mondott beszédet a városvédő egyesület október 6-i megemlékezésén.
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet adományoztak a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének. Az akkreditációs minősítés három évre szól.
A zeneiskola tanárai adtak hangversenyt a Zene Világnapja alkalmából. Vendégművészként Fejes Antal gordonkaművész-tanár és F. Pálfi Zsuzsa zongoraművész-tanár is fellépett.
Fennállásának 50. jubileumát ünnepelte a Békési Nyugdíjasok
Egyesülete. A szervezet napjainkban 136 főt számlál.
2017 márciusáig még látogatható a Békési Galéria a „A kéz kora
– 200 éve alakultak az első békési céhek” című kiállítása, amely
október derekán nyílt. A tárlat egyfajta időutazás a kézműves
mesterek és mesterségek világába.
Nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezett meg Békés az
1956-os forradalomról. Kiemelt cél volt, hogy mindenekelőtt az
általános- és középiskolás diákság kapjon átfogó tájékoztatást a
hatvan évvel ezelőtt történtekről és máig érezhető hatásairól. A
városi ünnepségen Dankó Béla parlamenti képviselő mondott
beszédet.
A békési lakhelyű, de Békéscsabán dolgozó fiatal rajztanár, Erdélyi Gábor élete első önálló kiállítása nyílt meg a kulturális
központban.

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

Már október végén bemutattuk a 2017-es Békési Kalendáriumot, amely rekordpéldányban, minden korábbinál szebb kivitelben és gazdagabb tartalommal volt megvásárolható. Szinte elkapkodták az olvasók.
Mahovics Tomi, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2. osztályos tanulója, a Belencéres Néptáncegyüttes legifjabb szólistája a Magyar
Állami Operaházzal New Yorkban lépett fel.

December
Ingyenes koncerteken mutatta be új, Esztendőre vagy kettőre…
címet viselő, gyerekeknek szánt albumát a békési Palmetta zenekar.
Sosem látott sok ember: barát, rokon, tanítvány, tisztelő jelent
meg Horváth Hajnalka békési alkotóművész Ajándék című kiállításának megnyitóján a kulturális központban.
Már december elején megkapták a közelgő vizsgákra figyelmeztető szalagot a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium végzősei, összesen 126 diák.
Békési és nagyszalontai gyerekeket ajándékozott meg a KÉSZ
és a Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány Mikulása.
140 színes oldalon 323 fotót közöl Békés 1896 óta íródó történetéről az Üdvözlet Békésről című kiadvány, melyet december
13-án adott ki a Családért Alapítvány. A könyv két-három hét
alatt elfogyott, utánnyomása mostanra készült el.
A Békési Idősekért Alapítvány 225 Békésen élő idős, beteg, kisnyugdíjas személynek ajándékozott tartós élelmiszercsomagot

karácsonyra.
Békés testvértelepüléseit mutatja be fotókon a 2017-es városi
falinaptár, amelyet minden háztartáshoz eljuttattak.
Békés megyei koraszülött mentőautó beszerzésére a civil szervezetek összefogását kezdeményezte a Szent Lázár Alapítvány.
A gyűjtés folyamatos.
Ünnepélyes szertartáson átadták és megszentelték a Gál Ferenc
Főiskola békési szakképző iskolájának új edzőtermét a szakképzésnek helyet adó Szarvasi utca 46. szám alatt épületben.
Rászoruló családokat, személyeket több szervezet segített karácsony előtt. A baptisták gyerekeknek 220 cipősdoboz ajándékcsomagot, míg húsz szegény családnak élelmiszeradományt adtak. A Szent Lázár Alapítvány 300 személynek élelmiszercsomagot adományozott. A mozgáskorlátozottak egyesülete 500
főre főzött meleg ételt.
Háromszáz néző előtt adott jótékonysági koncertet Molnár Ferenc Caramel énekes a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió szervezésében.
2016-ban 29 alkalom során összesen 4222 adag meleg ételt osztottak ki a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekétkeztetési Programban,
amely adományokból működik.
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Békési sorsok, békési arcok

Jelenlegi interjúalanyom, a mindössze 39 éves Szamos Péter rendőr. Ha az utcán találkoznak vele, tán nem is szentelnek különösebb
figyelmet a fiatalembernek, pedig érdemes. A parancsnoka szerint
megbízható, lelkiismeretes, kitűnő rendőr. Ismerjék meg Önök is
ezt az örökké mozgásban lévő, tevékeny, komoly embert!
- Kit tisztelhetünk az Ön személyében?
- Szamos Péter rendőr törzszászlós vagyok, a Békési Rendőrkapitányságon dolgozom járőrvezetői beosztásban. A békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola elvégzése után helyben, az
Ipari Szakközépiskola és 636. számú Szakmunkásképző Intézetben folytattam a tanulmányaimat, egészen az érettségi megszerzéséig. Majd 1997-ben felvételt nyertem a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskolába, 1998-ban pedig felszereltem. Járőrként szolgáltam, majd 2010-től a balesetmegelőzési területen folytattam a
munkámat. Iskolarendőr koordinátorként a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéhez
tartozó összes általános iskolában
tartottam már közlekedésbiztonsági témájú előadásokat, de
D.A.D.A. rendőr is vagyok egyben. A D.A.D.A. egy megelőzési program, a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, valamint
az AIDS megelőzése érdekében
próbálunk tenni, elsősorban a fiatalok körében, különböző ismeretek átadásával.
- Miért lett rendőr? Mik a
„szakma” szépségei és nehézségei?
- Már általános iskolás koromban érdeklődtem a rendőrség
munkája iránt. Kíváncsi voltam,
hogy milyen lehet rendőrnek lenni. Elsősorban a közlekedés érde-

kelt, a KRESZ szabályok. Hat éve
vagyok iskolarendőr. Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. „Az iskola rendőre”
program, amelyet 2008. szeptember 1-jén indított el a rendőrség, a
mai napig működik. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabályos
közlekedésre nevelésének az elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát
veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése. Az igazi elismerés számomra az, amikor
megérkezek egy iskolába és a gyerekek megismernek, köszönnek,
odajönnek hozzám, kérdésekkel
halmoznak el vagy elmesélik élményeiket. Természetesen ennek
a „szakmának” is megvannak a
nehézségei. Én nem is nevezném
egyszerűen „szakmának”, mert
aki a rendőri pályát választja, abban lennie kell egyfajta elhivatottságnak, hivatástudatnak is. Nem
számítanak a zord időjárási körülmények, ünnepnapok, a rendőrnek minden helyzetben helyt
kell állnia. A folyamatos képzések, oktatások és vizsgák szintén
próbatételek a rendőrök számára.
A jogszabályi változásokat nyomon kell követni és naprakésznek

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A rend őre, az év iskolarendőre

kell lenni. Ez nem csak az intézkedéseknél fontos. Az iskolákban a
gyermekek mellett pedagógusok,
szülők is kérdeznek. Bizalommal
fordulnak hozzánk és számítanak
a segítségünkre, tanácsainkra.
Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy felkészületlenek legyünk.
- Decemberben kitüntetésben
részesült. Kérem, beszéljen erről!
- Váratlanul ért, mert a parancsnokaim, kollégáim ügyesen titokban tudták tartani egészen addig, amíg megérkeztünk
az Országos Rendőr-főkapitányságra. Én semmit sem sejtettem, csak az ünnepség kezdetén
szembesültem a hírrel. Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság
2016. december 21-én az Országos Rendőr-főkapitányság Teve
utcai székházában rendezte meg
a III. Országos Iskolarendőre Napot. A rendezvényen vehették át
„Az év iskolarendőre” elismerést
azok a rendőrök, akik az elmúlt
tanév során megyéjükben az iskola rendőre programban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Mondanom sem kell, nagyon
örültem. Eddig a gyermekek vis�-

Terítéken a hagyományos cigány ízek
Az igen jó beszélőképességgel megáldott vendéglőtulajdonos alapos, részletes és élvezetes tájékoztatást adott a roma társadalom főzési szokásairól, s arról, hogy a romák
nagyon vendégszeretőek, szeretik megvendégelni a hozzájuk, családjukhoz érkező látogatókat. De szólt arról is, hogy

Fotó: Kovács Attila.

A Valaha madarak voltunk
roma kulturális rendezvénysorozat következő eseménye a
roma gasztronómia jellegzetességeit bemutató előadás volt,
amelyet a sokak által ismert
Ásós Géza, az első cigány vendéglő tulajdonosa tartott városunk Püski Sándor Könyvtárában, február 8-án.

A cigány ízekkel ismerkedtek az érdeklődők a könyvtárban.

ma, 2017-ben autentikus cigányétel kevés van már az országban, keveredik ma már a
cigány és a magyaros konyha.
Tájékoztatást adott az öt éve,
2011 végén megnyitott Kira
Vendéglőről is, melyet egyébként kislányáról nevezett el.
Elmondta még, hogy néhány
éve már „mozgó vendéglőként” nem csak a megyei fesztiválokat, falunapokat látogatják, hanem az ország több
településén – köztük a nagyvárosokban - is megjelennek,
főznek és árulják ételeiket. Így
a legjellegzetesebb tyúkos káposztát, a pacalpörköltet csülökkel vagy anélkül, de készítenek sajátos cigánykolbászt is.
A rendezvényen megjelent
vendégeknek is tyúkos káposztát
készítettek és tálaltak, és hozzá
hagyományos bodagot, azaz cigánykenyeret adtak. 
Zs. I.

szajelzései bizonyították, most
már országos szintű elismerés is
igazolja számomra, hogy érdemes
ezzel foglalkozni. A befektetett
munka, a gyermekekkel való törődés nem hiábavaló. Igaz, ez egy
hosszú távú befektetés, amelynek hatása nem mutatkozik meg
azonnal. De a felnövekvő generáció viselkedéséből, közlekedési
kultúrájából reményeink szerint
visszatükröződnek majd az iskolai előadásokon, foglalkozásokon
elhangzottak.
- A biztos háttér mindig a család. Mit szabad tudni az önéről?
- Mindig mindenben támogattak, sohasem kérdőjelezték meg
azt, amit csinálok. Megértették,
hogy vannak dolgok, amikről
beszélhetek és vannak, amikről
nem. Hálával tartozom nekik, a
nehézségek ellenére is kitartanak
mellettem.
- Szabadidejében hogyan pihen?
- Nagyon szeretek horgászni, a
természetben töltött idő kikapcsol. A halfogás élménye páratlan
dolog, bár engem sajnos az utóbbi
időben elkerült a szerencse. Ettől
függetlenül mindenkinek ajánlom, családi programnak is kiváló. A rockzene is nagyon közel áll
a szívemhez. Van gitárom is, de
jobban szeretek gitározni, mint
ahogy tudok. Az egészséges életmód nagyon fontos a számomra, az étkezésre szintén odafigyelek. Emellett a testedzésre is időt
szakítok, így igyekszem tenni az
egészségemért. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Rusznák
Marianna.

Nyárra elkészül
a gyermekmedence
Tavasszal megkezdődnek
a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő gyermekmedencéjének kivitelezési munkálatai – tájékoztatott Izsó Gábor polgármester.
Elmondta: az önkormányzat
idei költségvetéséből közel 22
millió forintot elkülönített erre a célra. A létesítményt a
fürdő zöldövezetében valósítja meg az önkormányzat önerőből és a Békési Fürdőért
Közalapítvány jelentős támogatásával. A medence egyik
része kisgyermekek és akár
babakorú gyermekek részére kialakított pancsoló lesz, a
mélyebb része pedig az óvodáskorú gyermekek szórakoztatását szolgálja majd. Ide
élményelemeket és csúszdát
is elhelyeznek. 


MIÉRT NE RÁGÓGUMIZZON?
A kereskedelemben kapható rágógumik a szervezetünk számára igencsak mérgező anyagokat tartalmaznak, melyek akár
betegséghez vezethetnek. A gumi alap, ami benne van, valójában elasztomerek, lágyítók, töltőanyagok és gyanta keveréke. A
paraffinviasz egy másik összetevő, amely a kőolajfinomítás mellékterméke. Az aszpartámról kiderítették, hogy nagyon toxikus
anyag. Összefüggésbe hozták az összes agyi betegség kialakulásával, beleértve az Alzheimer-kórt. Hozzájárul a cukorbetegség, a sclerosis multiplex, asztma, elhízás kialakulásához is.
Folytatjuk…

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Tipegőkorú gyerekek játéka
A játék örömet szerző tevékenység. Egy gyermek számára bármilyen tevékenység lehet játék, amely az életében, fejlődésében
jelentős szerepet tölt be. Fejleszti a készségeket, képességeket, a
gondolkodást, a beszédet, a társas kapcsolatokat, a problémamegoldást és a kreativitást. A gyermek a játékon keresztül ismeri meg
a világot. Általában az éppen megszerzett tudás, vagy frissen átélt élmény jelenik meg játékként. A gyermekek játéka különböző lehet a fejlődésük üteme, tapasztalataik és élményeik miatt. A
gyermeket a kíváncsiság készteti a játékra. Kísérletezik a tárgyakkal és helyzetekkel, problémát old meg, újabb és újabb ötletei
vannak, képzelete gazdagodik. A játék fejleszti a gondolkodást,
az ismeretek rendszerezését. A másokkal való játszás során tanulja meg a gyermek a társas együttlét szabályait és normáit. Megérti a mindennapi életet, megismeri a család és a közösség szerkezetét és működését. Megtanulja, hogyan alkalmazkodjon másokhoz, hogyan és milyen módon érvényesíthesse saját akaratát.
A tipegő korosztályú gyermekek játékára jellemző, hogy ebben
az időszakban jelenik meg a konstruálás kezdeti formája, az egymás mellé, egymásra rakosgatás, a ki-bepakolás, a gyűjtögetés-borogatás. Az építés még nem előre eltervezett. A játékokat és eszközöket funkció szerint kezdi használni, ez jelzi az emlékezet fejlődését, hiszen felidézhetőek a korábban látott, kipróbált cselekvések. Így a játékban megjelennek a kisgyermek mindennapi életének eseményei, például eljátssza az evést, a fürdést, az öltözködést.
A játék során gyakorolja, tökéletesíti az eszközök használatát. Az
utánzás képességének fejlődése lehetővé teszi, hogy a saját életének eseményei mellett a felnőttek tevékenységét is utánozza. Az
események utánzása, újraélése örömet jelent a gyermek számára.
Ebben az időszakban a nagymozgások fejlődése, az értelmi fejlődés, az önállósodás fejlődése eredményeként a kisgyermek egyre tágabb környezetével ismerkedhet meg.
Tipegő korúak játéka lehet például a konstruáló játékok közül
a dupló építő, Montessori torony, baby logik, pohársorok, hordósorok, formakirakók. Húzogatható, tologatható eszközök, mint
a vonatok, autók. Üreges játékok: kosarak, vödrök, tálak, talicskák. Továbbá babák, macik, állatfigurák. Elsősorban keménylapú lapozható könyvek, leporellók. Az alkotó játék eszközei: zsírkréta, ceruza, gyurma. Nagymozgásos játékok: autók, dömperek, motorok, mászóka, alagút, baby csúszda, labdák, babakocsi.
Homokozó játékok: vödrök, lapátok, homokozó formák, sziták.
Hajmássy Nikolett, kisgyermeknevelő

6

2017. február 14.

Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni 4-es tavon tulajdonrész eladó.
Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Borosgyáni 3-as tavon horgászhely eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Városközpontban, a Teleki utcai garázssoron 20 m2-es nagy padlásteres garázs eladó, 1,68 millió Ft-ért. 30/559-55-58.
1000 m2-es, ikerház építésére is engedélyezett telek eladó. Irányár: 1,8 millió Ft.
Tel.: 20/347-23-95, 70/539-09-93.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Összközművesített parasztház 671 m2es telken, áron alul eladó, 2,2 millió Ft-ért.
Érd.: 30/952-24-66.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Szélső u. 59. alatti 1113 m2-es telek komfort
nélküli kis házzal eladó. Irányár: 2,9 millió
Ft. Érd.: 30/658-35-03.
Damjanich u. 19. szám alatti ház eladó hárommillió Ft-ért. Tel.: 30/606-88-15.
Belvárosi, egyszobás lakás mélyen ár alatt
eladó. Ár: 3,5 millió Ft. Szántót, kertet egymillióig beszámítok. Tel.: 20/945-07-26.
Egyszobás, 37 m2-es kertes panelház a
Décseri utcában eladó. Irányár: 4,2 millió
Ft. Érd.: 30/624-99-87.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti, téglaépítésű lakás 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/919-84-02, 14-16 óra között.
Veres Péter téren 1. emeleti kétszobás, egyedi fűtésű, felújított lakás eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/74-77-959,
30/936-56-26.
Felújított, összkomfortos családi ház beköltözhetően eladó 4,5 millió Ft-ért. Kisebb, földszinti lakásra cserélhető.
66/414-919.
Szélső utca 49. szám alatti ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Kispince u. 3. szám alatti háromszobás,
kétkonyhás, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
Szélmalom u. 1/5. szám alatti 2 + félszobás, kétkonyhás ház 645 m2-es telken eladó 5,1 millió Ft-ért. Lakható állapotú sarki ház. Tel.: 30/851-25-31.
Központhoz közel összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
30/359-76-90, 70/941-39-08.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított családi
ház bekötözhetően eladó 5,5 millió Ft-ért
Tel.: 30/601-69-03.
Összkomfortos családi ház eladó. Lakáscsere is érdekel. Irányár: 5,7 millió Ft.
30/462-17-04.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.

Apróhirdetések
A Fábián u. 3. szám alatt kétszobás, étkezős, fürdőszobás, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Albérletbe
nem kiadó. Tel.: 30/218-31-13.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Karacson, negyedik emeleti lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. 70/252-49-63.
Felújított kétszobás, 54 m2-es III. emeleti
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 30/814-15-37.
58 m2-es, kétszobás, III. emeleti lakás a
Karacson eladó. Külön tárolóval. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 30/476-46-60.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.:
20/265-01-55.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos,
vegyesfalazatú ház 718 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-54828.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady 14D-ben, II. emeleti 50 m -es, kétszobás, egyedi gáz cirkófűtéses, klímás, szép
állapotú lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.:
30/949-99-18.
Karacson felújított lakás eladó 8,2 millió Ft-ért. Minden megoldás érdekel. Érd.:
30/434-11-77.
Ady 12-ben jó állapotú, tehermentes, 64
m2-es, háromszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
20/326-79-26.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Háromszobás, nagykonyhás, kétkamrás,
vegyesfalazatú, vegyes tüzelésű összkomfortos kockaház eladó. Irányár: 8,7 millió
Ft. Érd.: 30/476-46-60.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy
portával eladó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/29327-51.
Téglaépítésű, 1+2 félszobás jó állapotú kertes ház 9 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/91-98-402, 14-16 óra között.
Tárház utcában 1000 m2-es telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó. Ár:
9,5 millió Ft. Érd: 30/973-2964.
Családi ház eladó, CSOK igényelhető.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 70/335-94-46.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
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Ingatlan 10 millió Ft fölött
Lánc utcában rendezett kockaház nagy
portával eladó vagy tömblakásra cserélhető. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 30/3539-534.
Téglaépítésű, tehermentes, háromszobás
+ nagy nappalis, 120 m2-es ház eladó a
bánhidai városrészen. Irányár: 11,9 millió
Ft. Tel.: 70/324-87-98.
Háromszobás+nappalis családi ház eladó
a Tompa utcában. Műhely háromfázissal,
fűtött garázs. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
70/241-82-97.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár:12,5 millió Ft. Érd:.70/51275-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Drága utcában négyszobás, kétgenerációs, duplateraszos, nappalis családi ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 millió Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió
Ft. Érd.: 70/324-74-24.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: február 21. kedd 12 óra

Kiadó ingatlan
Bélmegyeren, a Dózsa u. 1. szám alatti ház
nagy kerttel rendben tartásért kiadó. Érd.:
30/48-42-408.

Ingatlant keres
Üres lakást vagy házrészt bérelnék.
30/498-65-18.

Kert, szántóföld
Szécsénykertben kert eladó. Érd.: 30/48424-08.
Békésen (Maksár), Muronyban (Pece) és
Kamuton (Négyegyenes, második dűlő)
szántóföld eladó. Érd.: 20/774-66-86.
Szécsénykertben minimum 2500 m2 területű művelési ágú zártkerti telket vásárolnék reális áron. Tel.: 70/450-34-53, munkanapokon 8-17 óra között.

Jármű, alkatrész
Szocialista gyártású autókra gyári, erős
kivitelű, stabil rögzítésű, állítható méretű
tetőcsomagtartó 10 000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/428-51-37.
Simson Star segédmotor-kerékpár eladó.
Tel.: 30/67-52-575.
Régi motorkerékpárokat és alkatrészeket
vennék. 70/36-68-635.
Renault Megane 1,5DCI 78 2008-as, extrás
250 ezer km-t futott limuzin eladó. Irányár:
860 ezer Ft. Érd.: 30/476-46-60.
Romet segédmotor eladó. 30/67-52-575.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
70/335-94-46.

Állat
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 30/27946-96.
Mangalicahízó eladó. 70/36-59-846.
Eladó: vágni való nyúl konyhakészen is,
hasas nyúl, kisnyuszik, tojópulykák kakassal. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Liba és kacsa eladó 5000 Ft/db áron, ami
alkuképes. Érd.: 70/352-56-81.
Tízhetes, fehér-fekete foltos tacskó kiskutyák eladó, 1 kan, 2 szuka. Szabó D. u.
27/1. Tel.: 66/643-971.

Társkeresés
50 éves, rendezett körülmények között élő
férfi párját keresi. Tel.: 20/27-450-60.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Villanyszerelés! Kapcsolók, csillárok, konnektorok, csengők, bojlerek
javítását is vállalom. Telefon: 06/30993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Megváltozott munkaképességű nő 4 órás
munkát keres. Nem hangoskodó, csendes, nem kötözködő, és munkáját a legjobb tudása szerint igyekszi elvégezni. Tel.:
30/533-86-19.
Idősgondozói munkát keresek. 70/771-1234.
Olyan személyt keresek, aki tud kályhát (csempét) rakni. Tel.: 70/240-58-71,
70/201-68-57.
Idősgondozói vagy kisegítői munkát keresek. 20/250-84-06.

Egyéb
Eladó: Straus elektromos láncfűrész eladó 2000 Ft-ért, Alko típusú elektromos
és benzines láncfűrészek 5-5 ezer Ft-ért.
Tel:30/428-5137.
Eladó: hibás Asus monitor 5000 Ft-ért,
feltéthűtő szekrénnyel együtt 85000 Ft-ért,
ipari légkeverékes sütő 23 ezer Ft-ért, ipari
pizzasütőkemence állvánnyal 160 ezer Ftért. Érd.: 30/559-55-58.
100 bála gyepszéna és 100 bála lucernaszéna eladó. Birkát, bárányt beszámítok.
Tel.: 30/279-4696.

Lampart LB20E újszerű állapotban kéményes gázkonvektor eladó. Érd.: 30/46217-04.
Vásárolnék hagyatékot, régi bútort, tollat, gyalupadot, satupadot, műhelyasztalt,
vas öltözőszekrényt, disznótoros asztalt.
70/671-09-21.
Eladó: 50-es női új, elegáns szövetkabát,
37-es Yessica női fekete alkalmi gyöngyös cipő. 70/25-24-963.
Eladó: rekamiék, ruhásszekrény, ágyneműtartó, hegesztő, disznótoros asztallap,
háló- és konyhabútor, morzsoló, szőnyegek, vezetékes gáztűzhely. Tel.: 30/60169-03, 30/203-73-41.
Fából készült hálószobabútor, valamint
3fázisú cirkulafűrész eladó. Tel.: 30/29327-51.
Eladó: rozsdamentes szeletelőgép, 200
l-es mélyhűtőláda, használt hűtőszekrények, egyes mosogatótálca, álló üvegajtós
hűtőszekrény, álló fagyasztó, ajtók és ablakok keretek nélkül. Érd.: 30/559-55-58.
Két teherautónyi építési törmelék Mezőberényből elszállítható. Érd.: 30/559-55-58.
Eladó: édes és erős fűszerpaprika, minőségi új és használt paplanok és párnák,
építkezésből megmaradt új csúszásmentes járólapok. 30/94-55-433.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép, szódásüvegek, női bundák, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálmák,
leánderek. Érd.: 30/905-49-14.
Jó minőségű kisbálás gyepszéna, kéthengeres kompresszor eladó. 30/277-95-43.
Eladók: különféle méretű és színű szőnyegek, műszaki rajztábla, cementvályú, zsírosbödönök, fali könyvespolc. 70/236-35-37.
Eladó: gyermekbicikli, gyermek fürdő
kád állvánnyal. Phoenix varrógép, thonett
székek, fürdőszobai polcok, tükrös
szekrény, szőnyegek, íróasztal, mázsa,
húsdarálók. 30/95-22-466.
Takarmány burgundi eladó. Tel.: 30/43379-89.
Négykarikás gáztűzhely villanysütővel,
turbógrillel eladó. Érd.: 30/56-51-011.
Vadonatúj gallyvágó és egy 55 cm-es LG
tévé eladó. 30/85-81-911.
Vegyes méz hozott edénybe 1000 Ft/kg
áron eladó. Tel.: 0036-70-279-3973.
Eladó: százéves szövőszék, rácsos gyerekágy matraccal, Whirlpool automata mosógép alkatrésznek. Érd.: 70/335-94-46.
Tolókocsi eladó. 30/67-52-575.
Eladó: Csepel lábbal hajtós varrógép, vonalas telefonkészülék, fonott demizsonok,
ruhásszekrények, tévéállvány, dohányzóasztalok, kővályúk. 70/612-83-74.
Eladók: festmények, asztali- és padlóvázás, csillárok, fapolc, fém polcrendszer,
masszív, nagy stelázsi, zsírosbödön. Tel.:
70/329-92-22.
Jó állapotú horgászbotok, orsók féláron
eladók. Érd.: 30/43-42-297.
Seprűkötő felszerelés eladó. 30/67-52-575.
Eladó: cirkula, cirkulakorongok, szalagfűrész, kovácsoltvas kerítésbetét, üvegfalak,
redőnyök, húsdarálók. 20/472-96-58.
Modern szekrénysor, Samsung tévé állvánnyal, fali és asztali órák eladók. Érd.:
70/329-92-22.
Szinte új világoskék szekrénysor, két ágy,
polcos szekrény, kis előszobaszekrény eladó. Tel.: 30/578-31-81.
Eladó: fűkasza kis hibával, 42-es boksz
bőrcsizma néptáncosoknak. Cserélhető
láncfűrészre, tárcsás mosógépre, centrifugára. 30/27-28-342.
Kiváló állapotú nagyképernyős LG LCD
színes tévé eladó. 93 cm képátmérő, szép
kép, fekete ház. Érd.: 20/441-70-96.
Kilencrészes, fehér, tükrös, kék kárpitos
szobabútor eladó. Érd.: 30/98-34-102.
Eladók: kézi fűrészek, futószőnyegek, új
vízszűrő, új gyapjútakarók, új cserge, 2
bunda foteltakaró. Tel.: 30/272-43-50.
Bontott anyag eladó: cserép, tégla, faanyag, ablakok, konvektorok. Bontott
csempekályha kályhaajtók, kéményajtók,
szalagfűrész. 20/47-29-658.
Lovaskocsit keresek megvételre. Érd.:
70/303-53-75.
Gyulán kispolszki csomagtartó, tető, kovácssatu, terménydaráló, 720 ml-es befőttes üvegek lapkával nagytételben is eladó. Tel.: 30/648-39-12.

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 hallássérült nincsen egyedül. Többféle segítség vehető
igénybe. Például kérhet tanácsot audiológustól, orvostól,
betegtársaktól, vagy azok hozzátartozóitól is. A sorstársak
történetei más megvilágításba helyezhetik a saját helyzetét
is. Kérdezze meg az audiológusától, hogy az ön lakhelyéhez
közel hol található legközelebb nagyotthallók valamely szervezete, klubja.

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

Interjú dr. Szuromi Pállal

Kétszemélyes kávéház
(Folytatás az 1. oldalról)
Tanulságos, persze zárt ajtók
mögött, elővenni és büszkeséggel vegyes szégyenkezéssel olvasni ezeket az első próbálkozásokat… Aztán Szegeden (az
ifjúság öntelt mércéjével) „beütöttek” az első irodalmi sikerek: Tiszatáj, Dél-Magyarország,
Csongrád Megyei Hírlap – tisztelettel kérném ezt márványba
vésni!... Ezután hosszú, néma
csönd, „irodalmi igényű” kórlapok, naplók – s a Gondozóban a
napi negyven beteggel közös gályarabság. A kevés és ritka öröm
mellett (különösen a „rendszerváltáskor”) rettenetes volt! S
közben a Hitel, bensőséges, jó
hangulatú évek a régi Békési Újságnál, és néhány kötetem is…
- Továbbviszik-e a gyermekei
az irodalmi tehetséget?
- A „gyermekek” egészséges
immunitással bírnak, s bár olvasnak, de, nagyon helyesen,
nem írnak. (Újabb, okosabb generáció.)
- Vannak írók, akik a valóságot írják meg, mások éppen a
valóságról nem írnak soha…
- Sajnos nem tudok nem a
valóságról írni, legalábbis akár

a versek, akár a prózák, mindig abban gyökereztek, nem kis
gondot okozva időnként, hogy
illendőképp álruhába öltöztessem őket.
- Avasson be bennünket: milyen az alkotási folyamata?
- Arany Jánossal szólva: tudja
a fene. Részben tudatos (témaválasztás, valóság-mag), részben – no, nem öntudatlan, de
valamiképp ahhoz hasonló, hiszen itt már a készség alakít, formál jól vagy rosszul hozzám vagy
Önhöz hasonlóan millió és millió
esetben…
- Hol jelennek meg az írásai?
- Ritkán és keveset írok… Öt
kis kötetem jelent meg eddig,
ezek vagy verses, vagy tágabb
értelemben lírai kötetek. Folyóiratokban múlt nyáron a Bárka hozta egyik elbeszélésemet,
ősszel pedig a székesfehérvári
VÁR című folyóirat néhány versemet. Itt, a székesfehérvári
Vörösmarty Társaságnál jelent
meg a Jelek egy arcon második
kiadása is… Most családunk
történetét írom, a gyerekeim,
a legszűkebb „olvasókör” számára.
SzSzÁ

Hírek
Fennállásának 30. évfordulója alkalmából ünnepséget szervezett a Gólyafészek Bölcsőde, amelyet a köznyelv máig 3.
számú bölcsődeként emleget. Az ünnepségen a nosztalgiázás mellett táncos produkciót adtak elő a bölcsőde dolgozói,
és válogatást nyújtottak át a meghívottaknak ez elmúlt harminc év fotóiból.
Közel 23 millió forint támogatást nyert el a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Emberi
Erőforrás Fejlesztés Operatív Program „Védőháló a családokért” című felhívásra benyújtott pályázatával. A projekt célja a családok társadalmi szerepének megerősítése, a generációs szakadékok áthidalása, életvezetési tanácsadás, a családi
krízishelyzetek megelőzése. A pályázat önerőt nem igényel.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Az idén is lesz ingyenes bérlet Egy nyelvet beszélünk
a gyógyfürdőben

kiadott igazolásával, illetve a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolással, vagy
a vállalkozó nyilatkozatával, vagy
 amennyiben az igénylő munkanélküli, akkor az állami foglalkozási szervtől kell kérni igazolást.
A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával, a határozat jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül vehető át az
uszodában vagy a fürdőben. Fontos, hogy a 20 alkalomra szóló bérletek a kiállítástól számított fél
évig érvényesek, a következő fél évre új bérlet váltható, szintén 20 alkalomra. A 2017. január 31. előtt
kiváltott bérletek 2017. június 30-ig érvényesek.

újra kapható

az Üdvözlet Békésről című kiadvány!
A 140 oldalas, exkluzív kivitelű,
Békés múltját bemutató fotókönyv
továbbra is mindössze
1895 Ft-os áron
vásárolható meg.

Üdvözlet Békésről
A millenniumtól az ezredfordulóig

Közel száz riasztást kaptak a tűzoltók
Összesen tehát 32 tűzesethez
vonultak, míg 51 alkalommal
műszaki mentésre volt szükség. A tavalyi év statisztikáiról
Araczki Zsolt parancsnok-helyettes tájékoztatta a lapunkat. Kiemelte, hogy az éves 97
vonulás pontosan megegyezik
a 2015-ben végrehajtottal. 78
esetben elég volt a békési tűzoltóság munkatársainak munkája, a többinél a mezőberényi
őrs tűzoltói vagy a békéscsabai
tűzoltóság tűzoltói segédkeztek, míg egy esetben a szeghalmi tűzoltóság vízszállítója is segítségükre volt.
A Békési Önkormányzati Tűzoltóságnál kilenc főfoglalkozású, és öt önkéntes tűz-

oltó dolgozik. Az önkéntesek a
Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. - 2016-ban
54 káresemény felszámolása
során voltak jelen az egyesület
tagjai, ahol nagy segítséget jelent a plusz létszám – mondta
el Araczki Zsolt parancsnokhelyettes. Fontosnak tartotta,
hogy kiemelje: az egyesületbe
folyamatosan várják az önkéntesek jelentkezését.
A tavalyi évben 43 oktatást
szerveztek meg a tűzoltóknak,
hogy tudásukat naprakészen
tartsák. Négy helyszínen tartottak helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatot a
Békéscsabai Tűzoltó-parancsnoksággal közösen. Két hely-

kiókumlálta, hogy mit is kell ejteni. (Gyakran
egy kódexen belül is más a jelölés – épp, amilyen a másoló barátok szája íze volt). Van egy
harmadik betűnk is, amelyre pont kerül, az ä,
de ez nálunk csak családnevekben használatos.
Van egy másik fajta kettőspont is a betűkön,
ugyancsak a családnevekben, amely azt jelzi,
hogy az illető magánhangzót külön kell ejteni,
ilyen például Harasztÿ Ágnes költőnő nevében
vagy a Brontë családéban. Azt, hogy a hosszú
magánhangzókat (amilyen például az ó) külön
is jelölni kellene, a szomorú emlékű Husz János találta ki, viszont az ő és az ű szinte csak
a magyarban van, ezért előfordul, hogy ezeket
hungarumlautként írják le.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok február 14-28. között
Február 16. csütörtök 16:30
Összmagyar irodalom a Bárkában. Elek Tibor és
a Bárka szerkesztősége, valamint Szil Ágnes.
Könyvtár
Február 16. csütörtök 19 óra
Moliére: Képzelt beteg című darabjának színházi előadása. Főszerepben: Koltai Róbert. Jegyárak: 2700, 3200, 3700 Ft/fő. Kulturális központ
Február 21. kedd 17:30
20 éves a Márvány Fotóműhely. Megnyitja: Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. A
belépés díjtalan.
Kulturális központ
Február 23. csütörtök 16:30
Irodalmi svédasztal. Cserna Szabó Andrással be-

szélget Kiss László. Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár
Február 24. péntek 10 óra
Emlékezés Irányi Dánielre. Megemlékezik: Kisné Sajben Kitti, tanár.
Városháza udvara
Február 25. szombat 10 óra
A kommunizmus áldozatainak emléknapja.
Megemlékezik: Kálmán Tibor, alpolgármester.
Forradalmi emlékmű
Február 26. vasárnap 15 óra
Bye-Bye Winter Zumba Party. Házigazda: Kiss
Viktória, ZIN zumba oktató, táncpedagógus.
Jegyár: 2000 Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.
Városi sportcsarnok

Álláskeresők munkához jutását
segítené a Paktum Iroda

Kapható

a Cerka papírboltban,
a Fakuckó játékboltban,
a Barta kereskedésben
és a Püski Sándor Könyvtárban.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai 2016-ban
összesen 97 esethez kaptak hívást. Ebből 14 téves volt. 84 riasztás Békésen történt, közte 26 tűzeset. Bélmegyeren négy,
Tarhoson két tűzesethez riasztották a békési tűzoltókat.

Hajdanában-danában, valamikor a most 11
(!) éves rovat fény- és gyermekkorában írtam
már egyes különleges írásjelekről, mint például
az & és a §, elsősorban a kialakulásukról. Sosem jutott viszont még eszembe (holott nyelvtörténet órán érintjük), hogy miért van szükségünk ékezetekre. Latin betűket használ Európa nagy része – de nekünk lényegesen több
hangot kell jelölnünk, mint amennyivel a régi
rómaiak elboldogultak. Kezdjük mindjárt az
ö-vel és az ü-vel (mindkettő elöl képzett – azaz
magas - és rövid), mindkettőt ejti a latin, csak
nem épp így kell leírni. Ezeket a középkorban o
vagy az u tetejére írt kis e-vel írták, vagy tettek
rájuk két pontot, és az a néhány száz ember,
aki tudott olvasni az országban, ebből ügyesen

színen parancsnoki ellenőrző
gyakorlat zajlott. A gyakorlatozások biztosítják a tűzoltók
életszerű gyakorlási lehetőségeit valós veszélyek nélkül.
Az ifjúsági tűzoltó szakkör
is folytatódott elméleti előadásokkal és szerelési gyakorlatokkal. 8-10 fő folyamatosan, lelkesen vesz részt ezeken.
Közösségi szolgálat letöltésére
több tíz gimnazista választotta
a békési tűzoltóságot.
2016-ban 36 esetben ellenőrizték a békési tűzoltók felkészültségét és a jogszabályoknak való megfelelését.
A lakosság számos alkalommal találkozhatott a tűzoltókkal különféle bemutatókon:
óvodai rendezvényeken, diáktáborokban, gyermeknapon, a
Madzagfalvi Napokon és más
helyeken is.

Szegfű Katalin

Várhatóan tavasszal nyitják meg a Békési Járásban a
foglalkoztatást elősegítő úgynevezett Paktum Irodát Békésen. Az önkormányzat még
tavaly augusztusban nyújtott
be pályázatot, konzorciumi
tagként, a Területfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
Helyi foglalkoztatási együttműködés a Békési Járásban
címmel. A projekt célja a helyi foglalkoztatási együttmű-

ködések - paktumok - képzési
és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi
körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. A
pályázat konzorciumvezetője a Békés Megyei Kormányhivatal. A megvalósításban
tagként a békési önkormány-

zat mellett a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. is részt vesz.
A támogatási szerződést tavaly év végén írták alá. Jelenleg készülnek a megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai
háttéranyagok, tavasszal pedig várhatóan megnyitja kapuit a Paktum Iroda. A projekt összköltsége 300 millió
forint, melyhez önerőt nem
kellett adni. 


Ingyenes salakgyűjtés!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Békés Város Önkormányzata ingyenes salakgyűjtést szervez. Arra kérjük a lakosságot,
hogy az elszállítandó salakot a közterületre helyezze ki a megadott gyűjtési napokon, a
megfelelő tárolóeszközben (pl.: doboz, erősebb zsák), amelyeket szakadás nélkül fel tudunk helyezni az önkormányzat által biztosított szállítóeszközökre. 20 kg-nál többet ne
tegyenek bele! Felhívjuk figyelmüket, hogy fokozottan ügyeljenek a közterület tisztaságára és a zsákokba CSAK SALAKOT helyezzenek ki!
Gyűjtés időpontjai:
• 2017. február 17., március 17., április 21. péntek: az Élővíz-csatornától keletre, a Tarhos felé eső városrészben;
• 2017. február 20. , március 20., április 24. hétfő: az Élővíz-csatornától nyugatra, a Murony felé eső városrészben.

fizetett hirdetmény

Az elmúlt évben vezette be az önkormányzat rekreációs támogatás néven a 60 év feletti
helyi lakosok ingyenes fürdő és uszodabérletét,
amely gyorsan népszerű lett a lakosság körében.
Az akkor beharangozottaknak megfelelően, figyelembe véve a település anyagi lehetőségeit és
a korábbi időszak tapasztalatait, az önkormányzat a szabályozást évente módosítja. A 2017-es
évre az alábbi lehetőségeket tudja biztosítani:
A rekreációs bérlet a 60. életévét betöltött, békési lakhelyű személyek részére adható, évente kétszer. Felhasználható 2x20
alkalommal a fürdő egész területén (uszoda, gyógyvíz). A rekreációs támogatás akkor
nyújtható, ha a kérelmező jövedelme nem
haladja meg a havi nettó 142.500 forintot.
A jövedelmet igazolni kell a következőképpen:
 nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a 2017. évre megállapított ellátás összegéről szóló igazolással, vagy
 amennyiben az illető még munkaviszonyban van, akkor a benyújtást megelőző hónap
nettó jövedelméről szóló igazolással, vagy
 amennyiben az illető vállalkozó, a lezárt
adóévről származó jövedelem adóhatóság által

Képünk illusztráció. archív felvétel.

Pont, pont, vesszőcske
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Jönnek az oroszok – a Vigalomra

Nyerjen kézilabda bérletet!
A korábbi évek gyakorlatát követve a Békés-Drén KC
és a Békési Újság közös bérletjátékot hirdet.
Kérdésünk:
Hányadik helyen várja a tavaszi idény folytatását a Békés-Drén KC?
Válaszok:
A: Második
B: Negyedik
C: Tizedik

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó
nevét, lakcímét SMS-ben vagy e-mailben lehet elküldeni február 28-ig. SMS-hez a telefonszám: 30/43220-30, míg az e-mail cím: bekesiujsag@gmail.com.
Egy lakcímről egy pályázatot fogadunk el!
A jól válaszolók között sorsolunk. Egy szerencsés
nyertesünk jutalma egy bérlet a tavaszi bajnoki idény
hazai mérkőzéseire. A nyerteshez a bérletet még az
békési sportcsarnokbeli meccs (március 4-e) előtt eljuttatjuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a Békés-Drén KC-nak!

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

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Rendőrségi hírek
 A Békési Rendőrkapitányság február 4-én szabálysértési őrizetbe vett egy férfit, aki
19 óra 30 perc körül Békésen,
az Ady Endre utcában rongált.
Volt barátnője lakásánál ököllel betört két üveget. A 22 éves
mezőberényi férfit rongálással
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt a rendőrkapitányság munkatársai három
napon belül bíróság elé állíthatják.

 A Békési Rendőrkapitányság február 6-án lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt őrizetbe vett
egy békési férfit. A 20 éves F.
K. 15 éves unokatestvérével
az egyik békési iskola használaton kívüli épületéből rézcsapokat vitt el. A két fiatal ellen
korábban történt hasonló, vagyon elleni bűncselekmények
elkövetése miatt van már folyamatban büntetőeljárás.

Horgász
szemmel
JÉG UTÁN VÍZ
Az év elején már a Körösökön az első jeges ár levonult,
közepes méretű áradást okozva mederteltségig. A KettősKörös tavaszra még tartogathat némi árhullámot, mivel
a Bihari-hegyekben van még
hó, illetve a tavaszi csapadékhullám is csak ezután jön. A
belvíz okoz némi csatornateltséget, de ezeket a Vízügy
szakemberei átszivattyúzzák
a Körösbe. Horgászatilag leghamarabb Békés környékén
az Élővíz-csatorna ad lehetőséget a tavaszi pecázásra. A
csatorna olvad ki a leghamarabb, illetve ennél az árvíz kisebb mértékben befolyásolja a vízmozgást. Aki nagyon
vágyik már egy tavaszi keszegezésre, annak az Élővíz-csatorna városi szakasza ideális,
hiszen az elmúlt években is
kiválóan lehetett fogni a keszegféléket. Spiccbottal illetve Bolognai bottal, finom
úszós szereléket használva
és jól alkalmazva, megfelelő
csalizással és hidegvízi etetőanyag használatával a horgászatunk sikeres lesz. Csalinak
csonti illetve pinki használata nélkülözhetetlen. Ebben
az időszakban a halak ezeket
kedvelik.
Szekerczés Sándor

Nyitva:
hétfő-péntek: 8-17 óra,
szombaton 8-12 óra között.
Keresse új üzletünket
a Rákóczi u. 2. szám alatti
üzletsoron.
Minden termék 30-50%-os
kedvezménnyel!
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Készül az idei év rendezvényeire a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A szervezet március 25-én tartja
díjátadóját a szokott helyszínen, a Galériában. A
díjátadón színes kulturális
műsor is lesz, a díjazottak
neveit igyekeznek a legvégsőkig titokban tartani.
Az első szabadtéri rendezvény a május 20-i XI.
Nefelejcs Vigalom lesz,
amelynek idén is méltó
helyszínt ad majd a Durkó utcai Tájház. A program két motívuma a rigó és a cseresznye. Ezekhez kapcsolódó gyermekfellépések, bábelőadás
és játszóház is várja majd elsősorban a gyermekes családokat.
A Nefelejcs Egyesület pályázatokat írt ki. A
süteménykészítő pályázatnál cseresznyét is (bármilyen formában) tartalmazó édességek készíthetők. A kész süteménnyel a helyszínen 11 óráig
lehet majd pályázni, jeligésen. A legfinomabbak
és legtetszetősebbek - cukrászokból álló zsűri
döntése nyomán - értékes ajándékot kapnak.
Életkortól függetlenül lehet jelentkezni egyénileg és csoportosan az alkotópályázatra is. A
Rigócsőr királyfi című mese illusztrációját kell

elkészíteni bármilyen formában, ez lehet rajz,
báb, terméskép vagy egyéb, de csak természetes anyagok használhatók. A legjobbak ezúttal
is jutalmat kapnak. A pályamunkákat május 13ig kell eljuttatni a Fakuckó játékboltba.
A XI. Nefelejcs Vigalom színfoltjának várható
egy orosz hagyományokat
ápoló békéscsabai baráti
kör vendégszereplése. Elsősorban az orosz gasztronómiából adnak ízelítőt:
kapros töltött káposzta,
pirog, borscs; továbbá bemutatják népviseletüket, népzenéjüket.
A jó ízek kedvelőinek egyébként sem érdemes
otthon maradniuk május 20-án. Ha a Vigalomra eljönnek, birkapörköltet, pirított tarhonyát
is ehetnek, lesz még cseresznyefagylalt, cseresznyeszörp, cseresznyés pite, feketecseresznye tea,
és fröccs. A napot a Belencéres Néptáncegyüttes
fellépése és táncház zárja.
A Nefelejcs Egyesület másik nagyrendezvénye az ősszel a XII. Békési Tökmulatság lesz. A
szeptember 23-i vidám eseménynek a mókus és
a mogyoró, na meg persze a tök ad majd apropót. 
Szegfű Katalin

Kitüntetési javaslatokat várnak
Békés a várossá nyilvánításának 44. évfordulóját idén április 13-án ünnepeljük. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpol-

gára” címet, a „Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes
személyeknek, valamint a „Civilek a Városért” elismerő címet a
tevékenységével kimagasló érdemeket szerző civil szervezetnek.

A kitüntetésekre a képviselőtestület tagjai, tisztségviselői,
bizottsági tagjai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek
tehetnek javaslatot. 


