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Tisztelt Ünnepre Készülődő
Békésiek, Kedves Barátaim!

Fotó: GA-Pix

távolodnak tőlünk, talán
már elérhetetlen messzeségben is járnak… A ballagó idő, a változó világ, életünk folyása, mind-mind
ott van az adventben, az
adventi várakozás számvetésében, az ünnepre való
készülődés izgalmában.
Ezen csodáiban is emberi
időszak elején sokféle érzés
kavarog a lélekben. Szembe
kell nézni a jóval és el kell
tudnunk fogadni a rosszat,
hogy e séta végén, megállva
a karácsony tisztasága előtt,
magunk is készen álljunk
az ünnepre.
Így az ünnepkör kezdetén
ezt kívánom Békés minden
lakójának. Járjuk be közösen a csodavárás adventi és
emberi ösvényeit egyaránt!
Üdvözlettel:
Izsó Gábor polgármester

Sikeres évet zárt
a szociális szövetkezet
A napokban tartotta évértékelő és évzáró rendezvényét Békési Gazdasági és
Szolgáltató Szociális Szövetkezet. A szervezetet két
évvel ezelőtti megalakulása
óta folyamatos fejlődés jellemzi. A 2015-ben beadott
és megnyert tíz millió forintos pályázat lehetővé
tette, hogy a sporthálókötés elméleti és gyakorlati
képzését
megvalósítsák,
valamint a kötözéshez
szükséges eszközök, alapanyagok beszerzése szintén
a projekt keretében valósult
meg. A program egy éves
időtartama alatt versenyké-

pes termékek előállítására
koncentrált a szövetkeztet. A tavalyi évhez képest
duplázni tudták a termelést, köszönhető ez annak,
hogy a piacra jutás feltételeit igyekeztek minél gyorsabban megteremteni és a
megrendelői kört bővíteni.
A jövő évben a tevékenység kibővítése az egyik
fő stratégiai szempont –
hangsúlyozta a szövetkezet
elnöke, Izsó Gábor polgármester. Mint elmondta, a
hálókötés mellett tervezzük
a zöldségfeldolgozó üzem
beindítását, de szóba került
már a betonelem gyártás is.

Fotó: Serfecz Dávid

Az adventi ünnepkör, az
advent maga, magyarul az
eljövetel időszaka egy napról-napra színesebb sétához
hasonlítható
leginkább.
Egy olyan világ kapuja nyílik meg előttünk az első vasárnappal, amely csodálatos módon mind Istenhez,
mind egymáshoz, de még
önmagunkhoz is közelebb
visz bennünket.
A közelgő ünnep sorra kigyulladó gyertyái egészen
más fénybe vonják a hétköznapokat, a hétköznapok
szereplőit és történéseit. A
vasárnaponként életre gyúló gyertyák között apró,
képzeletbeli gyertyácskák
is állhatnának minden nap,
Tisztelt Olvasó. Ezen apró
gyertyák, amelyeket régen,
az első adventi koszorúkon
valóban meg is gyújtottak
ilyenkor nap, mint nap, a
vasárnapok mellett a mindennapokat is a készülődés
fénykörébe vonhatják.
S ha egy sétához hasonlítottam magát az adventi
ünnepvárást, nem feledkezhetek meg azokról a találkozásokról sem, amelyek
a lényegét jelentik egy-egy
ilyen sétának. Régi arcok,
érzések jönnek szembe
vagy lépnek mellénk, újak
szegődnek társul, míg néha-néha arra is rá kell döbbennünk, hogy egyes léptek

XIX. évfolyam 9. szám

A szövetkezet jelenleg,
nyolc alapító tagja mellett,
huszonkilenc taggal működik. Küldetése a profit szerzésen túl az önellátásra való

törekvés, segíteni a tagokat
abban, hogy minél szélesebb körben hozzájuthassanak a jövedelemkiegészítés
egyéb formáihoz.
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Adventi programok a város szívében

a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban
2016. december 6-18.
december 6. (kedd) 10:00 és 14:00 óra
„Esztendőre, vagy kettőre…” Palmetta zenekar gyermeklemez-bemutató koncertje

december 9. (péntek) 17:00 óra
Mézeskalács sütés
Foglalkozásvezető: Balog Gáborné
A részvétel ingyenes.

december 10. (szombat) 18:00 óra
Decemberi Batyus Táncház
Helye: Békés, Petőfi u. 21.
Közreműködnek: Belencéres
Néptáncegyüttes és a Suttyomba Zenekar
A táncházat vezeti: Mahovics Tamás
néptáncpedagógus
A belépés díjtalan.

december 11. (vasárnap) 10:30 óra
Szeretetvendégség és adventi
kirakodóvásár a Széchenyi téren.
A részvétel ingyenes.

december 14. (szerda) 17:00 óra
Karácsonyi Kórusok Hangversenye
a református templomban.
A részvétel ingyenes.

Fotó: GA-Pix

A békési intézmények és civil
szervezetek az Úr eljövetelére
hangolódva a négy adventi hétvégén ünnepváró programokkal
csalogatják az érdeklődőket Békési Advent címmel. Péntekenként kézműves foglalkozások
várják a kulturális központba érkezőket, ahol adventi koszorút,
mécsestartót, mézeskalácsot és
karácsonyfadíszeket lehet készíteni. Vasárnaponként a Széchenyi
téren ünnepi műsorral és adventi
kirakodóvásárral kedveskednek
a térre látogatóknak. Az első alkalom szervezője a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ volt,
míg a második adventi hétvégét
a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület rendezésében tartották
meg. Advent 3. és 4. hétvégéje az
alábbi program szerint alakul:

december 15. (csütörtök) 17:30 óra

december 9. 17:00 óra

Jótékonysági Koncert Caramellel
a MPE Országos Cigánymisszió szervezésében (Részvételi díj 1000 Ft/fő)

Mézeskalács sütés a Kecskeméti
Gábor
Kulturális
Központ
tanfolyamtermében. Foglalkozásvezető: Balog Gáborné. A részvétel ingyenes.

december 16. (péntek) 17:00 óra
Karácsonyfadísz készítés
Foglalkozásvezetői:
Horváthné Kőrös Anikó, Bereczki Mónika
és Szilágyiné Csuta Éva.
A részvétel ingyenes.

december 18. (vasárnap) 10:30 óra
Szeretetvendégség és adventi
kirakodóvásár a Széchenyi téren
a KÉSZ szervezésében.
A részvétel ingyenes.

december 11. 10:30 óra
Köszöntőt mond: Szegfű Katalin,
a Békési Újság főszerkesztője, Péter István, a Békési Baptisa Gyülekezet lelkipásztora áldást mond.
Bemutatkozik a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde Korona úti
Tagóvodája és Teleki úti Tagóvodája
10:30 Fenyőfa díszítő verseny
Előzetesen jelentkezni de-

cember 9-ig lehet e-mailben a
piacfelugyelet@bekesvaros.hu címen, vagy telefonon a 06
66 411 011/150-es melléken.

10:30 Luca-búza ültetés
Szeretetvendégség és adventi
kirakodóvásár
Helyszín: Békés, Széchenyi tér
(a bíróság épülete előtt). A részvétel ingyenes. Szervező: békési
Piacfelügyelet és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület.

december 16. 17:00 óra
Karácsonyfa dísz készítése a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ aulájában. Foglalkozásvezetői a KÉSZ tagjai: Horváthné
Kőrös Anikó, Bereczki Mónika és
Szilágyiné Csuta Éva. A részvétel
ingyenes!

december 18. 10:30 óra
Köszöntőt mond: Dr. Pálmai Tamás, Békés város alpolgármestere
Nagy József esperes úr adventi
gondolatai
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium 1. osztályos
tanulóinak adventi műsora. Felkészítő: Horváthné Kőrös Anikó
Szeretetvendégség és adventi
kirakodóvásár
Helyszín: Békés, Széchenyi tér (a
bíróság épülete előtt)
A részvétel ingyenes. Szervező:
KÉSZ békési csoportja
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! A
szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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Idén is fellépnek a városi kórusok

3. oldal

Békés Város Önkormányzata felhívása

Közmeghallgatás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 9-én pénteken 15.00 órától
általános közmeghallgatást tart a polgármester és az
önkormányzati képviselők részvételével.
A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívjuk a
város azon polgárait, továbbá a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, akik véleményüket, javaslataikat e fórumon el szeretnék mondani.
Fotó: GA-Pix

A karácsonyhoz közeledve mindannyian megállunk egy kicsit, számba
vesszük a mögöttünk álló
évet és igyekszünk meghitten, szeretteink körében
eltölteni az ünnepet. A karácsonyi várakozás pillanatait idézzük meg a minden
évben megrendezésre kerülő Karácsonyi Kórusok

Hangversenyével, melyen
a város valamennyi kórusa
közreműködik. Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit, aki velünk együtt hallgatná a Karácsonyi Kórusok Hangversenyét a békési
református templomban
2016. december 14-én (szerda) 17 órakor.

A közmeghallgatás helye:
Békési Polgármesteri Hivatal
(Békés, Petőfi utca 2.) nagyterme
Tisztelettel: Izsó Gábor Polgármester

Főszerepben Békés testvértelepülései

Országos elismerésben
részesült a Fürkész Ovi

Fotó: GA-Pix

Kimagasló
környezetszépítő munkájáért kapott
országos elismerést a Békési Kistérségi Óvoda Központi Óvodája a napokban,
a Kaposváron rendezett
Virágos Magyarországért
virágosítási, parkosítási és
környezetszépítő verseny
díjátadóján. Az oklevelet
Béres Istvánné, igazgató
és Fazekas Klára, tagóvoda-vezető vette át a békési
Fürkész Központi Óvoda
képviseletében.
A díjazás nem meglepő,

hiszen az óvoda mindennapjaiban törekszik a környezettudatosságra, újrahasznosításra. Szelektálnak,
komposztálnak,
takarékoskodnak, védik az élővilágot. A környezettudatos
tájhasználat, környezetbarát magatartáspélda beépül
a hétköznapokba és a gyerekek életébe. A Zöld Ovi
címet is viselő intézmény
2014-ben megépítette udvarán a Meteorológiai Állomást és Kísérletező helyet,
ahol a gyerekek nyomon
követhetik, és dokumentálhatják az időjárás változásait, és kísérletezhetnek.
Az oktatási intézmények
kategóriájában országosan
öt intézmény kapott elismerést, köztük a békési Fürkész Központi Óvoda.

Fotó: Szász Adorján - Gyergyószentmiklós

Városunkban
hagyomány, hogy az önkormányzat minden háztartáshoz
ingyenesen eljuttatja a városi naptárat. A kalendárium témája minden évben
más és más. Jellemzően
színes képekkel, rövid szöveggel illusztráljuk a településre leginkább jellemző
kulturális, turisztikai, természeti vagy éppen épített
értéket. A kiadvány 2017.
évben Békés testvértelepülései címet viseli. Apropóul szolgál az, hogy Békés
testvértelepüléseivel
és
partner városokkal összefogva nyújtott be uniós pályázatot még tavaly ősszel.

A több hónapon át tartó
program alkalmával négy
országban, összesen négy
alkalommal tartanak konferenciákat. A rendezvényt
követően a szociális problémák megoldásában nyílhatnak meg lehetőségek,
elindulhat a közös gondolkodás egyéb pályázatok
terén is. A projekt decemberben Gyergyószentmiklóson folytatódik tovább,
ahol szintén kiemelten foglalkoznak a nyelvi és kulturális sokszínűség mellett
a közös találkozási pontok
kialakításával. A városi falinaptár decemberben kézbesítésre kerül.
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Fergeteges koncert
az év első szombati napján

Fotó: GA-Pix

Immár 12. alkalommal
kerül megrendezésre a
B.Ú.É.K. Békés Újévi Koncert, amire már lehet belépőket vásárolni. Az est
házigazdája ismét a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar lesz, akik izgatottan vágtak neki a műsor
összeállításának. A fiatal
zenészek minden évben
meglepetéssel készülnek.
Az est folyamán a résztvevők együtt ünnepelhetik
zenés, vidám műsorral és
közös pezsgős koccintással

az újév eljövetelét. A koncert időpontja 2017. január
7. (szombat) 17 óra, a helyszín ezúttal is a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ.
Jegyek december 19-ig
válthatóak a kulturális központban 2000 Ft/fő áron,
Békés Kártyával 1500 Ft/
fő. Váltsa meg időben helyre szóló jegyét, mivel a nagy
érdeklődésre való tekintettel 2017. január 2-7. között
csak korlátozott számban
lesznek szabad helyek.

Közvetlen buszjárat
Békésről Gyulára
Tájékoztatás a DAKK Zrt. autóbusz menetrendjéről
Békés-Gyula városokat összekötő útvonalon
Békés Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy 2016. szeptember 1-től Békés és Gyula
városok között közvetlen autóbuszjáratok közlekednek.
A két város között az új 4887 sz. autóbuszvonalon,
munkanapokon az alábbi járatok indulnak:
101 sz. járat, Gyula, aut. áll. indul 7:25 óra,
Békés, aut. áll. érkezik 8:00 óra
111 sz. járat, Gyula, aut. áll. indul 14:30 óra,
Békés, aut. áll. érkezik 15:05 óra
102 sz. járat, Békés, aut. áll. indul 6:50 óra,
Gyula, aut. áll. érkezik 7:25 óra
112 sz. járat, Békés, aut. áll. indul 15:05 óra,
Gyula, aut. áll. érkezik 15:40 óra

2016. december

BékésTv beállítása
a Telekom hálózatán
A Magyar Telekom Nyrt.
2016 szeptembertől befejezte a
televíziós csatornák analóg terjesztését. A csatornákat a jövőben digitálisan, a jelenleginél
jobb kép- és hangminőségben
biztosítják az előfizető számára. A változás az BékésTv-t is érinti. Amennyiben digitális
jelátalakítós DVB-C tuneres tv-készülékkel rendelkezik
– a Magyarországon forgalmazott „lapos” tévék döntő
többsége ilyen –, akkor kérjük, hogy készüléke leírásának
megfelelően hangolja be az új digitális csatornákat.
Amennyiben régebbi készüléke van, a Telekom TV-szolgáltatást előfizetők vásárolhatnak digitális jelátalakító berendezést a Telekom üzleteiben, vagy a www.telekom.hu
oldalon. BékésTv beállítása a Telekom hálózatán:
Frekvencia: 226 MHz (226000 kHz)
moduláció: 256QAM
szimbólum sebesség: 6875 kS/s
A DIGI hálózatán továbbra is elérhető a hagyományos
analóg módon a BékésTv, de már kiépítés alatt van a digitális kapcsolat, így a közeljövőben az analóg mellett párhuzamosan digitálisan is fogható lesz.
„A rohanó világban megkoptak a fények,
Halványak a hitek és halványak a remények
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Őszintén szeretni és bízni a jóban.”
/Ismeretlen szerző/
Advent idejében vagyunk! Kicsit azok is jobban odafigyelnek embertársaikra, akik a hétköznapi rohanásban
kevésbé. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
szakemberei tapasztalják, hogy egyre több a jóérzésű ember. A Télapó ünnepe és a Karácsony közeledtével adományok érkeznek, így jutassuk el azok részére, akik nélkülöznek az ünnepek idején.
Intézményünkben november 24-én indult az Adventi
Programsorozat, melynek keretében megszólítjuk a város
lakosságát, legyen az gyermek, idősödő vagy fogyatékkal
élő. A rendezvények szervezése már október óta zajlanak,
amikor is a szakemberek összegyűjtik az adományokat,
és tervezni kezdik a műsort.
Szeretnénk megköszönni Békés Város lakosságának,
vállalkozóknak, intézményeknek az egész éves együttműködést, támogatást, mellyel könnyebbé tehettük, tehetjük a leginkább rászorultak mindennapjait.

Békés, boldog ünnepeket kívánunk
minden támogatónknak:
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetője és dolgozói
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A BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tájékoztatója
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy családi házas övezetben csak
hulladékgyűjtő edényben lehet
hulladékot közterületre kihelyezni, ezért kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben nem rendelkeznek gyűjtőedényekkel, akkor azokat szerezzék be, mert csak gyűjtőedényekből
történik a hulladék elszállítása Békés
városában. A hulladékgyűjtő edények Békés, Verseny u. 4. szám alatt
kedvezményesen megvásárolhatók a
BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.-től.

Fotó:BKSZ Plusz Kft.

A kft. a szolgáltatási szerződéssel
rendelkező lakosságnak az alábbi árakon biztosítja az edényzetet:
• 60 literes használt hulladékgyűjtő
edény bruttó ára: 6.000,- Ft,
• 80 literes használt hulladékgyűjtő
edény bruttó ára: 6.800,- Ft,
• 120 literes használt hulladékgyűjtő
edény bruttó ára: 8.800,- Ft,
60 literes edény ürítését választhatja
az az ingatlanhasználó, aki életvitelszerűen egyedül lakik az ingatlanban,
és azt bizonyítja a települési önkormányzat által kiadott igazolással.
80 literes edény ürítése választható
olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanban életvitelszerűen 2 fő lakik,
illetve 2 főnél nagyobb háztartások,
akik a rendszeres szelektívgyűjtést
igénybe veszik.
120 literes edény ürítését választhatja az az ingatlanhasználó, aki nem
tartozik az előbbi kettő felsorolásba.
Szemét szállítási díjat nem kell fizetni azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik a tárgy időszak előtt kérik és
azt követően 15 napon belül igazolják,

hogy az ingatlan lakatlan. Igazolni
lehet alapdíjas vízdíj (0,5 m3 vízfogyasztás/2 hó) számlával 3 havonta.
A hulladék mennyiségét a rendszeres szelektívgyűjtéssel tudják csökkenteni, amelyre az önkormányzati
rendelet alapján minden lakosnak
törekednie kell!
Az ünnepek miatt a kommunális hulladék gyűjtésének időpontja
megváltozik. 2016. december 26-án
hétfő helyett, december 27-én kedden ürítik a kihelyezett edényeket.
A szemétszállítási díj kiszámlázása a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. -hez került át 2016. április 1-től, de a hulladék
gyűjtését és elszállítását továbbra is a
BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. végzi. 2016. utolsó negyedévének a számlázása 2017. januárjában
történik meg. A lakossági panaszok
kezelésére személyesen az ügyfélszolgálati irodában van lehetőség a lenti
elérhetőségek valamelyikén.
Fontos, hogy zöldhulladék gyűjtés
alkalmával már nem pótoljuk a zsákokat az ingatlanoknál az elszállításkor. A zsákokat a Verseny utca 4.
szám alatt található irodánkban lehet
átvenni ingyenesen, lakcímkártya felmutatása ellenében.
Egy alkalommal 15 darab zsák kerül
kiadásra, évente összesen 6 alkalommal lehet átvenni.
Zöldhulladék gyűjtésének időpontja ebben az évben 2016. december 12-16. között, szokásos módon
egy alkalommal zajlik.

Fotó: GA-Pix
Szelektív bála a Szarvasi úti telephelyen

Családi házas övezetben élő lakos,
ha még nem vette föl, illetve nem igényelt szelektív hulladékgyűjtő edényt,

azt megteheti ügyfélszolgálatunkon.
Továbbá felhívjuk azok figyelmét is,
akik átvették az edényeket, de nem
rendeltetésszerűen használják, kétszeri kiértesítés hátrahagyása után elhozzuk, és ezt követően nem lesznek
jogosultak ingyenes szelektív hulladékgyűjtő edény használatára. Aki
igénybe vette a szelektív hulladékgyűjtő edényt, ezúton tájékoztatjuk,
hogy az edényzet ingatlanhoz kapcsolódik és nem az igénybe vett személy nevéhez. Ha a lakos elköltözik
az adott ingatlanról, vagy bármilyen
más változás lép fel, akkor azt 15 napon belül személyesen jelezni kell az
ügyfélszolgálatunkon.
Szelektív hulladékgyűjtő edények
ürítése ebben az évben is kéthetente,
az év páratlan hetein történik.

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodája: 5630 Békés, Verseny u. 4.
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd és csütörtök: 8-16 óra,
szerda: 7-19 óra, péntek: 8-12 óra
Telefonos ügyintézésre
a 66/ 411-174-es
telefonszámon van lehetőség.

6. oldal

Központi
ügyfélszolgálattal
segítik a lakosokat

Július elsejével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi alapfeladatai újabbal, a kéményseprőipari tevékenységgel egészültek
ki. A kéményseprőipari tevékenység
sikeres ellátása érdekében új alapokra
kellett helyezni a szervezet ügyfélkapcsolatainak kezelését. Ezért az újonnan megalakított kéményseprőipari
szervezet a lakosság egységes, magas
színvonalú tájékoztatása, a problémák
gördülékeny megoldása érdekében
létrehozta a BM OKF Gazdasági Ellátó Központon belül működő központi
ügyfélszolgálati csoportot.
Az ingyenesen hívható 1818 9.1-es
menüpont mögött hétfőn hosszabbított munkarendben tizenkét órában,
a hét többi napján hat órában állnak a
lakosság rendelkezésére.

Igazgatási szünet lesz
a Békési Polgármesteri
Hivatalban
A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
a képviselő-testület által elfogadott
döntés alapján 2016. december 21.
napjától 2016. december 30. napjáig
igazgatási szünet lesz a Polgármesteri
Hivatalban. Ebben az időszakban az
általános ügyfélfogadási rend szünetel. Halaszthatatlan ügyekben (anyakönyvi ügyek, egyes hatósági ügyek)
ezen időszak alatt is történik intézkedés. Kérjük a lakosság megértését.

Városházi
krónika

2016. december

A boldogság iskolája
Békésen 2016 szeptembere óta várja az érdeklődőket a Boldogságklub,
melynek tematikája és szellemisége
Bagdi Bella motivációs énekes-előadó
nevéhez fűződik. Az országos program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke,
klinikai szakpiszchológus. A klubba
mindenkit szeretettel hívnak és várnak, aki saját maga, családja, barátai,
munkatársai, ismerősei, vagyis környezete életét is szeretné szebbé, jobbá, boldogabbá tenni. A szeptemberi
ismerkedő foglalkozáson Szamosvári
Anita klubvezető, pedagógus, két kamaszgyermek édesanyja ismertette a
boldogságprogram célját és a 10 hónap
témáit is. A hála gyakorlása után októberben a „feladat” az optimista szemlélet beépítése volt a mindennapokba.
Az Ölelés Világnapja alkalmából az
utca emberének is felhívták a figyelmét az ölelés fontosságára, a lelkes
tagok ingyenes öleléssel ajándékozták
meg a békésieket a városközpontban.
Novemberben a társas kapcsolatok

gondozása került napirendre. Ennek
keretében a klub összefogást kezdeményezett a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel, és az adventi ünnepkör második
hétvégéjén közösen várják majd az ünneplőket a város főterén.
A klubfoglalkozások rendszerint a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban zajlanak. A következő összejövetelt 2016. december 14-én (szerda) 17 órától tartják, ahol az aktuális
témát, a boldogító jócselekedeteket
járják körbe az érdeklődők. Boldogságkutatók által alkalmazott technikák, elméleti háttér, játékos feladatok,
közös beszélgetések segítik minden
hónapban a résztvevőket a személyiségfejlesztő témákra való ráhangolódásban, majd az otthoni, önálló
gyakorlásban egyaránt. Foglalkozásokkal kapcsolatos bővebb információ
a +36/30-963-2840-es telefonszámon
kérhető vagy a boldogsagintezet.hu
honlapon található.

Az ünnepek alatt is legyünk körültekintőek
Advent és karácsony idején sajnos
gyakran előfordulnak tűzesetek. A hideg téli hónapokban szívesen gyújtunk
a meleg szobában gyertyákat, mécseseket és csillagszórókat. Azonban egy
szikra, egy gyertya percek alatt kiterjedt tűzzé terjeszkedhet! Amikor gyufáért vagy öngyújtóért nyúlunk, ritkán
gondolunk arra, hogy egy órán belül
leéghet a lakásunk. Hogy ez ne történjen meg, fontos az alapvető „játékszabályokkal” tisztában lennünk!
1. Az adventi koszorút és a karácsonyfát, ha gyertya vagy mécses ég rajta,
egy percre se hagyjuk őrizetlenül! A
lángot mindig fújjuk el, mielőtt kimegyünk a helyiségből.
2. Ügyeljünk arra, hogy a gyertyaláng
környezetében ne legyen gyúlékony
anyag. Gyertyagyújtás előtt távolítsuk el ezeket!

3. Az adventi koszorú, karácsonyfa alá, közelébe ne tegyünk éghető
alátétet. (pl. terítőt, szőnyeget, kartonpapírt, fatálcát) A jelenlévőkkel
beszéljük meg, mi a teendő, ha véletlenül meggyullad a fenyőfa vagy
egyéb gyúlékony anyagok.
4. Ha úgy ítéljük meg, hogy bármikor
vészhelyzet adódhat, helyezzünk el
készenlétben egy vízzel teli vödröt,
de legalább 2-3 flakon ásványvizet.
5. Esetleg mégis tűz keletkezik, ne habozzunk tűzoltókat hívni! Ha előre
láthatólag sikerül is a lángokat megfékezni, a tapasztalatunk az, hogy
félnek a hatóságnak szólni, tartanak
a költségektől, bírságtól. Ez nagyon
téves szemlélet, inkább kapjunk
értesítést minél hamarabb, minél
kisebb kár keletkezzen. Hívószámunk: 105; 112.
Békési Önkormányzati Tűzoltóság
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