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Madzag, ami összeköt

Barta István Zoltán vállalkozó a Madzagfalvi Na-
pok elindítója új ötlettel állt elő. Városunk egyik jelké-
peként nyilvántartott madzagot helyezi ismét a közép-
pontba. Mivel Békésen immár 25 éves hagyománya 
van az „újkori” madzagkötésnek - minden azóta eltelt 
napot egy darab, tehát 9.125 db madzag jelképez. Az 
ötletgazda ezért 9.125 darabot köttet össze békésiek-
kel, úgy, hogy egy új köztéri alkotás legyen a vég-
eredmény. Az eseményre 2015.október 10.-én szom-
baton 8 órától kerül sor a város főterén, a Református 
templom előtt.

A közösen összekötött méretes madzaggombolyag 
a város egyik frekventált helyén elhelyezett köztéri 
alkotásként lesz látható a jövőben, jelképezve város 
polgárainak kötődését hagyományaihoz, máig élő le-
gendákhoz.

kérjük, vegyenek részt városunk új jelképének 
megalkotásában!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az

1956-os forradalom 
és szabadságharc 59. 

évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezésre.

 2015. október 23-i program
9,00 óra Ünnepi Szentmise a Hazáért a 
Szentháromság Plébániatemplomban  

9,15 óra  ,,Emlékezés áldozatainkra” Ünnepi 
Istentisztelet  a református templomban

Városi Ünnepség:
Helyszín: Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér

9,45 óra  Térzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
előadásában – Vezényel: Bagoly László karnagy

10,00 óra   Himnusz

Ünnepi beszédet mond: 
izsó gábor, békés város polgármestere

Ünnepi műsor
közreműködnek a Békéscsabai 

Jókai Színház színművészei
Koszorúzás

Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Idősek Világnapja

2015.szeptember 30.-án került megrendezésre a 
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színházter-
mében az Idősek Világnapja helyi rendezvénye. Izsó 
Gábor polgármester köszöntötte a megjelent idősko-
rúakat, akik közül többen elismerésben részesültek. 
A hivatalos ünnepséget a Meskete Meseszínház A vén 
diófa című előadása követte.

Elismerő oklevélben részesült: Lipcsei Gergely-
né, Kiss Gáborné, Kovács Sándor, László Mihályné, 
Kocsor Istvánné, Vágási István, Jankus György, Kál-
lai Jenőné (képünkön) és Dr. Ollári Albertné. Gratu-
lálunk minden kitüntetettnek!

A legnagyobb művészet

A legnagyobb művészet tudod-e mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Tenni akarnál, s tétlen maradni.
Igazad van mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
Ki útját tettetősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítettél régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
Nem vagy olyan mint azelőtt.

(Túrmezei Erzsébet)

Keressük a Város karácsonyfáját!
Városunkban, mint eddig minden évben, az ön-

kormányzat idén is szeretné felállítani a város ka-
rácsonyfáját. Folytatva a hagyományokat most is 
várjuk a lakosság felajánlását, akinek a kertjében 
óriásira nőtt fa gondot okozhat. Az önkormányzat 
vállalja a fa kivágását és ingyenes elszállítását. Kér-
jük, hogy felajánlási szándékát a Polgármesteri Hi-
vatal telefonszámán, a 66/411-011-es telefonszámon 
jelezze 2015. november 13. (péntek) 12.00 óráig.

Békési néptáncosok
a Duna Televízióban, október 23-án!

Újra békési résztvevők az MTVA és a Hagyomá-
nyok Háza közös szervezésű televíziós vetélkedőjé-
ben a Fölszállott a pávában. 2015-ben, 6-14 éves korú 
néptáncos és népzenész gyermekek számára hirdették 
meg a népi tehetségkutatót. Okányi Mihály korábbi 
sikerei után, most október 23-án 20.30-tól a Duna Te-
levízió képernyője előtt szurkolhatunk a Belencéres 
Néptáncegyüttes Gyermekcsoportjának, illetve a 
Busai Bori-Mahovics Tamás, mindössze 7 éves tán-
cospárnak, akinek a lány tagja jászberényi, a fiú tagja 
pedig békési. Hajrá Békés!

Fotó: Farkas József
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Felhívás!
Továbbra is igényelhető  

a kommunális adó támogatás 
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-

mét arra, hogy Békés Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete döntése értelmében támogatás 
igényelhető a második féléves kommunális adó 
összegére. A kérelmeket 2015. október 15. napjáig 
lehet a Polgármesteri Hivatal 36-os és 37-es iro-
dájában benyújtani. A támogatás feltétele, hogy az 
egy főre számított havi jövedelem nem haladhatja 
meg - család esetén - az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), 
egyedül élő esetén pedig a 250%-át(71.250 Ft), va-
lamint a kérelmező vagy családtagja nem rendelke-
zik az adóhatóság nyilvántartása alapján hátralék-
kal. Amennyiben a második féléves kommunális 
adóját időközben rendezte, de a rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelel, a kérelem akkor is benyújt-
ható.

Akik lakásfenntartási támogatásban részesül-
nek is beadhatják a kérelmet.

Felhívás!
az orvosi ügyelet 

igénybevételével kapcsolatban
Sajnálatos jelenség városunkban, hogy az orvosi 

ügyelettel kapcsolatban sokan tévhitben élnek. Or-
vosi alapellátást igénybe venni rendelési időben a 
körzeti háziorvosi rendelőben kell.  Szakorvosi el-
látás és orvos diagnosztikai szolgáltatás igénybevé-
tele beutalási rend alapján történik. Normál rende-
lési időn túli, továbbá hétvégi és éjszakai ellátásra 
csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Sajnos 
városunk lakói közül sokak – az orvosok elmon-
dása alapján – indokolatlanul, vagy kellő ok nélkül 
veszik igénybe az orvosi ügyelet szolgáltatásait. 
Cselekedetükkel olyan emberek életét veszélyez-
tethetik, akik ténylegesen rászorulnak az ügyelet 
gyors elérhetőségére, segítségére.

Kérjük a lakosságot, hogy csak indokoltan, sür-
gős esetben vegyék igénybe az orvosi ügyeletet, 
amely hétköznap délután 15 órától másnap reggel 
7 óráig, hétvégén péntek 15 órától hétfő reggel 7 
óráig tart.

Felhívás!
Veszettség elleni védekezés

2015. október 3.-2015. október 8. napjáig

A helyi vakcinázási kampány ideje alatt az ebeket 
megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak 
pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak 
alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek 
a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás ha-
tékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy 
legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelye-
zett csalétkeket.

A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát amely 4 cm 
átmérőjű. 1,5 cm magas, henger alakú, szürkésbarna 
színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrág-
ja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 

A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ár-
talmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett 
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZ-
ZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni 
vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, 
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis 
megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell al-
kalmazni: 

Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a 
jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányá-
ban 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú 
fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás 
folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű 
érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.

Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára 
kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDUL-
NI!



Levélcím: 1013 Budapest Krisztina Krt. 39/B.   email: ebh@egyenlobanasmod.hu 
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760    web: www.egyenlobanasmod.hu

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, 

ha
neme, 

faji hovatartozása, 
bőrszíne, 

nemzetisége, 
nemzetiséghez  
való tartozása, 

fogyatékossága, 
életkora, 

egészségi állapota, 

vallási- 
vagy világnézeti meggyőződése, 
politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, 
családi állapota, 
anyasága vagy apasága, 
szexuális irányultsága, 
nemi identitása, 
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt  

hátrányos megkülönböztetés éri.  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

 

 Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel dr.Csűri Gábor ügyvéd (Békés megyei egyenlőbánásmód referens)  
ügyfélfogadását minden hónap első pénteki napján 9 és 13 óra között 
BÉKÉSCSABÁN, a Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi 
u. 4.) 4. emeletén lévő  Esély Irodában (Békés megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház), valamint a hónap többi pénteki napján GYULÁN, 8 és 12 óra között 
a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának irodájában (5700 Gyula, 
Kossuth u.2., bejárat a Munkácsy utca felöl). 

E-mail: gcsuri@gmail.com,Tel.:30/9257454 

                Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Békésen: 

2015. október 20. 
(kedd)  

8:00-12:00 óra 

Polgármesteri hivatal 
kistanácskozó terem 

(5630 békés,  
Petőfi u. 2.) 
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