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Fergeteges újévi koncert Újra
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Mint önök előtt már bizonyára ismeretes, 2015 második
félévétől változik az adózás rendje Békésen. A kommunális
adó megszűnik, helyette az építményadót vezeti be a város
és a szemétszállítást külön kell fizetni.
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Lapunk elé...
Tisztelt olvasóink! Az új
esztendő első Békési Újságját tartják a kezükben. Lapunkat továbbra is a Családért Alapítvány jelenteti
meg. Ezután is kéthetente
számíthatnak arra, hogy házukhoz, lakásukhoz visszük
a város és környéke közéleti-, kulturális-, oktatási-, civil- és sportéletéletének legfontosabb híreit, eseményeit. Célunk változatlan: mind
színesebb, változatosabb,
olvasmányosabb, ugyanakkor hiteles és információkban gazdag kiadványt készítsünk.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).
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Konfettieső az idén is fantasztikusra sikerült teltházas újévi koncerten.

Immár 10. alkalommal rendezték meg a 2012-ben „Civilek
a városért” elismerést kiérdemlő, Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar újévi koncertjét a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban január
3-án. A színházterem idén is zsúfolásig megtelt.
Az újévi köszöntőt Izsó Gábor, városunk polgármestere mondta el, aki szólt arról,
hogy összetartozásunk öröme ez a nagyszabású kulturális rendezvény. Továbbá, hogy
küzdelmes volt az elmúlt év,

Egy beteg kislány
gyógyulása a tét
A jóérzésű békési polgárokhoz fordulnak segítségért egy
beteg kislány szülei. A 11 éves Bíró Ágnes jelentősen elmaradt a fejlődésben kortársaitól, emiatt növekedési hormonkészítményre van szüksége. A készítmény 20 napi adagjáért 76 ezer forintot kell fizetni, melyet a szülők nem tudnak
kigazdálkodni.
A most ötödik osztályos
Ági fejlődése óvodásként még
normális volt, de pár éve már
szembeötlő a lemaradása. A
11. születésnapját január elsején ünneplő kislány mindös�sze 122 centiméter magas, súlya 24 kilogramm. Az orvosok
az „elvárható normális élettani fejlődés hiányossága” elnevezésű kórképet állapították
meg nála. A szakterület egyik
hazai specialistája növekedési
hormon adagolását ajánlotta.
December közepére sikerült

adományokból és kölcsönökből beszerezni az első adagot.
Édesapja naponta adja be a készítményt a kislány combjába
szúrva.
Ági korábban is küzdött
egészségügyi gondokkal: koraszülöttként jött a világra, asztmás és az immunrendszere –
éppen a fejletlensége miatt –
gyenge, ezért gyakran betegeskedik. Állapotának drasztikus
javulása ettől a drága orvosi
készítménytől várható.
(Folytatás a 3. oldalon)

de küzdelmes lesz a folytatás
is. Feladat, tennivaló van bőven, de bízunk benne, hogy
sikeres esztendő lesz az idei –
tette hozzá.
A fúvószenekar jubileumi műsora egy igazi „Best of”

előadás volt az elmúlt 9 év sikeres darabjaiból összeállítva, amelyben indulók, operettek, latin dallamok, keringők,
pop zenék, filmzenék voltak
hallhatók, sőt láthatók a Rábai Szilvia által vezetett Grácia
Mazsorett Csoport szereplésével, és a Kenyeres Csaba táncpedagógus vezette Fregolina
Társastánc Klub táncosainak
közreműködésével.
(Folytatás a 6. oldalon)

Kommunális adó címén eddig mindenki egységesen 21
ezer forintot fizetett függetlenül
attól, hogy mekkora házban hányan laktak, vagy hogy men�nyi szemetük keletkezett. Ez így
nem volt igazságos. Az új rendszer jobban fog alkalmazkodni a
lakosság vagyoni helyzetéhez. A
szemétszállításban is három kategória lesz megállapítva attól
függően, hogy kinek mekkora
kukára van szüksége. A lényeg
az, hogy akinek kisebb háza van
és kevesebb a hulladéka, az kevesebbet fog fizetni, míg akinek
nagyobb háza van és több szemete keletkezik, az többet fog fizetni. Kedvezmények és mentességek ezután is lesznek, de ennek
mértékét csak a bevallások beérkezése után lehet meghatározni.
Idén június 30-ig a magánszemélyeknek csak a csökkentett
kommunális adót kell befizetni (10000 Ft), és csak azoknak,
akik eddig is fizették. Februárban, a kommunális adó határozatokkal együtt mindenki megkapja az építményadó bevallási
nyomtatványát, kitöltési útmutatóval. Ha a bevallás kitöltése nehézséget okoz, szívesen
segítenek minden munkanap
a Békési Polgármesteri Hivatal 27. irodájában. A bevallást a
tulajdonos (vagy a haszonélvező)
készíti el és ő fizeti be az adót.
Egy ingatlan több tulajdonosa megállapodhat közös bevallásról, ha nem, akkor mindenki saját tulajdonosi hányadáról
nyújtja be azt.
Az adó mértéke magánszemélynél 95Ft/m2/év. Az adóztatás alapja az építmény hasznos alapterülete, azaz ahol a
belmagasság legalább 1,90 méter. A szoba, konyha, WC, fürdő, előszoba, folyosó, belső lépcső tartozik ide, meg a fedett és
oldalt zárt erkély, fedett terasz,
tornác alapterületének 50%a, a pincerész 70%-a. A lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek,
melléképületrészek (pl. garázs)

után nem kell adót fizetni, csak
ha az (pl. a garázs) más telken
van. Például: egy 100 m2-es lakás, egy 10 m2-es terasz hasznos
alapterülete 105 m2, amely után
105x95 Ft/év, azaz 9975 Ft/év
adót kell fizetni.
Ha magánszemély tulajdonában áll egy lakás, melyből egy
helyiséget (szobát, raktárt, garázst) üzleti céllal használnak,
akkor a magánszemély az üzleti célú épületrész után megfizeti
az erre vonatkozó 300 Ft/m2/év
adót és az ingatlan többi része
után pedig a lakásra vonatkozó
adót. Pl. van egy 55 m2-es lakás,
ebből egy 20 m2-es szobát irodának használnak. Az iroda után
megfizetik a 300 Ft/m2-es adót,
és a fennmaradó 35 m2 után
(55-20=35) megfizetik a lakásra vonatkozó 95 Ft/m2-es adót.
(20x300=6000 + 35x95=3325.
6000+3325 =9325 Ft/év). Ha
magánszemély tulajdonában áll
egy lakás és egy másik helyen
(más helyrajzi számon) van egy
üzleti célú ingatlana (pl. egy kis
üzlete) akkor a lakás után 95, az
üzlet után 300 Ft/m2/év mértékben adózik.
Ha magánszemély tulajdonában áll egy lakás és a telken
(ugyanazon a helyrajzi számon)
találhatóak egyéb nem lakáscélú építmények, amelyeket
nem üzleti céllal használ (pl.
garázs, raktár, stb.) akkor a garázs, raktár, stb. után nem kell
adót fizetnie, hanem csak a lakás hasznos alapterülete után.
A bevallást viszont a garázsra,
egyéb építményekre vonatkozóan is meg kell tenni, és a nyomtatványon kell kérni a mentességet. Például ha van egy 100
m2-es kertes családi ház, a telken található egy 10 m2-es garázs, egy 18 m2-es szerszámtároló. Ekkor az adós bevallja a lakás mellett a 10 m2-es garázst a
18 m2-es szerszámtárolót is, de
adót csak a lakás után fizet. Azaz 100x95=9500 Ft/év.
Igény szerint a későbbiekben
még visszatérünk erre a témára.
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Vízkereszt

módú köröstarcsai gazda egyik lányával) kötött házassága révén kapott földeken. Három
gyermekük született, a már fentiekben említett két lányon kívül, az első gyermek Margitka, aki pár órát élt
és Gyulán van eltemetve. Bereczki Gábor végig részt vett
az I. világháborúban
1914. júliustól 1918.
novemberig, vas érdemkereszt
kitüntetéssel szerelt le, és
fiatalon,
1923-ban
tüdőgyulladásban
halt meg. Az özvegy
egyedül nevelte lányait és gazdálkodott az örökölt földön. 1934től ketten maradtak a házban: az idősebb lánya férjhez ment Takács István tanítóhoz és
az Irányi u. 3. szám alatti szolgálati lakásba
költözött. 1945 után, amikor a földtulajdont
részben elveszítették, az özvegy édesanyjukat
a gyerekei segítették, aki a nehéz idők dacára
hű maradt református hitéhez, magyarságához, és 1961-ben az otthonában halálozott el.
1970-ben a Bereczki-ház megosztásra került, Erzsébet a férjével együtt nyugdíjazás
miatt hazaköltözött a családi házba. A Bereczki-ház megosztása az utcafronti részen
változást nem okozott, csak a veranda került
beépítésre és belső átalakítások, komfortosítások történtek.” /Forrás a cikkírónál/
Jelenleg Bereczki unoka és családja óvja,
védi a ház épített értékeit, amely városképileg
meghatározó építményünk. Köszönet érte.
Bíró György, városvédő

még egyszer a Hunyadi téri iskoláról
Az előző lapszámunkban a Hunyadi téri iskoláról írott cikkemben tévesen Erdei Ferencnét
írtam Erdei Mihályné tanítónő helyett, aki a legtovább tanított itt. Ezért elnézést kérek. Tanított még itt Kállai Jenő, Pepó György, Vámos Ilona, Gyurovits Katalin, Durkó Ágnes, Veres
Erzsébet is. A felsorolás nem teljes. 
B. Gy.

Cipősdoboznyi szeretet

papok fából készült keresztet dobtak a
vízbe, majd a hívők a vízbe ugrottak érte.
Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek
az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy
rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták vele,
hogy áldás legyen a házon. A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a
vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Például Ipolytarnócon, Litkén és Mihálygergén komoly hagyományok kapcsolódnak ehhez
az ünnephez. Megszentelték a vízzel a
házakat, az ólakat. A bölcsőre is szenteltvizet hintettek. Házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, hogy a házakra a három napkeleti bölcs kezdőbetűjét vésték fel, így: G + M + B. Ez a 15.
századi eredetű szokás egy népies tévedésen alapul, ugyanis helyesen a C +
M + B betűk kerülnek az évszám mellé,
a „Christus mansionem benedicat”, azaz „Krisztus áldja meg e házat!” rövidítéseként.

Karácsonyi hangverseny
Izsó Gábor, városunk polgármestere ünnepi köszöntőjével
vette kezdetét a hagyományos
Karácsonyi Kórusok Hangversenye a református templomban, tavaly december 17-én.
A hangversenyen közreműködtek az Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai, a Baptista Gyülekezet Énekkara, a Békési Hagyományőrző Dalkör, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa, a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Kórusa, a Református Gyülekezet Kórusa, a
Reményhír Intézmény Eötvös
József Általános Iskola Intéz-

ményegységének Kórusa és a
Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola
Óvoda és Kollégium Kórusai.
A zárszót és a lelki útravalót

- Lukács evangéliuma 2. részének alapján - ezúttal is Katona
Gyula esperes mondta a szép
számban megjelent közönségnek. 
Zs. I.

Zenei vitaminbomba Békésen
Nyolc koncert májusig a kultúrházban
Képünk illusztráció.

A Békési Baptista Gyülekezet és a Baptista Szeretetszolgálat tavaly év végén is meghirdette hagyományos cipősdoboz akcióját. A karácsonyi
ajándékcsomagok óvodáktól,
cégektől, magánszemélyektől érkeztek Békésről, Mezőberényből, Gyomaendrődről
és más városokból, azoktól,
akik jó szívvel készítették azokat rászoruló gyermekek számára. A csomagokat december 19-én a baptista imaházban tartott teltházas ünnepségen adták át. Az alkalmon
165 gyermek ölelhette magához az ismeretlen, jószívű emberektől érkezett névre szóló
csomagját.
Újdonságot jelentett, hogy
„Jobb adni, mint kapni” címmel külön megszólították az
óvodás korosztályt, kérve őket,
hogy készítsenek ajándékcsomagokat szegény gyerekeknek. A felhívásra számos óvo-

A vízkereszt, más néven háromkirályok,
vagy epifánia egy keresztény ökumenikus
ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek. Békésen lassan teljesen eltűnik
az ezzel régen szinte kötelezően járó házszentelés szokása, ezért elevenítjük fel ezt
a tavaly óta ismét rangjára visszaemelt ünnepet. Ez a nap a farsangi
időszak kezdete. Az epifánia görög szó, jelentése:
megjelenés. Ezen a napon
három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek,
a háromkirályok (Gáspár,
Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál; Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban; valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn (a víz borrá változtatását).
Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet
szentelnek. Egész évben ebből merítenek kereszteléshez és más szertartásokhoz. A magyar vízkereszt kifejezés a víz
megszenteléséből, megkereszteléséből
ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is. Egy másik hagyomány szerint a
Képünk illusztráció.

„Az Irányi Dániel utcai házak sorába jól illeszkedik a 4. sz. alatti ház, amely 1928-ban
épült. Özv. Bereczki Gáborné /szül.: Nagy
Eszter/ építtette a korábbi – Bereczki szülőktől 1919-ben megvásárolt – régi ház helyére, a két gyermekével, Ilonával és az
akkor már 14 éves Erzsébettel, aki jó rajzkészsége révén maga
is részt vett a tervezésben. Az új ház átadáskor 3 szoba /2 utcai, 1
udvari / valamint oszlopos, nyitott veranda,
konyha, kamra, pince, padlás részekből állt, és 10 méterre tőle
a megmaradt régi, egyszoba-konyha-kamrás
melléképület. A ház magas téglaalappal vályogból épült, a tető ún. sátortető kiképzésű.
Az utcafronti fal klinkertégla borítású, a lábazat és a homlokzaton végigfutó díszítő sor,
valamint az ablakokat keretező szép íves megoldású burkolat téglavörösen emelkedik ki a
sárga alapszínből. Az utcára négy, kétszárnyú, négyesosztatú, faredőnyökkel ellátott
ablak néz. A telek a Hosszúfoki, a mai Veress
Endre utcáig nyúlt le, ott volt a gazdasági bejárat a lovaskocsi számára, amely a betakarított terményt hozta, valamint itt álltak a góré
és az állattartáshoz szükséges ólak.
A néhai Bereczki Gábor bírósági írnokként, illetve irodatisztként szolgált Gyulán és
végül Békésen, de gazdálkodott is köztisztviselőként, valamint az 1910-ben Nagy Eszterrel (a mély nemzeti érzelmű Nagy Imre, jó-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Bereczki-ház

Öt hónap alatt nyolc nagyszerű zenekar koncertezik Béké- lis Alap keretében meghirdesen. A zenekedvelőknek csemegét jelentő, változatos műfa- tett Cseh Tamás programra.
jú koncertek pályázati forrásból valósulnak meg a kulturáAz első koncert január 23lis központban.
án, pénteken lesz 19 órától. Az
da jelentkezett, melyek közül
három maga is megajándékozott lett, ugyanis támogatók
révén játékcsomaghoz jutottak. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jantyik utcai Óvodának
Manócska csoportja, a Mezőberényi „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi
Óvoda Szivárvány csoportja,
valamint a Mezőberényi Csi-

ribiri Tagóvoda gyerekei örülhettek a fajátékoknak.
A szervezők a Békési Újság
hasábjain mondanak köszönetet az ajándékdobozok készítőinek, a támogatóknak, és a háttérben dolgozó önkénteseknek.
A Baptista.Pont iroda 2015ben is áll a békésiek rendelkezésére. Január 15-től várják őket
az Omnia melletti adománypontban. Nyitva hétfőtől péntekig 13:30-től 17:30-ig. 

A január 1-től május 31-ig
tartó időszakban fellép többek között a békési énekesnővel felálló Pankastic, a fiatal,
de remek muzsikusokból álló
Hungariddim zenekar, melynek szintén békési az énekese. Eljön Békésre a világhírű
szájharmonika művész Pribojszki Mátyás és zenekara,
továbbá a gitárfenomén Tátrai Tibor – Szűcs Antal Gábor duó. Újra békési színpa-

don láthatjuk az idén 17 éves
Roy&Ádám Triót, a motoros találkozók fenegyerekeit,
a Zorall zenekart, és az egyedi stílusáról felismerhető Petruska Andrást. Végül, de nem
utolsó sorban Jamaica magyar hangja, Copy Con és zenekara is e sorozatban lép fel.
A koncertek hátterét az adja, hogy a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ sikeresen
pályázott a Nemzeti Kulturá-

a Pankastic zenekar ad koncertet, amely bejutott a közmédia
A Dal című műsorának legjobb
harminc indulója közé, így esélyesek, hogy ők képviseljék Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A django-pop műfajú zenét játszó zenekar vezetője,
egyben énekese a békési Pálmai
Panna. A koncertre a belépőjegy
1000 Ft-ba kerül, de Békés Kártyával, diákoknak, továbbá legalább 10 fős csoportoknak mindössze 600 Ft személyenként.
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Ügyeletes gyógyszertár:
január 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.)
január 17-24.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
január 24-31.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés: nem történt.
Elhunytak: Beleznai Ferenc (55 évesen), Weigert
Mihályné Fésűs Eszter (79),
Bányai Jánosné (87), Guth
István (67, Bélmegyer), Pocsaji Gábor (75), özv. Gellén Jánosné Dúzs Erzsébet
(95), Balázs Gábor (86),
Durkó Gábor (94), Horváth Istvánné Balázs Erzsébet (86), Liszkai István
(71, Kamut), özv. Dolog
Andrásné Elek Ilona (72,
Tarhos), Apáti-Nagy Lajosné Dobrai Julianna ’Cilike’
(70), özv. Csupász Jánosné Mikó Ilona (79, Bélmegyer), özv. Papp Istvánné
Nagy Julianna (73, Tarhos),
özv. Öreg Istvánné Korcsok Mária (77).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk
köszönetet:
Békés Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének,
a Békési Városvédő
és -Szépítő Egyesületnek,
mindenkinek, aki

Mester Pétert
utolsó útjára elkísérte,
mindazoknak, akik
jó szándékkal fordultak
felénk.
Mester család

2015. június 30-ig a szemétszállítási díjat az önkormányzat fizeti ki a lakosok
helyett, kiegészítve a kommunális adóból befolyó pénzt. Az
ugyanis nem fedezi a szemét
elszállításának díját, hiszen az
EU-s előírások miatt a békési szeméttelepet be kellett zárni és máshová (Békéscsaba,
Gyomaendrőd) kell szállítani
a szemetet drága pénzért. Ráadásul az elhelyezésért is külön kell fizetni. A lakosságnak
a szemétszállítási díjat 2015.
július 1-je után, a kommunális adó megszűntét követően
kell megfizetni. Jó hír, hogy
120, 80 és 60 literes kukák is
lesznek, tehát akinek a szelektív szemétgyűjtés következtében kevesebb lesz a hulladéka, az a kisebb kukával is elboldogul, és így kevesebbet fizet majd. A díj mértékét - a
rezsicsökkentés jegyében - a

kormány határozza meg. A
szállítást egy nonprofit Kft.
végzi – nem az önkormányzat – mellyel a már kiküldött
szerződéseket megkötni kötelező. A június 30-ig élő szerződés 0 Ft-ról szól, azaz csak
a szerződést kell megkötni,
fizetni nem, csak majd július
1-je után, mikor már tudjuk
a kormány által megállapított
– várhatóan alacsony – összeget. 2014. decemberben próbáltunk minden ingatlanhoz
eljuttatni egy-egy szemétszállításra vonatkozó szolgáltatási
szerződést.
Kérjük, hogy a szerződést pontosan töltsék ki, és
jutassák vissza, megjelölve
azt, hogy milyen űrtartalmú
edénnyel (kuka) rendelkeznek, mivel ez lesz a későbbi
számlázás alapja! Az önkormányzat megbízottai februártól személyesen fel is ke-

Jegyzet

resnek minden lakost ebben
az ügyben. A szerződéseket
nekik is átadhatják.
Amennyiben nem kapott
az ingatlanára vonatkozóan
szolgáltatási szerződést, kérjük, keresse fel a BKSZ Nonprofit Plusz Kft ügyfélszolgálatát. (411-174, 416- 494, Békés, Verseny u 4.)
2015. július 1. napjától az
igazoltan egyedülállóknak
lehetőségük lesz arra, hogy kisebb méretű, 60 l-es kukában
helyezzék el a hulladékot.
A város vezetése ezúton is
köszöni a lakosságnak a szelektív szemétgyűjtésben való aktív részvételét, hiszen így
nemcsak a környezetünket
óvjuk, hanem kevesebb szemét után kell fizetni a szállításért és lerakásért egyaránt már
most, és a jövőben is. A városnak és majd a lakosságnak is.
/Önkormányzati hirdetmény/

Egy kislány gyógyulása a tét
(Folytatás az 1. oldalon)
A két gyermeket nevelő család szerény körülmények között, de annál nagyobb szeretetben
és megértésben él, az apa a Vízműnél lakatos, az
anya rokkantnyugdíjas. Decemberben családtagoktól, rokonságtól, vállalkozóktól, jó szándékú
emberektől kértek pénzt a hormonkészítmény
megvásárlásához. Nagy öröm a családnak, hogy
az első 20 napnyi adag máris hatékonynak bizonyult: a kislány 1 centimétert nőtt, jobb az étvágya és így a súlya is gyarapodott. Úgy tűnik,
a kezelés hatásos, és ezért folytatni kellene, talán
még 2-3 éven át. Ehhez kéri a család olvasóink
segítségét.
Bíró Sándor, az apa bankszámlaszáma a következő: 53200077-15299392 (Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet).
Bármilyen kis összeg jól jön és Bíró Ágnes
gyógyulását szolgálja. Bíró Sándorné Anita telefonon is elérhető, száma: 30/833-12-18.
A család lapunkon keresztül mond köszönetet az eddigi támogatásért a következőknek:
Békési Református Egyházközség, Szegedi Kis

fotó: békési újság

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szemétszállítás díjai 2015-ben

Bíró Sándor és felesége kislányuk orvosi leleteit
mutatja. Áginak növekedési hormon adagolására
van szüksége. Bíznak olvasóink segítségében.

István Református Általános Iskola tanárai,
egykori Karacs iskola tanári kara, Izsó Gábor,
dr. Garda Judit, Barta István Zoltán, Csonkáné Anikó, Dübögő étterem, Jákó horgászbolt,
Öreg Gábor, Laukó Imre és családja, Laukó Gábor és felesége, Laukó János és felesége, Laukó
Mária, Bíró Lajosné, Bíró Lajos, Szegedi Lajos és
felesége, Szegedi Károly és felesége, Alexandru
Matza, dr. George Matza.

Szegény gyerekeket támogatnak
Több mint 21 ezer adag meleg ételt osztott ki eddigi működése során a Hétkrajcár Egyesület. Négy éve már, hogy
Békésen a hétvégi gyermekélelmezési program egy jól kidolgozott gyakorlat mentén, fáradhatatlanul segíti a rászoruló gyermekeket. A kezdeményezés megmozgatja és ös�szefogásra buzdítja a város lakosságát.
A tavalyi év mérföldkőnek
számít a program életében, hiszen hosszú előkészítést követően, hivatalosan is megalakult a Hétkrajcár Egyesület.
Példaértékű, ahogyan egyre
többen segítik a szervezet keretein belül működő gyermek
élelmezési akciót társadalmi
munkával, önkéntes alapon.
A hagyományokhoz híven a
karácsonyi ünnepek előtt ünnepségre került sor az adományozók és támogatók tiszte-

letére, ahol megköszönték az
egész éves segítségüket. Az
évzáró, évértékelő, meghitt
hangulatú eseménynek a polgármesteri hivatal díszterme
adott otthont.
Az óév ezúttal is nagyszabású ételosztással zárult: 400
adag babgulyást és hozzá buktát kaptak a nehéz sorsú gyerekek. Izsó Gábor polgármester, az egyesület elnöke a helyszínen hangsúlyozta, hogy a
kezdeményezés nem csak ka-

rácsonykor, de egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, így azokon a napokon is
meleg ételhez jutnak, amikor
nincs iskolai, óvodai oktatás.
2011 és 2014 között már több
mint 21 ezer adag étel talált
így gazdára. A programért eddig közel 150-en fogtak össze.
Külön érdemes kiemelni, hogy
Békés testvérvárosa, az erdélyi
Gyergyószentmiklós szintén
támogatta a Hétkrajcár Egyesületet: 115 ezer forint értékű
adományt gyűjtöttek össze, viszonzásként egy hasonló békési akcióra, amely Gyergyót segítette. A szervezet munkája a
következő években is folytatódni fog, arról lapunkban folyamatosan hírt adunk.

B.Ú.É.K. 2015!
Pálmai
Tamás

Az új esztendőt illene valami vidám, erőt adó irománnyal kezdeni. Olyannal,
ami nem teherként nehezedik máris az ember vállára,
ami nem nyomaszt már első perctől fogva, hanem jótékonyan megtrágyázza élet
és fény után epedező tett
csíránkat. Bizonyára a trágya szó sem túlságosan ünnepi sokak számára, de aki
valaha is látott istállót és életet termő, megművelt földet
az érti, miért beszélek e nem
túl illatos melléktermékről
ilyen méltató pozitívsággal.
Nos, e kissé körülményesre
sikeredett bevezető után lássuk a lényeget.
Az igazi örömet, mosolyt,
vidámságot,
boldogságot
mindig komoly munka előzi
meg. Ez mindennek az alapja. Ám az is igaz, hogy bár a
munkát komolyan kell venni, ez nem jelenti azt, hogy
komoran, bánatosan kell elvégezni. A végrehajtás lehet
odafigyelő ugyan, de már
pozitív és jókedvű is ugyanakkor.
Mikor minap az újévi
koncert utáni pohárköszöntőt mondtam, három dolgot emeltem ki legfontosabbként, mint életünk vezérelve a mindennapokban:
a hitet, az őszinteséget és a
szeretetet. S mindezek azért
is jutottak eszembe, mert a
minap szembetaláltam magam azzal a meglepő tén�nyel, hogy 25 éve élek családommal Békésen. December lévén a papírboltba ballagtam, hogy megvegyem a
soros határidőnaplóm, és ott
döbbentem rá erre a szép,
de tekintélyes számra. És elgondolkodtam, számot vetettem s így jutottam el erre a fenti három alapértékre, annak reményében és hitében, hogy ha ezek mentén
sikerült élnem, több emberrel sikerült megszerettetni,
mint megutáltatni magam.
Mikor a hitről szóltam
egyáltalán nemcsak az istenhitre gondoltam - tisztelet és becsület azoké, akik
valóban hisznek - hanem arra kis mindennapi hitre, ami
mindenkiben ott van, hiszen
anélkül, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, semmi
sem sikerülhetne. Hiszen a
hit egyben bizalom, hűség,

meggyőződés, azaz tulajdonképpen a remélt valóság
maga. Tagadhatjuk, bevallhatjuk, de e vezérfogalom
palántácskája mindenkiben
ott él, csak hagyni kell előbújni.
Ennek a legjobb módja az
őszinteség, mely mindig az
igazsággal kell, hogy kapcsolatos legyen, és ez kell,
hogy vezérelje kommunikációnkat és cselekvésünket
egyaránt. Az őszinteség irányította tett pedig mindig
a hitünkön alapszik. A mai
világ farkaséhes az őszinte szóra, hiszen szinte elszoktunk attól, hogy a szavak tényleg azt jelenthetik,
aminek eredetileg szánták
őket. Hogy nem a kétértelműség, a mögöttes gondolat, a rejtett politikai tartalom a lényeg, hanem minden az, ami. Nincs diplomáciai hazugságlexikon, amely
megtanít az álcázás és csalás nyelvezetére, hanem csak
egyenes magyar beszéd van,
mely mindenki számára érthető. Közérthető.
A harmadik alapfogalom
a szeretet, melyről azért is
beszélek kicsit kiemeltebben, mert épp a karácsonyi
ünnepek alatt került olyan
szövegkörnyezetbe ez a gyönyörű fogalom egy helyi
„sajtószervben”, mely méltatlan számára. Most ezzel
a pár sorral teszem vissza
oda, ahová való. Mert a szeretet tulajdonképpen pozitív
energia, fluidum, mely ember és ember között közlekedik, mely embert köt ös�sze emberrel. Megkönnyíti
a kommunikációt mindan�nyiunk között, elősegítve a
megértést és együttértést,
lehetővé téve emberi fajként
való fennmaradásunk. Már
az ókori görögök ötféle formájáról beszéltek: családi,
baráti, vendéglátói szeretetről, no meg a gyönyörűséges
szerelemről és a teljes önfeladással járó Istenszeretetről,
mint legmagasabb formáról.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy ha a szeretet
erejében való hit vezet el az
őszinte cselekvéshez, akkor
van jövőnk, van értelme életünknek és akkor B.Ú.É.K.!
Ui. Elmaradt a vidámság:
Az öreg székely héberül tanul. Megkérdezi a tanár,
miért teszi ezt. Mert, ha a
Mennyországba jutok, szót
szeretnék érteni mindenkivel - mondja az öreg. És mi
történik, ha a pokolra kerül?
Semmi, tudok pár szót románul is - válaszolja.
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Csendesül... Gyémántlakodalom nagy
Reményteljes jövő
Az új év kezdő pillanataiban oly derülátóan felkaroljuk a ránk
váró, ismeretlen lehetőségeket. Eltelik egy pár nap, esetleg néhány hét, s a fontos teendőinknek egyre gyorsabban örlő malomkereke elhiteti velünk, hogy csak álom volt az egész. A holnap
lehetőségeinek a panorámája, amely nem sok idővel ezelőtt talán a legfényesebben ragyogott, mára már egy ködös szürkeség.
Viszont vannak közöttünk olyanok is, akik számára az évek találkozása még lelkivilágukban sem nyitott reményteljesebb horizontot. Egyszerűen maradt a mindennapok fontos tennivalóinak
monoton zaja.
Tudjuk-e, hogy Valaki tisztán látja azt, ami előttünk homályos, ismeri a holnapot, és aminek álmainkban sem merünk helyet adni, Ő annál ragyogóbbat szeretne nekünk ajándékozni?
Ő ígéretet tesz: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így
szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes
jövőt adok nektek.” (Jer. 29:11)
Az előttünk álló év egy ajándék. Legyünk minden napján hálásak azért, hogy Isten megígéri: az Ő jelenléte által még akkor is
reménységgel nézhetünk a jövőbe, amikor emberi szemmel nézve semmi okunk nem lenne erre.
Palotás Kristóf, lelkipásztor

„Hozzon könnyebbséget az újesztendő a szükséget szenvedőknek, egészséget a betegséggel küzdőknek, sikert és
békességet szeretett hazánknak! Jó kedvet, bőséget Magyarország minden polgárának és a magyar nemzet minden tagjának!”
Ezekkel a reménnyel teli szavakkal kezdte el újévi jókívánságait Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke. Arra
kért mindenkit, hogy ne csak a mellettünk lévő barátainknak és szeretteinknek szorítsuk meg a kezét, de lélekben
nyújtsunk kezet minden magyarnak. 2015-ben negyedszázados lesz a szabad, független, demokratikus Magyarország. Közös elszánásunknak, kitartásunknak hála az 1990
után született nemzedékeknek már nem kellett megismerniük, milyen az élet ott, ahol vasfüggöny választ el Európa nyugati felétől. Az elmúlt negyedszázad tanulsága, hogy
ne mindig csak azt nézzük, ki menne balra, vagy ki menne jobbra közülünk, hanem hogy merre van előre. Miért ne
törekedhetnénk arra, hogy nagyobb tisztelettel legyünk a
másik iránt, hogy jobban megbecsüljük egymás teljesítményét? Miért ne erősítenénk természeti környezetünk védelmét, hiszen nekünk, embereknek van szükségünk az életünk forrását jelentő természetre? És miért ne gyakoroljuk
nap, mint nap a szeretet gesztusát?

családi körben
A bélmegyeri gyökerekkel rendelkező Eszter néni, és a Kamuton nevelkedett Gergely bácsi éppen hatvan esztendeje kötötte össze az életét. Nehéz hat évtized áll a hátuk
mögött, melynek örömeire gyémántlakodalmukon a család
tagjaival együtt emlékeztek.

A most 86 éves Kovács Gergely és hét évvel fiatalabb felesége majdnem egész életében tanyán élt. Napjainkban
a Malomasszonykertben lévő
kis házukban töltik mindennapjaikat. Az egyhangúságot
a családtagok rendszeres látogatása töri meg. A Kovács házaspárnak négy gyermeke született, továbbá hat unokájuk
és hét dédunokája van. Szerencsére mindannyian a közelben élnek, és még a fiatalabbak is szeretik meglátogatni a
nagyszülőket, dédszülőket. Ez
a családban természetes.
Mint minden idős ember, ők
is szívesen beszélnek a régmúlt
időkről. Eszter néni egykor

igen szép leány volt, Gergely
bácsi pedig fess legény. Kamuton találkoztak, mert Eszter
néninek rokonsága élt ott. Gergely bácsi rögtön szemet vetett
rá, és 1954. december 18-án
Békésen kötöttek házasságot.
A polgári szertartás után a református templomban eskették őket, majd a hideg időben,
nagy hóban, feldíszített lovas
kocsikkal indult a násznép Kamutra. A lakodalom az ottani
téesz kultúrtermében zajlott –
elevenítette fel az emlékeket a
jubiláló házaspár.
A Kovács-családnak három
fia és egy lánya született, akiket tanyán neveltek fel nehéz
körülmények között, közben

Adja örökbe karácsonyfáját!
Negyedik éve annak, hogy a
Dánfoki Üdülőközpont elkezdett egy sikeres örökbefogadási programot, melynek keretében vállalta, hogy a karácsonyi
ünnepek elmúltával elülteti a
felajánlott töves fenyőfákat.
Ezt a kezdeményezést Békés
Város Önkormányzatával közösen idén is folytatják. Aki
tehát nem tudja elültetni ki-

szolgált karácsonyfáját, ajándékozza a kulturális központnak. A felajánlásokat január
5-30. között a Jantyik M. u.
23-25. alatt várják munkanapokon 8-19 óráig.
A fák a város több pontján
lesznek elültetve.
Bővebb információ kérhető
Hegyesi Szilárdtól a 20/59256-55-ös telefonszámon.   
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Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNÁLLÓ ÉLETRE KÉSZÍTIK FEL
A HAJLÉKTALANOKAT

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ,
mint kedvezményezett a TÁMOP 5.3.3-12/12013-0010 azonosítószámú projekt keretében
28 fő hajléktalant vagy a hajléktalanság peremén lévő személyt támogat lakhatási, képzési
lehetőségek biztosításával, a komplex szociális munka eszköztárával.
A projekt ütemszerűen zajlik, jelenleg a mezőgazdasági munkás képzésben résztvevők után követése tart. 15 fő lakhatási szerződéssel rendelkezik, melynek keretében a támogatott személyek
öngondoskodási képességének feltárása, fejlesztése, a változásra való motiváció támogatása, mentális állapotjavítása történik belső képzési rendszer keretében. A társadalmi reintegrációt
elősegíti a projektbe bevont személyeknek szabadidős programok biztosítása, melynek az értékközvetítésen túl az önértékelés fejlesztése,
jövőperspektíva biztosítása is a célja.

Gergely bácsi téeszben kereste a kenyérrevalót különféle
munkakörökben. A leghos�szabb ideig darálóban dolgozott. Hallása ekkor sajnos megromlott, ezzel a gonddal a mai
napig küzd. Egyéb betegségek
is jöttek mindkettőjüknél, sok

Akárhogyan is, hatvan éven
át kitartottak egymás mellett.
A szeretet és a megértés kovácsolta őket eggyé. Erre emlékezett a nagycsalád a Dübögőben rendezett gyémántlakodalmon a közelmúltban. Volt
zene, tánc, még menyasszony-

Kovács Gergely és felesége a gyémántlakodalmon gyermekeikkel.

gyógyszert kell szedniük, így a
mindennapok már nem olyan
derűsek, mint korábban.

tánc is, és persze az elmaradhatatlan lakodalmi torta.
Szegfű Katalin

Közel egy évszázada
született

A napokban köszöntötte
Békés polgármestere Izsó Gábor Kovács Sándornét 95. születésnapja alkalmából. Annuska néni fiatalon elvesztette
férjét és három fiú gyermekét

is korán el kellett temetnie.
Szomszédjai önzetlenül segítik
az idős asszonyt a hideg hónapokban is. Ezúton kívánunk
neki boldog, egészségben gazdag éveket!

Hulladékfémként értékesítette a lopott kerékpárokat
Gyermek- és felnőtt kerékpárokat tulajdonított el egy
békési ház udvarából az a férfi,
aki ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított büntetőeljárást
a rendőrség. Az 58 éves békési
H. József már korábban felfigyelt arra, hogy az ingatlan
hátsó részénél nincs kerítés,
így akadály nélkül be tud jutni az udvarnak arra a részére,
ahol a háziak kerékpárjaikat
tárolják. A négy biciklit január 3-án és 4-én kötötte el. A

kerékpárok vázait otthonában
feldarabolta és leadta egy fémfelvásárlónak, a kapott pénzt
elköltötte. A maradék alkatrészeket, küllőket, gumikat
egy ismerősének adta. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei a férfit január 6-án állították elő. A bűnügyi osztályon lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult ellene büntetőeljárás.
/Forrás: Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság/
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Békési sorsok, békési arcok

Mary Poppins városa…
... ahol lépked nap mint nap interjúalanyom, a 20 éves Vér
Lilla. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a regénybeli Harry
Potter iskolájának, a Roxfortnak az eredetije is megtalálható abban a bűbájos walesi városkában, ahol egyetemista Lilla. Sőt az sem túlzás talán, hogy hosszú vörös hajával,
őszintén kék szemeivel akár e városka jó tündére is lehetne,
de meséljen erről ő maga!
- Hogy kerültél Walesbe,
mit tanulsz ott?
- Amikor jelentkezni kellett a főiskolákra, egyetemekre, már akkor jelentkeztem
külföldre is. A jelentkezéshez
motivációs levelet és referenciát, vagyis ajánlást is kértek.
Mivel az érettségim jól sikerült, felvételt nyertem a walesi
Aberystwyth-be, az ottani
egyetemre. Szeptember óta itt
tanulok kriminológiát és alkalmazott pszichológiát. Tanulmányaimat szüleimen kívül anyagilag az Egyesült Királyság is támogatja. Az alapképzés hároméves és utána lehet választani különböző mesterszakok közül.
- Milyen a suli, a tanulás?
- Nagyon régi ez az iskola és
merem állítani, hogy világhírű, sokfelől jönnek ide tanulni.
Maguk az épületek is patinásak, bár zömüket már felújították, modernizálták. Akárcsak a magyar egyetemeken,
nekünk is vannak előadásaink, szemináriumaink, amiken kötelező részt vennünk,
viszont nincsenek zárthelyi
dolgozatok. Ezek helyett es�széket és más beadandó fel-

adatokat kell teljes mértékben
önállóan elkészítenünk. Ilyenkor irány valamelyik könyvtár,
ahol a kutatómunka és anyag
gyűjtés történik, aminek ered-

- Milyenek ott az emberek,
az ország?
- Az emberek optimistábbak
és nyitottabbak, mint máshol,
ahol eddig jártam. Ez érvényes
az egyetemre is. Tanárok, diákok egyformán kezelik a külföldi és a hazai növendékéket.
Nem számít a nemzetiség, a
bőrszín, sőt még az angoltudás
mértéke sem. Nem számít az
akcentus, a különböző nemzeti szokások, az emberek barát-

ményét határidőre le kell adni. A vizsgák száma lényegesen kevesebb, mint a magyar
felsőoktatásban. Szóval inkább
az önképzésre helyeződik a
hangsúly és nem a biflázásra.
A tanulási folyamat során mi
diákok vagyunk az előtérben.
Mindenkinek van saját „mentora”, aki mindenben - még a
személyes gondokban is - segíti a növendéket egészen a végzés pillanatáig.

ságosak, segítőkészek bárkivel.
Persze itt is akadnak azért kivételek. Maga a hely, ahol élek,
csodálatos: öt perc séta és hullámzik előttem az Ír-tenger és
mindenből a végtelen nyugalom árad. Valóban olyan, ahogyan Arany János megírta:
„Felség! valóban koronád legszebb gyémántja Wales…”.
Az, hogy itt lehetek, köszönhetem a családomnak, a volt karacsos tanáraimnak és a békés-

Még gyűjtenek a műszerre
Lapunkban is írtunk arról, hogy a Szent Lázár Alapítvány 2014 júliusában gyűjtésbe kezdett egy modern szemészeti műszer, egy úgynevezett
Non-kontakt tonométer (érintés nélküli szemnyomás mérő)
beszerzése érdekében, mellyel
nagyon hatékonyan, gyorsan és
fájdalom nélkül lehet megvizsgálni a szemnyomást. A megnövekedett szemnyomás a glaukóma (zöldhályog) kialakulásához
is vezethet, de a korai felismerés
a gyógyulás esélyét növeli.
A gyűjtés az eltelt fél évben jól haladt. A szórólapok,
plakátok és nem utolsósorban a Békési Újságban megjelent cikk hatására megmozdult a város. Nagy Pista bácsi
például cikkünk hatására kereste meg barátait, ismerőseit. Lelkes segítségével 200 ezer
forint adomány folyt be. Szűcs
Gáborné, a Nyugdíjasok Háza koordinátora szintén nagy
segítség volt a propagálásban.

Vállalkozók, egyházak is
adakoztak.
Mindezekkel jelenleg 850
ezer forint gyűlt össze az elkülönített számlán. Az első százezret a gyűjtést meghirdető
Szent Lázár Alapítvány adta.
Az adományozók száma
50 körüli. Az ő figyelmüket
külön is felhívja a Szent Lázár Alapítvány, hogy hívják a
66/643-588-as számon az alapítvány pénztárát, hogy adóigazolást tudjanak kiadni az
adományról.
A készülék beszerzési ára
1,85 millió forint, eddig tehát
ennek a kevesebb mint a fele
gyűlt össze. Várnak további
adományokat. Az elkülönített
számlára befolyó összeget teljes egészében a műszer megvásárlására fordítják.
Számlaszám:
Szent Lázár Alapítvány
Békés
OTP 11733072-20023852

csabai evangélikus gimnázium
pedagógusainak, akik megalapozták a tudásomat és támogattak.
- Hogy tudtál beilleszkedni?
- Eddig jól haladok a be
illeszkedéssel.
Nyilvánvaló,
hogy külföldiként akadnak nehézségek, de a befogadó légkör
megkönnyítik a helyzetemet.
Nagyon tetszik, hogy türelmesebbek az emberek egymással,
kevésbé rohanó az életmódjuk,
mint a hazaiaknak.
- Van-e honvágyad?
- Nyilvánvalóan van honvágyam. Hiányzik a magyar
nyelv gazdagsága, hogy sokkal
árnyaltabban fejezzük ki gondolatainkat. Hiányzik a családom, a barátaim. Ezt úgy próbálom ellensúlyozni, hogy valamennyiükkel rendszeresen
tartom a kapcsolatot valamilyen formában.
- Mik a terveid a jövőt illetően?
- A terveim még nincsenek
kőbe vésve, de azt már tudom,
hogy ezen a területen akarok
elhelyezkedni, amit most tanulok. Egyelőre hagyom, hogy
a dolgok kiforrják magukat.
Távlati terveim között szerepel az is, hogy beutazom a világot, ha lehetőségem adódik
rá. A többi még számomra is
rejtély.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Kima Norbert, a Sweet-Food
Kft. ügyvezetője.
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Kállai Júlia
(1947–2014)
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emlékkiállításának
megnyitójára
A kiállításon közösen emlékezzünk
a művészre, a tanárra, a jóbarátra,
aki a kiállított műveiben lesz jelen
és beszélgethetünk »vele«, róla.
Az emlékkiállítást megnyitja:

B Z
művészettörténész


Köszönjük a szeretetet, barátságot,
s hogy része volt életének!
Őrizze meg munkáit és emlékét!
A 
.  .– .  
  G.
 B, S  .
    –  .

A gyógyvizek belsőleges
használata 1.rész

Salvus gyógyvíz
A Bükk hegység nyugati lábánál, a Tarna völgyének peremén terül el Bükkszék, változatos természeti környezetben.
Itt termelik ki 540 méter mélyről a hazánkban egyik legnépszerűbb, 40 °C hőmérsékletű Salvus gyógyvizet. Összetételét
tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag
tartalmú gyógyvíz. Az anionok közül kiemelkedő mennyiségű a hidrogén-karbonát, amely a többi összetevővel komplex hatást kifejtve a vizet az egyik legkülönösebb tulajdonságú gyógyvízzé teszi. A Salvus gyógyvízben oldott halogén
elemek az egészséges emberek számára is kedvező hatásúak.
Mit gyógyít?
Anyagcsere (pl. székrekedés), emésztőrendszeri (pl. gyomorsav túltengés) és légzőrendszeri panaszokra (pl. allergia)
is javallt a Salvus víz használata.
Cukorbetegség, dohányzási panaszok, légúti betegségek,
gyomorfekély, gyomorsav-túlképződés, kolitisz, asztma, köhögés, garat- és gégegyulladás, és még sok más panaszok
kezelésére orvosilag is javallt készítmény.
Keresse a Salvus gyógyvizet a Levendula Patikában és bátran
használja a fenti kórképekben!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Karácsonyi utószó
Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezünk,
ez az ünnep vallási tartalma.
Ezen túlmenően a karácsony
a szeretet, az összetartozás és
az ajándékozás ünnepe is. Hagyományosan karácsonyfát állítunk és ezen az estén ajándékozzák meg a családtagok
és barátok egymást. A Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ (BVSZSZK) idősek
klubjai és a Hajléktalan Szálló
lakói is közös fenyőfaállítással
és ünnepi ebéddel emlékeztek

meg a szeretet ünnepéről. A
házilag sütött mézeskalács, az
óvodások karácsonyi műsora,
az apró kis ajándékok biztosították az ünnepi hangulatot.
Nem csak kapni, hanem
adni is nagyszerű érzés. A BVSZSZK, mint sok adomány
közvetítője, büszke azokra a
segítő szándékú békési emberekre, akik egész évben, de az
ünnepek közeledtével különös
odafigyelést tanúsítva adományaikkal segítették a rászoruló
embereket. Köszönet érte.

Két komédia tavasszal
a kultúrházban
Két kacagtató komédiát szervez erre a tavaszra a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, csalogatva, egyben kiszolgálva a színházrajongó békésieket.
A budapesti Körúti Színház
február 16-án, hétfőn este héttől a „Katyi” című kétfelvonásos vígjátékát adja elő. Az
ugyanilyen címmel 1942-ben
bemutatott filmvígjáték Tolnay Klári parádés főszereplésével máig sokaknak emlékezetes.
Márciusban a Hadart Művészeti Társulás a megyénkben első alkalommal mutatja be váro-

sunkban „A Vérszipoly” című
zenés vígjátékát két részben. A
darab egyediségét az előadásban végig közreműködő jeltolmács biztosítja, így a zenés produkció a siketek és nagyothallók részére is élvezhetővé válik.
A két komédiával kapcsolatban
bővebb tájékoztatás kérhető, előzetesen jegy váltható a kulturális
központban.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári tavon horgászrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Bercsényi u. 5. alatti 1041 m2-es telek eladó, rajta lebontandó épülettel. Az ár nagyon kedvező, 1,8 millió Ft. Tel.: 20/34723-95.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Táncsics u. 8. szám alatt ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/302-49-79.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király utca
65. szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni a Mátyás király utca 76. alatt.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft.
Három és félmillió forint készpénz + részletfizetés. Tel.: 30/667-45-84.
Ház eladó Békésen a Szélső u. 49. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-2295.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Békésen, Kossuth 10. alatt, 12 lakásos társasház első emeletén kétszobás, 51 m2es téglalakás eladó. Irányár: 5,8 millió Ft.
70/33-09-812.
Lakás eladó sürgősen a Fáy u. 8. sz. Fsz.
1. alatt. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/95863-38.
A Hargita utcában vegyesfalazású ház eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 70/5175-65.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
A református templom mögött 891 m2es építési telek eladó. Érd.: 20/380-06-25.
Irányár: 6 millió Ft.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.:
30/237-82-84.
Fürdő közelében 1000 m2-es telken háromszobás, összközműves, beköltözhető
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,2 millió Ft.
Érd.: 30/95-27-364, 30/27-45-059.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti, 62 m2-es
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 30/56799-39.
Békésen kétszobás, központi fűtéses családi ház melléképületekkel (füstölő, disznóól, stb.) eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
30/456-12-91.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
20/273-62-62.
Eladó vagy kisebb kertes házra cserélhető
kétszobás, I. emeleti lakás. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/318-29-73.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39528-17.

Apróhirdetések
Négyszobás családi ház a Mezei utcában
sürgősen eladó. Némi tatarozásra szorul.
Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 30/377-53-10.
Dánfokon a Kökény utca 10. alatt igényesen kialakított, berendezett, zsalugáteres,
tetőtér-beépítéses ház, 361 m2-es szép
telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411252, 66/414-685.

Eladó: Terra kerti kistraktor utánfutóval és
tartozékkal, gyári pótkocsi fékes vontató után, 125 MZ friss műszakival. Békés,
Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.
Nagytestű, négyütemű, vízhűtéses robogó
eladó. 30/457-23-02.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Igazi húsjellegű, hagyományos takarmányon nevelt kis- és nagysúlyú hízók eladók. Érd.: 70/218-59-72.
140 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.:
66/415-282, 20/243-98-31.
Malacok és süldők eladók. Tel.: 30/39847-92.
Kapirgálós kakasok eladók vagy cserélgetők. 20/47-29-658.

Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kamra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Ady utca 12-ben II. emeleti, 1+2 félszobás, 64 m2-es lakás jó állapotban eladó
vagy azonos árban kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Fáy utcában földszinti 1+2 félszobás lakás teljesen felújítva nagy tárolóval igényesnek eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/51-80-728.
2+félszobás, gáz- és vegyestüzelésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Gyulán, a Fürdő közelében összkomfortos
kis kertes ház, csendes helyen sürgősen
eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/79950-50.
Tetőtér-beépítéses, 2,5 szobás, két fürdőszobás, városközponthoz közeli ház kis
kerttel, autóbeállóval, alsó épülettel kizárólag készpénzesnek eladó. Irányár: 13 millió Ft. Tel.: 30/57-831-81, 17-19 óra között.
Csaknem új, 2,5 szobás, tetőtér-beépítéses ház melléképületekkel, garázzsal eladó. Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 30/97-65061, 17-19 óra között.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Nyíl utcában fiatal, 80 m2 alapterületű ház
eladó leszakaszolható tetőtérrel, hozzáépített garázzsal, hőszigetelve. Irányár: 17 millió Ft. Érd.: 70/279-62-26.

Kiadó ingatlan
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26.
alatt) üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
30/528-61-41.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Békésen a Nagykertben 10 kvadrátos kert
kúttal, szerszámtárolóval eladó. Érd.:
66/634-304.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
16-20 ha szántóföldet vennék, jó minőségűt. Öntözhetőség előny. Tel.: 66/310424, 18-20 óra között.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert eladó járdás dűlőn. Tel.: 30/322-96-59.

Jármű, alkatrész
Mini autóbusz műszaki vizsga nélkül eladó. 30/94-55-433.
Használt, de jó MTZ alkatrészek eladók.
Tel.: 30/322-96-59.
Eladó: Ford Fiesta 1.1 benzines, üzemképes, műszaki nélkül. Érd.: 66/630-140.
Simson 51-es eladó. 30/457-23-02.
Veteránkorú Mercedes személygépkocsi
sérülésmentesen eladó. 30/94-55-433.

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: január 20. kedd 12 óra.

Állat

Konyhába való páraelszívó új állapotban
olcsón eladó. Egyágú csillár jó állapotban
eladó. Tel.: 30/229-09-74.
Briggs rotakapa 4,5 kuplungos eladó.
30/457-23-02.
Eladók: 20 m2 padlószőnyeg, hegesztő, morzsoló, hűtő-fagyasztó, zománcos
kályha, 20 l zsíros bödön. Tel.: 66/412955.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
színes járólapok eladók. 30/94-55-433.
Szekrénysor, heverő, fotel eladó. Tel.:
70/222-10-48, 66/643-342.
Bontásból eladó tégla, blokktégla, cserép,
kúpcserép, faanyag, ablakok, konvektorok,
ajtó, targonca, malmikocsi, gépkémény,
sínvasak, gáztűzhely, bútorok, matracok,
szőnyegek. 20/472-96-58.

Társkeresés
Magányos nő vagyok. Keresem társamat,
egy 40-50 éves, független és nem italozó
férfit. 20/427-29-74.
18 éves fiú ismerkedne. Tel.: 70/258-0235.
176 cm magas, hatvanas, jóképű, tehetős, gyermektelen földbirtokos, járókeretes agrármérnök helyes, nem molett, nem
dohányzó, alkalmazkodó, istenfélő társat
keres 50 év alatt. Tel.: 30/97-65-061, 1719 óra között.

Munkát keres, ajánl
Munkát keresek: fahordást, fahasogatást,
fűrészelést. 70/236-73-57.
Munkát keresek: takarítást, bevásárlást,
házkörüli munkát, csekk befizetést. Tel.:
70/657-05-66.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést
vállal. Tel.: 30/26-90-417.

Egyéb
Automata mosógép, két fotel, mikrohullámú sütő, kádba ülő eladó. 20/578-85-27.
Eladó: 50-es munkaruha, 45-47-es acélbetétes bakancs, elektromos írógép, kézmosó kagyló, hármasablak, bárszekrény,
Whirlpool mosógép, porszívók. 30/26054-21.
Eladó: szekrénysor, kétszemélyes heverő,
kerek asztal, heverő, fotelok, virágtartó.
Érd.: 30/377-53-10.
Eke új laposvas eladó. Tel.: 30/322-96-59.
Régi típusú Singer varrógép eladó. 70/51275-65.
Üst, üstházzal eladó. Tel.: 30/456-12-91.
Eladó: utánfutó műszakival, háromfázisú
villanymotorok, benzines szivattyú, mestergerenda, cserép, tégla, szarufák, férfi
kerékpár. Tel.: 66/412-862.
Édes és erős házi fűszerpaprika eladó.
30/94-55-433.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
2 db alumínium vázas megállító tábla eladó. 10000 forint/db. 70/256-53-03.
Eladó: disznótoros asztallap, hegesztő, hűtő, padlószőnyeg, fagyasztó. Tel.:
66/412-955.
Megvételre keresek 32-es húsdarálót,
kecskének olcsó szénát, szalmát, kézi tolikocsira 2 db kereket. 20/47-29-658.
Megvételre keresek: kompresszort legalább 100 l-es tartállyal, valamint egy káposztagyalut. 30/455-63-01.
Észak-erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. Érd.: 30/94-55-433.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Egy db 109x80 cm-es jó állapotú radiátor
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, szobaantenna, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db szobafenyő
és sok szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Kb. 1000 db piros hófogós cserép (269es) eladó. 30/94-55-433.
Üst üstházzal és egy db gázpalack eladó.
70/505-35-69.
28-as új Csepel kerékpár, íróasztal jó állapotban eladó. 70/236-35-37.
Régi „Fürge ujjak” újságok, 1940-es évekbeli is gyűjtőknek eladó. 70/513-35-34.
Háromfiókos fagyasztó és Hajdu mosógép
eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: új szánkó (csináltatott), új gyapjútakarók, új női-férfi szőrmebundák. Tel.:
30/272-43-50.
Szekrénysorok, kétajtós szekrény, asztalok, székek, hintaszék, darálók, fali vízmelegítő, konvektorok, kanapék, gáztűzhelyek, csatornaanyag eladó. 20/472-96-58.

Hét hosszú
hétvége 2015-ben
Idén hét alkalommal lesz
úgynevezett hosszú hétvége,
amikor a munkanapok tologatásával keletkeznek extra
pihenőnapok.
A péntekre vagy hétfőre eső
ünnepnapokkal együtt ös�szesen hét hosszú hétvégének
örülhetnek a munkavállalók
és az idegenforgalmi szolgáltatók, ugyanis ezen ünnepek jelentős forgalmat generálnak a
wellness-szállodákban.
Az elsőn már túl is vagyunk, ilyen volt a januári első hétvége.
A húsvéti és a pünkösdi
hétvége szokás szerint háromnapos ünnep lesz, majd május
elseje is péntekre esik, így egy
újabb háromnapos hétvégét
nyernek a munkavállalók.
Augusztus 20-án kerül sor
a következő munkanap-tologatásra: augusztus 21-e péntek extra pihenőnappá alakul,
így a nyár közepén is négynapos hosszú hétvégénk lesz. A
21-i pénteki munkanapot augusztus 8-án, szombaton kell
majd ledolgozni.
Október 23-a szintén péntekre esik, így ez a hétvége is
háromnapos lesz.
December 24-e, ami idén
csütörtökre esik, szabadnap
lesz - így a karácsonyi ünnepek
négynaposra nyúlnak, cserébe viszont december 12-e lesz
munkanap.
Március 15. és november 1.
vasárnapra esik majd, így ezek
nem gyarapítják az extra pihenőnapok sorát.

Flóra néni 95 éves lett

Makovei Jánosné Flóra nénit köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Izsó Gábor polgármester. A szépkorú
hölgy elérzékenyülten vette át
a városvezetőtől a miniszterel-

nök kézjegyével ellátott emléklapot. Flóra néni jó egészségi állapotnak örvend, kívánjuk, hogy még sokáig családja körében tölthesse mindennapjait!

2015 l 01 l 05
Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ
Hajléktalanok Átmeneti Szállása

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TERVEZETTEN HALAD A HAJLÉKTALANOK
SZÁLLÁSAINAK FELÚJÍTÁSA
A kedvező időjárási viszonyok folytán az ütemezett tempóban haladnak a munkálatok a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ,
mint kedvezményezett által megvalósított
TIOP 3.4.2-11/1-20120316 azonosítószámú
projektben.
Az öt telephelyen működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása közül a Farkas Gyula u. 4. szám
alatti ingatlanban tartanak még a rekonstrukciós
munkálatok, a Farkas Gyula u. 3. szám, Farkas
Gyula u. 5. szám, a Csallóközi u. 1/2. szám, illetve a Csallóközi u. 34. szám alatti ingatlant már
„birtokba vehették” az ellátottak. A Csallóközi u.
1/2. szám alatti szállóra a 21 férfi lakó karácsony
előtt költözhetett be, az ünnepet már a felújított,
komfortosan berendezett épületben töltötték az
ellátottak.
A felújítási munkálatok alatt külső albérletekben
biztosították a lakhatást.
A rekonstrukciós munkálatokon túl a pályázat segíti a lakók és a gondozók felkészítését:
normalizáció, integráció; munkerőpiaci reintegráció, háztartási és energetikai ismeretek, szupervízió. Ezekkel lesz a projekt hosszú távon
eredményes.

Fergeteges újévi koncert

(Folytatás az 1. oldalról)
A műsorban három szólista is bemutatta virtuozitását.
Rónai Gábor – aki a 2014-es
év Zenekari Tagja Díjat vehette át – trombitaszólót játszott, Hegyi Norbert klarinéton adta elő a világhírű magyar
Monti Csárdás zeneszám szólóját, Csökmei Gergő (egyébként kiváló dobos és szaxofonos) pedig ezúttal írógépen (?!)
játszott szólót, megdöbbentve

és megnevettetve a közönséget. A hagyományokhoz híven
énekesek is felléptek a koncerten. Ezúttal a Békésen született és nevelkedett Kékkovács
Mara, a Budapesti Operettszínház művésze énekelt három dalt a leghíresebb magyar operettből, Kálmán Imre
Csárdáskirálynőjéből. A másik
énekesnő, Molnár Kati pedig
a New York, New York című
énekszámot adta elő. A fúvós

zenekar a legnagyobb sikert –
mint kilenc éve mindig – Ennio Morricone zenéjével aratta.
A 2015-ös év Zenekari Tagja Díjat Gyöngyösi Zsuzsanna
és Hegyi Norbert kapták.
A koncert végén a pohárköszöntőt ismét Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondta,
aki a hitről, az őszinteségről és a
szeretetről osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel.
Zsombok Imre
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Virágóra lesz a Fürkész
Tagóvoda udvarán

Béres Istvánné, a Fürkész Központi Óvoda vezető óvónő- déken, ahová egynapos kiránje a közelmúltban a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde dulásokat szerveznének köligazgatására kapott felkérést, helyét a Baky utcai tagóvoda csönösségi alapon.
élén Fazekas Klára foglalta el.
A közelmúltban részt vetA fiatal szakember már 15
éve van az óvodapedagógusi pályán, kezdettől Békésen
dolgozik, 14 éve ebben az intézményben. A város legnépesebb, hat csoportban 140 gyermeket nevelő óvodáját kell vezetnie, ahol mellette 11 óvónő,
hat dajka és két konyhai kisegítő dolgozik. Sok célja van.
Szeretnének például egy ref
lexológiai ösvényt kialakítani,
bővíteni a veteményeskertet,
új fákkal felfrissíteni a gyümölcsöskertet. Mindez jelzi,
hogy a Fürkész ovi a Zöld Óvoda mozgalom élharcosaként
határozza meg a jövőképét.
Ehhez kapcsolódik, hogy
nemrégiben pályázati úton két
nagy láda virághagymát kaptak, melyből a felszámolt udvari medence helyén – a gyerekekkel közösen – virágórát
akarnak kialakítani. Szintén
a közelmúltban vette át az új

vezetés a Virágos Óvoda elismerő oklevelet Balog Zoltán
minisztertől. A címet 2014-

tek a Gondolkodj egészségesen
programban: 20 kiscsoportos
kapott ajándékcsomagot, míg
az egészségnapon mások mel-

Egy nyelvet beszélünk
szűz
Amikor megkérdezik, mit szoktam főzni
karácsony böjtjén (azaz 24-én ebédre), mindig meglepődnek a válaszon, hogy tudniillik: szűzlevest. Néhányan még azt is megtudakolják: honnan lehet tudni? Megelőzendő
a kellemetlen kérdéseket, elárulom, hogy a
szűz ebben az esetben annyit jelent: sovány,
(nem zsíros) leves, hogy az ember gyomra felkészüljön a következő két nap megpróbáltatásaira. Ha már a gasztronómiánál tartunk,
akkor mást is jelent a szűz: a szűzpecsenye
a rövidkaraj alatt elhelyezkedő, zsír- és cupákmentes hús. No de mit írnak a szűzről a

Magyar Katolikus Lexikonban? Alapjelentése: érintetlenségét őrző férfi vagy nő (igen:
a férfit írják előre…), erkölcsi értelemben a
belső világ, a gondolatok, a vágyak tisztasága, átvitt értelemben pedig bárminek a
szennyezetlensége a szüzesség. Az Újszövetség gyakran használja, de nem feltétlenül
biológiai értelemben, inkább bizonyos életkorra utalva: ebben az időben a lányok tizenkét és fél évesen léptek eladósorba (higgyék
el: többször is megnéztem), és a megelőző fél
évben szűz volt a hivatalos megnevezésük.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok január 13. – január 27. között
A Fürkész Óvoda a belváros szívében évek óta a gyerekek természet
közeli nevelését folytatja.

ben mindössze két ovi érdemelte ki az országban.
A tervek között szerepel továbbá, hogy találjanak egy
testvéróvodát, valahol hegyvi-

Sikeres író az óvónő
A Baky utcai óvoda egyik óvónője, Bagolyné Szűcs Andrea két pályázaton indult sikerrel. Első díjas lett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vakok és Gyengénlátók Szövetsége novellaíró pályázatán. Rudi című meséje pedig egy online gyerekportál karácsonyi meseíró pályázatának lett díjazottja.

lett gyümölcssalátát készítettek a gyerekekkel és az olajos
magvakkal ismerkedtek. A
Fürkész Központi Óvoda informatikai rendszere is javult:
bevezették az internetet és az
Országos Informatikai Programirodától egy számítógépet nyertek pályázaton. Szintén pályázatból újították fel
az ovi hangszerkészletét, így
a zeneóvoda is működhet tovább.
Szegfű Katalin

Január 16. péntek 17 óra
„Anyagra varrt örökségünk – a békési szűcshímzés” című kiállítás megnyitása. Megnyitja:
S. Turcsányi Ildikó főmuzeológus. Közreműködik a Békési Hagyományőrző Dalkör. Megtekinthető február 19-ig.
Kulturális központ
Január 21. szerda 16.30
Irodalmi Svédasztal. Téma: Poltz Alaine írófeleség-íróféleség. Háziasszony: Szilágyiné Szabó
Ágnes.
Könyvtár olvasóterme
Január 22. csütörtök 10 óra
„Ládafia”  mese – tánc – játék a Balassi Táncegyüttes és a Békéscsabai Jókai Színház koprodukciója a Magyar Kultúra Napja tiszteletére.
Belépőjegy: 650 Ft/fő.
Kulturális központ

Tájékoztatás ügyfélfogadási rend változásáról
és új, díjmentes szolgáltatásokról
A Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete tájékoztatja tagjait és minden
kedves érdeklődőt, hogy 2015. január 27-től az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást a Békés, Petőfi u. 4. sz. alatti irodájában:

Kedd, szerda, csütörtök: 9–13 óra, péntek: 9–12 óra.
Telefon: 66/411-011/188 mellék.
Kérjük a tagokat, hogy az elmaradt tagdíjakat minél hamarabb rendezzék
az egyesületi irodában.
Egyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Egyesületünk két új, ingyenes
szolgáltatással várja az érdeklődőket:
Esélyórák címmel programot indítunk óvodások, általános és középiskolások
részére, melynek keretében a kisgyermekek, illetve a tanulók megismerhetik a
sérült emberek életének mindennapjait, azt, hogy hogyan kommunikáljanak velük és milyen a mozgássérült emberek élete. Milyen sportolási lehetőségeik vannak, milyen gyógyászati segédeszközöket használnak.
Az Egyesület másik szolgáltatása a Sorstársi Tanácsadás, amely szintén ingyenes. Olyan életvezetési tanácsokkal látjuk el a sorstársakat, amelyek segítik életminőségük javítását. Ha bármilyen problémája van, kérjük, keresse bizalommal az Egyesület szakképzett tanácsadóit. Időpont-megbeszélés előzetes
telefonegyeztetés alapján. A tanácsadás ingyenes és teljes titoktartás vonatkozik rá!
Folyamatosan működik az Információs Iroda is: A tanácskérő számára információt szolgáltatunk (pl.: lakás-akadálymentesítés, gépkocsi-szerzési
támogatás, segédeszköz-beszerzés, közgyógy igazolvány, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyek, stb.)
Elérhetőségek:
 B. Szűcs Irén, tel.: 20/538-03-12, e-mail: sota.bekes@gmail.com
 Szulovszkyné Méhes Erzsébet, tel.: 70/772-53-96, e-mail: szuloe.bekes@gmail.hu
 Szulovszky Gyula, tel.: 70/772-7924, e-mail: gyula1.bekes@gmail.hu

Január 22. csütörtök 17 óra
Kállai Júlia festő- és grafikusművész emlékkiállításának megnyitója. Megnyitja: Banner Zoltán művészettörténész.
Békési Galéria
Január 23. péntek 19 óra
A Békés Városi Színjátszó Stúdió zenés, verses
összeállítása a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Majd a Pankastic Zenekar élőkoncertje. A
zenekar énekese a békési Pálmai Panna. Jegyárak: felnőttek 1000 Ft/fő, diákjegy illetve Békés
Kártya kedvezménnyel 600 Ft/fő. Csoportkedvezmény (minimum 10 fő) 600 Ft/fő.
Kulturális központ
Január 24. szombat 16 óra
Fregolina Társastánc Klub féléves táncbemutatója. Standard és latin táncok. A klub vezetője: Kenyeres Csaba táncpedagógus. Belépőjegy: 800 Ft/
fő. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
3. hét

2015. január 12-16.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldborsóleves

Frankfurti
leves

Meggyleves

Grízgaluska
leves

Tojásos
savanyúleves

Csikós
tokány
Tészta köret

Túrós lepény

Rántott
Zöldbabfőzelék
csirkecomb
Fasírt
Burgonya köret
Céklasaláta

4. hét

Mexikói
aprópecsenye
Párolt rizs

Kakaós csiga

2015. január 19-23.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldbableves

Májgaluskaleves

Erdei
gyümölcsleves

Köménymag
leves

Lebbencsleves

Paprikás
burgonya
kolbásszal

Milánói
spagetti

Rántott hal
Burgonya köret

Rakott karfiol

Babfőzelék
Hagymás szelet

Savanyúság

Banán

Savanyú uborka

Savanyú uborka
5. hét

2015. január 26-30.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Karalábéleves

Hamis
gulyásleves

Tökleves

Palócleves

Karfiolleves

Bakonyi
sertésszelet
Tészta köret

Zöldborsófőzelék
Sertéssült

Rántott
sertésszelet
Burgonya köret

Mákos tészta

Pirított
csirkemáj
Sós burgonya

Fánk

Befőtt

Alma

Káposztasaláta

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

8

2015. január 13.

2014 a békési súlyemelők közül tagadhatatlanul a Fekécs
testvéreké volt. Egész évben kiemelkedő eredményt értek
el, még az óév utolsó versenyén sem pihentek.
A Tégláson rendezett megmérettetésen a serdülő korcsoport 56 kg-osok versenyében
indult Fekécs Sámuel szakításban 68 kg-ot, lökésben 90 kgot teljesített. Az összetettben elért 158 kg-os eredménye az első
helyet jelentette számára. Egyben 22 kg-mal teljesítette túl a
serdülő első osztályú szintet. A

szintén serdülőkorú Ervin ezúttal a 62 kg-os súlycsoportban
indult. Szakításban 55 kg-ot, lökésben 70 kg-ot teljesített. Az
összetettben elért 125 kg a második helyezést jelentette számára - számolt be az eredményekről lapunk olvasóinak Balogh János, a Békési TE edzője.
Lakatos Gyula

A Békési TE bokszolói is
a díjazottak között
ber elmondta, hogy a nyolc
régió közül eredményesség
szempontjából a dél-alföldi-

Fotó: Lakatos Gyula

Az óév utolsó napjaiban
Kecskeméten tartotta jutalmazással egybekötött évzá-

A felvételen balról jobbra Maczik Pál edző, Lakatos Gyula és Ferhat
Nassim bokszolók és Maczik Róbert edző.

ró vacsoráját a dél-alföldi régió ökölvívó válogatottja. Tizenhat egyesület közel hetven
versenyzője kapott meghívót.
A rendezvényt a válogatott vezetősége nevében Asztalos József nyitotta meg. A szakem-

ek a második helyen zárták a
2014-es évet. A Békési TE két
versenyzője, Lakatos Gyula és
Ferhat Nassim az elismerő szavak mellett tárgyi jutalomban
részesült.
Lakatos Gyula

Növendékhangversenyek
a zeneiskolában
Sok évtizedes hagyományokhoz híven az Alapfokú
Művészeti Iskola hangversenytermében Adventi Növendékhangversenyeket
rendeztek
december 10-én és 12-én. A

koncerteken a legkisebbektől
a legnagyobbakig mutatták
be tudásukat a zeneiskolások
a pedagógusoknak, a szülőknek, nagyszülőknek és a zeneszerető közönségnek.  Zs. I.

Meghívó
A Békési Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy éves
közgyűlését 2015. január 24-én, szombaton 9 órai kezdettel tartja az egyesület székhelyén (Békés, Hőzső u. 4.
szám alatt, bejárat a Libazug u. felől).
Napirend:
1. 2014. évi vezetőségi beszámolók
2. Alapszabály-tervezet közgyűlés elé terjesztése
3. Személyi változások
4. Tanyakérdés
5. Versenykiírások
6. Egyebek
Amennyiben a közgyűlés a megjelent tagok létszáma miatt nem lesz határozatképes kilenc órakor, akkor fél óra múlva létszámtól függetlenül a közgyűlést elkezdjük.
Szeretettel várjuk az egyesület tagjait!
Vezetőség

Horgász
szemmel
Horgászok,
figyelem!
A Körös Vidéki Horgász
egyesületek Szövetsége (KHESZ)
tájékoztatja a tagegyesületek horgászait a következőekről:
• a 2014-ben kiadott állami jegyek érvényessége 2015. január 31-ig párhuzamos a 2014ben vásárolt, KHESZ által
kiadott területi jegyekkel
• a 2015. évi területi jegyei már
januárban vásárolhatók, de
csak februárban lesz új állami jegyérvényesítés illetve
fogási napló
• a 2014-es fogási napló leadásának legkésőbbi határideje:
2015. február 28.
• a fogási naplót ott kell leadni, annál a tagegyesületnél,
ahol a horgász megvásárolta az
állami jegyet és a tagságot.
Tisztelettel
megkérnék
minden horgásztársat a leadás
gondos és pontos betartására.
Fogási napló helyes összesítése
vízterületenként illetve fajonként történik, továbbá a fogási napló első oldalain a horgászattal eltöltött napok számát
is meg kell adni.
A Békési Horgász Egyesület a békési DÉMÁSZ irodában fogadja egyesületi tagjait,
és a fogadási naplókat is ezen
a helyszínen kell leadni!

Lapunkat
kéthetente
keresse a
postaládájában!
Ha nem kapja meg,
ezt a számot hívja:
30/263-95-95.

Fantasztikus évet zárt
a békési íjászok csapata
Sikeres évet zártak a békési íjászok. Sokat
versenyeztek és jó eredményeket értek el. A
hatfős csapat az év során összesen 41 érmet szerezett a különféle megmérettetéseken, melyek
között magyar bajnokság, nemzetközi kupa és
emlékverseny is volt.
A csapat legeredményesebb sportolója Víg
József volt 7 arany-, 2 ezüst- és 7 bronzéremmel. Pittner Eszter 3 arany-, 3 ezüst- és négy
bronzérmet gyűjtött. Nagy Sándornak minden színű éremből 1-1 jutott, Kovács Lajos 5-5
ezüst- és bronzérmet lőtt, Farkas Nándor 1
ezüst-, míg Ungor Zoltán 1 bronzéremmel lett
gazdagabb.
- Augusztusban a nagy meleg dacára, amivel
meg kell küzdenie az íjaknak és a versenyzőknek is, ezüstérmet szereztem a magyar bajnokságon és tagja voltam a 2014-es magyar bajnoki
aranyat szerzett csapatnak – tájékoztatott Víg
József, akinek jó esélye van, hogy kiharcolja a

jogot az idén augusztusban, Gödöllőn sorra kerülő világbajnokságon való indulásra.

A békési íjászok. Balról jobbra: Víg József, Nagy
Sándor, Pittner Eszter, Farkas Nándor és Ungor Zoltán. A képről hiányzik Kovács Lajos.

A további idei tervek is adottak: a 2014-es fantasztikus teljesítményt szeretnék túlszárnyalni,
még több érmet és kupát elhódítani. A kis csapat
célja továbbá az íjászat népszerűsítése.

Roma művészek
karácsonyi koncertje

Nagyszabású, egyben szívet-lelket melengető esemény színhelye volt a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
színházterme. Roma művészek karácsonyi koncertjére került sor a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymis�sziója szervezésében, a „Remény-Híd” - Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt keretén belül.
A koncertet Durkó Albert,
a misszió vezetője nyitotta
meg. Szólt a karácsony lényegéről, a szeretet hatalmáról,
egyben áldott és békés karácsonyt kívánt mindenkinek.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Izsó Gábor, Békés
város polgármestere is. A koncert első részében a békési Reményhír Intézmény óvodásai
és iskolásai léptek fel. A gyermekkórus néhány szép hangú tanárnővel kiegészülve angyali énekével feledhetetlen élményt nyújtott. Horváth Elek,
nagybőgőművész vendégművészként érkezett tanítványaival. Igazán az okozott örömet,

meghatározó alakja. Számtalan dalát szeretik, ismerik, ezúttal is együtt énekelt vele a
békési publikum. Pintér Béla
dalszövegeivel, a dalok között
elmondott szavaival, mellyel a
gyerekeket is elvarázsolta, mé-

Fotó: a szerző felvétele.

Verhetetlenek a Fekécs
testvérek súlyemelésben

Horváth Elek nagybőgőművész tanítványaival lépett fel a roma művészek koncertjén.

amikor az énekkarral együtt
csendültek fel a dalok.
Az est második felében Pintér Béla adott koncertet, aki
évek óta a keresztény zenei élet

lyen megérintette a békési emberek szívét, akik egész biztosan más lelkülettel tértek haza,
mint ahogy ide megérkeztek.
Lakatos Gyula
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