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Tisztelt olvasóink! Az új 
esztendő első Békési Újság-
ját tartják a kezükben. La-
punkat továbbra is a Csa-
ládért Alapítvány jelenteti 
meg. Ezután is kéthetente 
számíthatnak arra, hogy há-
zukhoz, lakásukhoz visszük 
a város és környéke közéle-
ti-, kulturális-, oktatási-, ci-
vil- és sportéletéletének leg-
fontosabb híreit, eseménye-
it. Célunk változatlan: mind 
színesebb, változatosabb, 
olvasmányosabb, ugyanak-
kor hiteles és információk-
ban gazdag kiadványt ké-
szítsünk.

Lapunk elé...

Milyen évre számít 
2015-ben?

Szavazzon Ön is!
www.bekesiujsag.hu
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Fergeteges újévi koncert

Immár 10. alkalommal rendezték meg a 2012-ben „Civilek 
a városért” elismerést kiérdemlő, Bagoly László karnagy ál-
tal vezetett Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar újévi kon-
certjét a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban január 
3-án. A színházterem idén is zsúfolásig megtelt.

Az újévi köszöntőt Izsó Gá-
bor, városunk polgármeste-
re mondta el, aki szólt arról, 
hogy összetartozásunk örö-
me ez a nagyszabású kulturá-
lis rendezvény. Továbbá, hogy 
küzdelmes volt az elmúlt év, 

de küzdelmes lesz a folytatás 
is. Feladat, tennivaló van bő-
ven, de bízunk benne, hogy 
sikeres esztendő lesz az idei – 
tette hozzá.

A fúvószenekar jubileu-
mi műsora egy igazi „Best of” 

előadás volt az elmúlt 9 év si-
keres darabjaiból összeállít-
va, amelyben indulók, operet-
tek, latin dallamok, keringők, 
pop zenék, filmzenék voltak 
hallhatók, sőt láthatók a Rá-
bai Szilvia által vezetett Grácia 
Mazsorett Csoport szereplésé-
vel, és a Kenyeres Csaba tánc-
pedagógus vezette Fregolina 
Társastánc Klub táncosainak 
közreműködésével.

(Folytatás a 6. oldalon)

Egy beteg kislány 
gyógyulása a tét
A jóérzésű békési polgárokhoz fordulnak segítségért egy 
beteg kislány szülei. A 11 éves Bíró Ágnes jelentősen elma-
radt a fejlődésben kortársaitól, emiatt növekedési hormon-
készítményre van szüksége. A készítmény 20 napi adagjá-
ért 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 else-
jén ünneplő kislány mindösz-
sze 122 centiméter magas, sú-
lya 24 kilogramm. Az orvosok 
az „elvárható normális életta-
ni fejlődés hiányossága” elne-
vezésű kórképet állapították 
meg nála. A szakterület egyik 
hazai specialistája növekedési 
hormon adagolását ajánlotta. 
December közepére sikerült 

adományokból és kölcsönök-
ből beszerezni az első adagot. 
Édesapja naponta adja be a ké-
szítményt a kislány combjába 
szúrva. 

Ági korábban is küzdött 
egészségügyi gondokkal: kora-
szülöttként jött a világra, aszt-
más és az immunrendszere – 
éppen a fejletlensége miatt – 
gyenge, ezért gyakran beteges-
kedik. Állapotának drasztikus 
javulása ettől a drága orvosi 
készítménytől várható.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Konfettieső az idén is fantasztikusra sikerült teltházas újévi koncerten. 

Újra 
az építmény adóról 
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. 

Kommunális adó címén ed-
dig mindenki egységesen 21 
ezer forintot fizetett függetlenül 
attól, hogy mekkora házban há-
nyan laktak, vagy hogy meny-
nyi szemetük keletkezett. Ez így 
nem volt igazságos. Az új rend-
szer jobban fog alkalmazkodni a 
lakosság vagyoni helyzetéhez. A 
szemétszállításban is három ka-
tegória lesz megállapítva attól 
függően, hogy kinek mekkora 
kukára van szüksége. A lényeg 
az, hogy akinek kisebb háza van 
és kevesebb a hulladéka, az ke-
vesebbet fog fizetni, míg akinek 
nagyobb háza van és több sze-
mete keletkezik, az többet fog fi-
zetni. Kedvezmények és mentes-
ségek ezután is lesznek, de ennek 
mértékét csak a bevallások beér-
kezése után lehet meghatározni.

Idén június 30-ig a magánsze-
mélyeknek csak a csökkentett 
kommunális adót kell befizet-
ni (10000 Ft), és csak azoknak, 
akik eddig is fizették. Február-
ban, a kommunális adó határo-
zatokkal együtt mindenki meg-
kapja az építményadó bevallási 
nyomtatványát, kitöltési útmu-
tatóval. Ha a bevallás kitölté-
se nehézséget okoz, szívesen 
segítenek minden munkanap 
a Békési Polgármesteri Hiva-
tal 27. irodájában. A bevallást a 
tulajdonos (vagy a haszonélvező) 
készíti el és ő fizeti be az adót. 
Egy ingatlan több tulajdono-
sa megállapodhat közös beval-
lásról, ha nem, akkor minden-
ki saját tulajdonosi hányadáról 
nyújtja be azt. 

Az adó mértéke magánsze-
mélynél 95Ft/m2/év. Az adóz-
tatás alapja az építmény hasz-
nos alapterülete, azaz ahol a 
belmagasság legalább 1,90 mé-
ter. A szoba, konyha, WC, für-
dő, előszoba, folyosó, belső lép-
cső tartozik ide, meg a fedett és 
oldalt zárt erkély, fedett terasz, 
tornác alapterületének 50%-
a, a pincerész 70%-a. A lakás-
hoz, üdülőhöz tartozó kiegészí-
tő helyiségek, melléképületek, 
melléképületrészek (pl. garázs) 

után nem kell adót fizetni, csak 
ha az (pl. a garázs) más telken 
van. például: egy 100 m2-es la-
kás, egy 10 m2-es terasz hasznos 
alapterülete 105 m2, amely után 
105x95 Ft/év, azaz 9975 Ft/év 
adót kell fizetni. 

Ha magánszemély tulajdoná-
ban áll egy lakás, melyből egy 
helyiséget (szobát, raktárt, ga-
rázst) üzleti céllal használnak, 
akkor a magánszemély az üzle-
ti 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 irodá-
nak használnak. Az iroda után 
megfizetik a 300 Ft/m2-es adót, 
és a fennmaradó 35 m2 után 
(55-20=35) megfizetik a lakás-
ra 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 mér-
tékben adózik. 

Ha magánszemély tulajdo-
nában áll egy lakás és a telken 
(ugyanazon a helyrajzi számon) 
találhatóak egyéb nem lakás-
célú építmények, amelyeket 
nem üzleti céllal használ (pl. 
garázs, raktár, stb.) akkor a ga-
rázs, raktár, stb. után nem kell 
adót fizetnie, hanem csak a la-
kás hasznos alapterülete után. 
A bevallást viszont a garázsra, 
egyéb építményekre vonatkozó-
an is meg kell tenni, és a nyom-
tatványon kell kérni a mentes-
séget. például ha van egy 100 
m2-es kertes családi ház, a tel-
ken található egy 10 m2-es ga-
rázs, egy 18 m2-es szerszámtáro-
ló. Ekkor az adós bevallja a la-
kás mellett a 10 m2-es garázst a 
18 m2-es szerszámtárolót is, de 
adót csak a lakás után fizet. Az-
az 100x95=9500 Ft/év. 

Igény szerint a későbbiekben 
még visszatérünk erre a témára.
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Vízkereszt
A vízkereszt, más néven háromkirályok, 

vagy epifánia egy keresztény ökumenikus 
ünnep, amelyet általában január 6-án ün-
nepelnek. Békésen lassan teljesen eltűnik 
az ezzel régen szinte kötelezően járó ház-
szentelés szokása, ezért elevenítjük fel ezt 
a tavaly óta ismét rangjára visszaemelt ün-
nepet. Ez a nap a farsangi 
időszak kezdete. Az epifá-
nia görög szó, jelentése: 
megjelenés. Ezen a napon 
három eseményt ünnepel-
nek: a napkeleti bölcsek, 
a háromkirályok (Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár) lá-
togatását a gyermek Jé-
zusnál; Jézus megkeresz-
telkedését a Jordán folyó-
ban; valamint az általa véghezvitt első cso-
dát a kánai menyegzőn (a víz borrá változ-
tatását). 

Jézus megkeresztelkedésének em-
lékére a katolikus templomokban vizet 
szentelnek. Egész évben ebből meríte-
nek kereszteléshez és más szertartások-
hoz. A magyar vízkereszt kifejezés a víz 
megszenteléséből, megkereszteléséből 
ered. A víz és a tömjén megszentelésé-
ből alakult ki a házszentelés hagyomá-
nya is. Egy másik hagyomány szerint a 

papok fából készült keresztet dobtak a 
vízbe, majd a hívők a vízbe ugrottak érte. 
Régebben otthon a szenteltvízzel meg-
itatták az állatokat, hogy ne legyenek 
az év folyamán betegek, vagy az embe-
rek magukra locsolták, betegségek vagy 
rontás ellen. Egyes helyeken a ház föld-

jét is meglocsolták vele, 
hogy áldás legyen a há-
zon. A magyarság köré-
ben különböző népszo-
kások alakultak ki a szá-
zadok során, amelyek a 
vízkereszt ünnepéhez kö-
tődnek. Például Ipolytar-
nócon, Litkén és Mihály-
gergén komoly hagyomá-
nyok kapcsolódnak ehhez 

az ünnephez. Megszentelték a vízzel a 
házakat, az ólakat. A bölcsőre is szen-
teltvizet hintettek. Házak megszentelé-
sénél alakult ki az a szokás, hogy a há-
zakra a három napkeleti bölcs kezdőbe-
tűjét vésték fel, így: G + M + B. Ez a 15. 
századi eredetű szokás egy népies té-
vedésen alapul, ugyanis helyesen a C + 
M + B betűk kerülnek az évszám mellé, 
a „Christus mansionem benedicat”, az-
az „Krisztus áldja meg e házat!” rövidí-
téseként. 
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Élő fortélyaink

A Bereczki-Ház
„Az Irányi Dániel utcai házak sorába jól il-

leszkedik a 4. sz. alatti ház, amely 1928-ban 
épült. Özv. Bereczki Gáborné /szül.: Nagy 
Eszter/ építtette a korábbi – Bereczki szülők-
től 1919-ben megvá-
sárolt – régi ház he-
lyére, a két gyerme-
kével, Ilonával és az 
akkor már 14 éves Er-
zsébettel, aki jó rajz-
készsége révén maga 
is részt vett a tervezés-
ben. Az új ház átadás-
kor 3 szoba /2  utcai, 1 
udvari / valamint osz-
lopos, nyitott veranda, 
konyha, kamra, pin-
ce, padlás részekből állt, és 10 méterre tőle 
a megmaradt régi, egyszoba-konyha-kamrás 
melléképület. A ház magas téglaalappal vá-
lyogból épült, a tető ún. sátortető kiképzésű. 
Az utcafronti fal klinkertégla borítású, a lá-
bazat és a homlokzaton végigfutó díszítő sor, 
valamint az ablakokat keretező szép íves meg-
oldású burkolat téglavörösen emelkedik ki a 
sárga alapszínből. Az utcára négy, kétszár-
nyú, négyesosztatú, faredőnyökkel ellátott 
ablak néz. A telek a Hosszúfoki, a mai Veress 
Endre utcáig nyúlt le, ott volt a gazdasági be-
járat a lovaskocsi számára, amely a betakarí-
tott terményt hozta, valamint itt álltak a góré 
és az állattartáshoz szükséges ólak. 

A néhai Bereczki Gábor bírósági írnok-
ként, illetve irodatisztként szolgált Gyulán és 
végül Békésen, de gazdálkodott is köztisztvi-
selőként, valamint az 1910-ben Nagy Eszter-
rel (a mély nemzeti érzelmű Nagy Imre, jó-

módú köröstarcsai gazda egyik lányával) kö-
tött házassága révén kapott földeken. Három 
gyermekük született, a már fentiekben emlí-
tett két lányon kívül, az első gyermek Mar-

gitka, aki pár órát élt 
és Gyulán van elte-
metve. Bereczki Gá-
bor végig részt vett 
az I. világháborúban 
1914. júliustól 1918. 
novemberig, vas ér-
demkereszt kitün-
tetéssel szerelt le, és 
fiatalon, 1923-ban 
tüdőgyul ladásban 
halt meg. Az özvegy 
egyedül nevelte lánya-

it és gazdálkodott az örökölt földön. 1934-
től ketten maradtak a házban: az idősebb lá-
nya 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, magyarságá-
hoz, és 1961-ben az otthonában halálozott el. 

1970-ben a Bereczki-ház megosztásra ke-
rült, Erzsébet a férjével együtt nyugdíjazás 
miatt hazaköltözött a családi házba. A Be-
reczki-ház megosztása az utcafronti részen 
változást nem okozott, csak a veranda került 
beépítésre és belső átalakítások, komfortosí-
tások 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. Taní-
tott még itt Kállai jenő, pepó György, Vámos Ilona, Gyurovits Katalin, Durkó Ágnes, Veres 
Erzsébet is. A felsorolás nem teljes.  B. gy.

Karácsonyi hangverseny
Izsó Gábor, városunk polgár-

mestere ünnepi köszöntőjével 
vette kezdetét a hagyományos 
Karácsonyi Kórusok Hangver-
senye a református templom-
ban, tavaly december 17-én.

A hangversenyen közremű-
ködtek az Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai, a Baptista Gyü-
lekezet Énekkara, a Békési Ha-
gyományőrző Dalkör, a Béké-
si Kistérségi óvoda és Bölcső-
de Kórusa, a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola Kórusa, a Re-
formátus 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. részé-
nek alapján - ezúttal is Katona 
Gyula esperes mondta a szép 
számban megjelent közönség-
nek.  zs. i.

Cipősdoboznyi szeretet
A Békési Baptista Gyüleke-

zet és a Baptista Szeretetszol-
gálat tavaly év végén is meg-
hirdette hagyományos cipős-
doboz akcióját. A karácsonyi 
ajándékcsomagok óvodáktól, 
cégektől, magánszemélyek-
től érkeztek Békésről, Mező-
berényből, Gyomaendrődről 
és más városokból, azoktól, 
akik jó szívvel készítették azo-
kat rászoruló gyermekek szá-
mára. A csomagokat decem-
ber 19-én a baptista imaház-
ban tartott teltházas ünnep-
ségen adták át. Az alkalmon 
165 gyermek ölelhette magá-
hoz az ismeretlen, jószívű em-
berektől érkezett névre szóló 
csomagját.

Újdonságot jelentett, hogy 
„jobb adni, mint kapni” cím-
mel külön megszólították az 
óvodás korosztályt, kérve őket, 
hogy készítsenek ajándékcso-
magokat szegény gyerekek-
nek. A felhívásra számos óvo-

da jelentkezett, melyek közül 
három maga is megajándéko-
zott lett, ugyanis támogatók 
révén játékcsomaghoz jutot-
tak. A Szegedi Kis István Re-
formátus Gimnázium, Álta-
lános Iskola, óvoda és Kollé-
gium jantyik utcai óvodának 
Manócska csoportja, a Mező-
berényi  „Katicabogár” Evan-
gélikus Német Nemzetiségi 
óvoda Szivárvány csoportja, 
valamint a Mezőberényi Csi-

ribiri Tagóvoda gyerekei örül-
hettek a fajátékoknak.

A szervezők a Békési Újság 
hasábjain mondanak köszöne-
tet az ajándékdobozok készítő-
inek, a támogatóknak, és a hát-
térben dolgozó önkénteseknek. 

A Baptista.pont iroda 2015-
ben is áll a békésiek rendelke-
zésére. január 15-től várják őket 
az omnia melletti adomány-
pontban. Nyitva hétfőtől pén-
tekig 13:30-től 17:30-ig. 

Zenei vitaminbomba Békésen
nyolc koncert májusig A kultúrHázBAn 

Öt hónap alatt nyolc nagyszerű zenekar koncertezik Béké-
sen. A zenekedvelőknek csemegét jelentő, változatos műfa-
jú koncertek pályázati forrásból valósulnak meg a kulturá-
lis központban.

A január 1-től május 31-ig 
tartó időszakban fellép töb-
bek között a békési énekesnő-
vel felálló pankastic, a fiatal, 
de remek muzsikusokból álló 
Hungariddim zenekar, mely-
nek szintén békési az éneke-
se. Eljön Békésre a világhírű 
szájharmonika művész pri-
bojszki Mátyás és zenekara, 
továbbá a gitárfenomén Tát-
rai Tibor – Szűcs Antal Gá-
bor duó. Újra békési színpa-

don láthatjuk az idén 17 éves 
Roy&Ádám Triót, a moto-
ros találkozók fenegyerekeit, 
a Zorall zenekart, és az egye-
di stílusáról felismerhető pet-
ruska Andrást. Végül, de nem 
utolsó sorban jamaica ma-
gyar hangja, Copy Con és ze-
nekara is e sorozatban lép fel. 
A koncertek hátterét az ad-
ja, hogy a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ sikeresen 
pályázott a Nemzeti Kulturá-

lis Alap keretében meghirde-
tett Cseh Tamás programra.

Az első koncert január 23-
án, pénteken lesz 19 órától. Az 
a pankastic zenekar ad koncer-
tet, amely bejutott a közmédia 
A Dal című műsorának legjobb 
harminc indulója közé, így esé-
lyesek, hogy ők képviseljék Ma-
gyarországot az Eurovíziós Dal-
fesztiválon. A django-pop műfa-
jú zenét játszó zenekar vezetője, 
egyben énekese a békési pálmai 
panna. A koncertre a belépőjegy 
1000 Ft-ba kerül, de Békés Kár-
tyával, diákoknak, továbbá lega-
lább 10 fős csoportoknak mind-
össze 600 Ft személyenként. 
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orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 telefon: 66/414-514.

Házasságkötés: nem tör-
tént. 

Elhunytak: Beleznai Fe-
renc (55 évesen), Weigert 
Mihályné Fésűs Eszter (79), 
Bányai jánosné (87), Guth 
István (67, Bélmegyer), po-
csaji Gábor (75), özv. Gel-
lén jánosné Dúzs Erzsébet 
(95), Balázs Gábor (86), 
Durkó Gábor (94), Hor-
váth Istvánné Balázs Er-
zsébet (86), Liszkai István 
(71, Kamut), özv. Dolog 
Andrásné Elek Ilona (72, 
Tarhos), Apáti-Nagy Lajos-
né Dobrai julianna ’Cilike’ 
(70), özv. Csupász jános-
né Mikó Ilona (79, Bélme-
gyer), özv. papp Istvánné 
Nagy julianna (73, Tarhos), 
özv. Öreg Istvánné Kor-
csok Mária (77).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

gyógyszertári 
ügyeleti rend

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. 

B.ú.é.k. 2015!

Az új esztendőt illene va-
lami vidám, erőt adó iro-
mánnyal kezdeni. olyannal, 
ami nem teherként neheze-
dik máris az ember vállára, 
ami nem nyomaszt már el-
ső perctől fogva, hanem jó-
tékonyan megtrágyázza élet 
és fény után epedező tett 
csíránkat. Bizonyára a trá-
gya szó sem túlságosan ün-
nepi sokak számára, de aki 
valaha is látott istállót és éle-
tet termő, megművelt földet 
az érti, miért beszélek e nem 
túl illatos melléktermékről 
ilyen méltató pozitívsággal. 
Nos, e kissé körülményesre 
sikeredett bevezető után lás-
suk a lényeget.

Az igazi örömet, mosolyt, 
vidámságot, boldogságot 
mindig komoly munka előzi 
meg. Ez mindennek az alap-
ja. Ám az is igaz, hogy bár a 
munkát komolyan kell ven-
ni, ez nem jelenti azt, hogy 
komoran, bánatosan kell el-
végezni. A végrehajtás lehet 
odafigyelő ugyan, de már 
pozitív és jókedvű is ugyan-
akkor.

Mikor minap az újévi 
koncert utáni pohárköszön-
tőt mondtam, három dol-
got emeltem ki legfonto-
sabbként, mint életünk ve-
zérelve a mindennapokban: 
a hitet, az őszinteséget és a 
szeretetet. S mindezek azért 
is jutottak eszembe, mert a 
minap szembetaláltam ma-
gam azzal a meglepő tény-
nyel, hogy 25 éve élek csa-
ládommal Békésen. Decem-
ber lévén a papírboltba bal-
lagtam, hogy megvegyem a 
soros határidőnaplóm, és ott 
döbbentem rá erre a szép, 
de tekintélyes számra. És el-
gondolkodtam, számot ve-
tettem s így jutottam el er-
re a fenti három alapérték-
re, annak reményében és hi-
tében, hogy ha ezek mentén 
sikerült élnem, több ember-
rel sikerült megszerettetni, 
mint megutáltatni magam.

Mikor a hitről szóltam 
egyáltalán nemcsak az is-
tenhitre gondoltam - tisz-
telet és becsület azoké, akik 
valóban hisznek - hanem ar-
ra kis mindennapi hitre, ami 
mindenkiben ott van, hiszen 
anélkül, hogy hiszünk ab-
ban, amit csinálunk, semmi 
sem sikerülhetne. Hiszen a 
hit egyben bizalom, hűség, 

meggyőződés, azaz tulaj-
donképpen a remélt valóság 
maga. Tagadhatjuk, bevall-
hatjuk, de e vezérfogalom 
palántácskája mindenkiben 
ott él, csak hagyni kell elő-
bújni. 

Ennek a legjobb módja az 
őszinteség, mely mindig az 
igazsággal kell, hogy kap-
csolatos legyen, és ez kell, 
hogy vezérelje kommuniká-
ciónkat és cselekvésünket 
egyaránt. Az őszinteség irá-
nyította tett pedig mindig 
a hitünkön alapszik. A mai 
világ farkaséhes az őszin-
te szóra, hiszen szinte el-
szoktunk attól, hogy a sza-
vak tényleg azt jelenthetik, 
aminek eredetileg szánták 
őket. Hogy nem a kétértel-
műség, a mögöttes gondo-
lat, a rejtett politikai tarta-
lom a lényeg, hanem min-
den az, ami. Nincs diplomá-
ciai hazugságlexikon, amely 
megtanít az álcázás és csa-
lás nyelvezetére, hanem csak 
egyenes magyar beszéd van, 
mely mindenki számára ért-
hető. Közérthető.

A harmadik alapfogalom 
a szeretet, melyről azért is 
beszélek kicsit kiemelteb-
ben, mert épp a karácsonyi 
ünnepek alatt került olyan 
szövegkörnyezetbe ez a gyö-
nyörű fogalom egy helyi 
„sajtószervben”, mely mél-
tatlan számára. Most ezzel 
a pár sorral teszem vissza 
oda, ahová való. Mert a sze-
retet tulajdonképpen pozitív 
energia, fluidum, mely em-
ber és ember között közle-
kedik, mely embert köt ösz-
sze emberrel. Megkönnyíti 
a kommunikációt mindany-
nyiunk között, elősegítve a 
megértést és együttértést, 
lehetővé téve emberi fajként 
való fennmaradásunk. Már 
az ókori görögök ötféle for-
májáról beszéltek: családi, 
baráti, vendéglátói szeretet-
ről, no meg a gyönyörűséges 
szerelemről és a teljes önfel-
adással járó Istenszeretetről, 
mint legmagasabb formáról. 
Összefoglalásként elmond-
hatjuk, hogy ha a szeretet 
erejében való hit vezet el az 
őszinte cselekvéshez, akkor 
van jövőnk, van értelme éle-
tünknek és akkor B.Ú.É.K.! 

Ui. Elmaradt a vidámság: 
Az öreg székely héberül ta-
nul. Megkérdezi a tanár, 
miért teszi ezt. Mert, ha a 
Mennyországba jutok, szót 
szeretnék érteni mindenki-
vel - mondja az öreg. És mi 
történik, ha a pokolra kerül? 
Semmi, tudok pár szót ro-
mánul is - válaszolja. 

Jegyzet

Pálmai 

Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Köszönet- 
nyilvánítás

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

Szegény gyerekeket támogatnak
Több mint 21 ezer adag meleg ételt osztott ki eddigi mű-
ködése során a Hétkrajcár Egyesület. Négy éve már, hogy 
Békésen a hétvégi gyermekélelmezési program egy jól ki-
dolgozott gyakorlat mentén, fáradhatatlanul segíti a rászo-
ruló gyermekeket. A kezdeményezés megmozgatja és ösz-
szefogásra buzdítja a város lakosságát.

A tavalyi év mérföldkőnek 
számít a program életében, hi-
szen hosszú előkészítést köve-
tően, hivatalosan is megala-
kult a Hétkrajcár Egyesület. 
példaértékű, ahogyan egyre 
többen segítik a szervezet ke-
retein belül működő gyermek-
élelmezési akciót társadalmi 
munkával, önkéntes alapon. 

A hagyományokhoz híven a 
karácsonyi ünnepek előtt ün-
nepségre került sor az adomá-
nyozók és támogatók tiszte-

letére, ahol megköszönték az 
egész éves segítségüket. Az 
évzáró, évértékelő, meghitt 
hangulatú eseménynek a pol-
gármesteri hivatal díszterme 
adott otthont. 

Az óév ezúttal is nagysza-
bású ételosztással zárult: 400 
adag babgulyást és hozzá buk-
tát kaptak a nehéz sorsú gye-
rekek. Izsó Gábor polgármes-
ter, az egyesület elnöke a hely-
színen hangsúlyozta, hogy a 
kezdeményezés nem csak ka-

rácsonykor, de egész évben tá-
mogatja a rászoruló gyermeke-
ket, 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 ed-
dig közel 150-en fogtak össze. 
Külön érdemes kiemelni, hogy 
Békés testvérvárosa, az erdélyi 
Gyergyószentmiklós szintén 
támogatta a Hétkrajcár Egye-
sületet: 115 ezer forint értékű 
adományt gyűjtöttek össze, vi-
szonzásként egy hasonló béké-
si akcióra, amely Gyergyót se-
gítette. A szervezet munkája a 
következő években is folyta-
tódni fog, arról lapunkban fo-
lyamatosan hírt adunk.

Egy kislány gyógyulása a tét
(Folytatás az 1. oldalon)
A két gyermeket nevelő család szerény körül-

mények között, de annál nagyobb szeretetben 
és megértésben él, az apa a Vízműnél lakatos, az 
anya rokkantnyugdíjas. Decemberben családta-
goktól, rokonságtól, vállalkozóktól, jó szándékú 
emberektől kértek pénzt a hormonkészítmény 
megvásárlásához. Nagy öröm a családnak, hogy 
az első 20 napnyi adag máris hatékonynak bizo-
nyult: a kislány 1 centimétert nőtt, jobb az ét-
vágya 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 kö-
vetkező: 53200077-15299392 (Endrőd és Vidéke 
takarékszövetkezet). 

Bármilyen kis összeg jól jön és Bíró Ágnes 
gyógyulását szolgálja. Bíró Sándorné Anita te-
lefonon is elérhető, száma: 30/833-12-18.

A család lapunkon keresztül mond köszöne-
tet az eddigi támogatásért a következőknek: 
Békési Református Egyházközség, Szegedi Kis 

István Református Általános Iskola tanárai, 
egykori Karacs iskola tanári kara, Izsó Gábor, 
dr. Garda judit, Barta István Zoltán, Csonká-
né Anikó, Dübögő étterem, jákó horgászbolt, 
Öreg Gábor, Laukó Imre és családja, Laukó Gá-
bor 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.  

Bíró Sándor és felesége kislányuk orvosi leleteit 
mutatja. Áginak növekedési hormon adagolására 
van szüksége. Bíznak olvasóink segítségében.
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Szemétszállítás díjai 2015-ben
2015. június 30-ig a sze-

métszállítási díjat az önkor-
mányzat fizeti ki a lakosok 
helyett, kiegészítve a kommu-
nális adóból befolyó pénzt. Az 
ugyanis nem fedezi a szemét 
elszállításának díját, hiszen az 
Eu-s előírások miatt a béké-
si szeméttelepet be kellett zár-
ni és máshová (Békéscsaba, 
Gyomaendrőd) kell szállítani 
a szemetet drága pénzért. Rá-
adásul az elhelyezésért is kü-
lön kell fizetni. A lakosságnak 
a szemétszállítási díjat 2015. 
július 1-je után, a kommuná-
lis adó megszűntét követően 
kell megfizetni. jó hír, hogy 
120, 80 és 60 literes kukák is 
lesznek, tehát akinek a szelek-
tív szemétgyűjtés következté-
ben kevesebb lesz a hulladé-
ka, az a kisebb kukával is el-
boldogul, és így kevesebbet fi-
zet majd. A díj mértékét - a 
rezsicsökkentés jegyében - a 

kormány határozza meg. A 
szállítást egy nonprofit Kft. 
végzi – nem az önkormány-
zat – mellyel a már kiküldött 
szerződéseket megkötni köte-
lező. A június 30-ig élő szer-
ződés 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 – össze-
get. 2014. decemberben pró-
báltunk minden ingatlanhoz 
eljuttatni egy-egy szemétszál-
lításra vonatkozó szolgáltatási 
szerződést. 

Kérjük, hogy a szerző-
dést pontosan töltsék ki, és 
jutassák vissza, megjelölve 
azt, hogy milyen űrtartalmú 
edénnyel (kuka) rendelkez-
nek, mivel ez lesz a későbbi 
számlázás alapja! Az önkor-
mányzat megbízottai febru-
ártól személyesen fel is ke-

resnek minden lakost ebben 
az ügyben. A szerződéseket 
nekik is átadhatják.

Amennyiben nem kapott 
az ingatlanára vonatkozóan 
szolgáltatási szerződést, kér-
jük, keresse fel a BKSZ Non-
profit plusz Kft ügyfélszolgá-
latát. (411-174, 416- 494, Bé-
kés, Verseny u 4.)

2015. július 1. napjától az 
igazoltan egyedülállóknak 
lehetőségük lesz arra, hogy ki-
sebb méretű, 60 l-es kukában 
helyezzék el a hulladékot.

A város vezetése ezúton is 
köszöni a lakosságnak a sze-
lektív szemétgyűjtésben va-
ló aktív részvételét, hiszen így 
nemcsak a környezetünket 
óvjuk, hanem kevesebb sze-
mét után kell fizetni a szállítá-
sért és lerakásért egyaránt már 
most, és a jövőben is. A város-
nak és majd a lakosságnak is. 

/Önkormányzati hirdetmény/
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Csendesül...
REménytEljEs jöVő

Az új év kezdő pillanataiban oly derülátóan felkaroljuk a ránk 
váró, ismeretlen lehetőségeket. Eltelik egy pár nap, esetleg né-
hány hét, s a fontos teendőinknek egyre gyorsabban örlő malom-
kereke elhiteti velünk, hogy csak álom volt az egész. A holnap 
lehetőségeinek a panorámája, amely nem sok idővel ezelőtt ta-
lán a legfényesebben ragyogott, mára már egy ködös szürkeség. 
Viszont vannak közöttünk olyanok is, akik számára az évek ta-
lálkozása még lelkivilágukban sem nyitott reményteljesebb hori-
zontot. Egyszerűen maradt a mindennapok fontos tennivalóinak 
monoton zaja.  

Tudjuk-e, hogy Valaki tisztán látja azt, ami előttünk homá-
lyos, ismeri a holnapot, és aminek álmainkban sem merünk he-
lyet 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 há-
lásak azért, hogy Isten megígéri: az Ő jelenléte által még akkor is 
reménységgel nézhetünk a jövőbe, amikor emberi szemmel néz-
ve semmi okunk nem lenne erre.

Palotás kristóf, lelkipásztor

„Hozzon könnyebbséget az újesztendő a szükséget szen-
vedőknek, egészséget a betegséggel küzdőknek, sikert és 
békességet szeretett hazánknak! jó kedvet, bőséget Magyar-
ország minden polgárának és a magyar nemzet minden tag-
jának!”

Ezekkel a reménnyel teli szavakkal kezdte el újévi jókí-
vánságait Áder jános, a Magyar Köztársaság elnöke. Arra 
kért mindenkit, hogy ne csak a mellettünk lévő barátaink-
nak és szeretteinknek szorítsuk meg a kezét, de lélekben 
nyújtsunk kezet minden magyarnak. 2015-ben negyedszá-
zados lesz a szabad, független, demokratikus Magyaror-
szág. Közös elszánásunknak, kitartásunknak hála az 1990 
után született nemzedékeknek már nem kellett megismer-
niük, milyen az élet ott, ahol vasfüggöny választ el Euró-
pa nyugati felétől. Az elmúlt negyedszázad tanulsága, hogy 
ne mindig csak azt nézzük, ki menne balra, vagy ki men-
ne jobbra közülünk, hanem hogy merre van előre. Miért ne 
törekedhetnénk arra, hogy nagyobb tisztelettel legyünk a 
másik iránt, hogy jobban megbecsüljük egymás teljesítmé-
nyét? Miért ne erősítenénk természeti környezetünk védel-
mét, hiszen nekünk, embereknek van szükségünk az éle-
tünk forrását jelentő természetre? És miért ne gyakoroljuk 
nap, mint nap a szeretet gesztusát?

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

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

Gyémántlakodalom nagy 
családi körben
A bélmegyeri gyökerekkel rendelkező Eszter néni, és a Ka-
muton nevelkedett Gergely bácsi éppen hatvan esztende-
je kötötte össze az életét. Nehéz hat évtized áll a hátuk 
mögött, melynek örömeire gyémántlakodalmukon a család 
tagjaival együtt emlékeztek.

A most 86 éves Kovács Ger-
gely és hét évvel fiatalabb fe-
lesége majdnem egész életé-
ben tanyán élt. Napjainkban 
a Malomasszonykertben lévő 
kis házukban töltik minden-
napjaikat. Az egyhangúságot 
a családtagok rendszeres láto-
gatása töri meg. A Kovács há-
zaspárnak négy gyermeke szü-
letett, továbbá hat unokájuk 
és hét dédunokája van. Sze-
rencsére mindannyian a közel-
ben élnek, és még a fiatalab-
bak 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. Kamu-
ton találkoztak, mert Eszter 
néninek rokonsága élt ott. Ger-
gely bácsi rögtön szemet vetett 
rá, és 1954. december 18-án 
Békésen kötöttek házasságot. 
A polgári szertartás után a re-
formátus templomban esket-
ték őket, majd a hideg időben, 
nagy hóban, feldíszített lovas 
kocsikkal indult a násznép Ka-
mutra. A lakodalom az ottani 
téesz kultúrtermében zajlott – 
elevenítette fel az emlékeket a 
jubiláló házaspár. 

A Kovács-családnak három 
fia és egy lánya született, aki-
ket tanyán neveltek fel nehéz 
körülmények között, közben 

Gergely bácsi téeszben keres-
te a kenyérrevalót különféle 
munkakörökben. A leghosz-
szabb ideig darálóban dolgo-
zott. Hallása ekkor sajnos meg-
romlott, ezzel a gonddal a mai 
napig küzd. Egyéb betegségek 
is jöttek mindkettőjüknél, sok 

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

Akárhogyan is, hatvan éven 
át kitartottak egymás mellett. 
A szeretet és a megértés ková-
csolta őket eggyé. Erre emlé-
kezett a nagycsalád a Dübögő-
ben rendezett gyémántlako-
dalmon a közelmúltban. Volt 
zene, tánc, még menyasszony-

tánc is, és persze az elmaradha-
tatlan lakodalmi torta. 

szegfű Katalin

Kovács Gergely és felesége a gyémántlakodalmon gyermekeikkel.
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Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÖNÁLLÓ ÉLETRE KÉSZÍTIK FEL 
A HAJLÉKTALANOKAT

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 
mint kedvezményezett a TÁMOP 5.3.3-12/1-
2013-0010 azonosítószámú projekt keretében 
28 fő hajléktalant vagy a hajléktalanság pere-
mén lévő személyt támogat lakhatási, képzési 
lehetőségek biztosításával, a komplex szociá-
lis munka eszköztárával.

A projekt ütemszerűen zajlik, jelenleg a mezőgaz-
dasági munkás képzésben résztvevők után köve-
tése tart. 15 fő lakhatási szerződéssel rendelke-
zik, melynek keretében a támogatott személyek 
öngondoskodási képességének feltárása, fej-
lesztése, a változásra való motiváció támogatá-
sa, mentális állapotjavítása történik belső képzé-
si rendszer keretében. A társadalmi reintegrációt 
elősegíti a projektbe bevont személyeknek sza-
badidős programok biztosítása, melynek az ér-
tékközvetítésen túl az önértékelés fejlesztése, 
jövőperspektíva biztosítása is a célja. 

Adja örökbe karácsonyfáját!
Negyedik éve annak, hogy a 

Dánfoki üdülőközpont elkez-
dett egy sikeres örökbefogadá-
si programot, melynek kereté-
ben vállalta, hogy a karácsonyi 
ünnepek elmúltával elülteti a 
felajánlott töves fenyőfákat. 
Ezt a kezdeményezést Békés 
Város Önkormányzatával kö-
zösen idén is folytatják. Aki 
tehát nem tudja elültetni ki-

szolgált karácsonyfáját, aján-
dékozza a kulturális központ-
nak. A felajánlásokat január 
5-30. között a jantyik M. u. 
23-25. alatt várják munkana-
pokon 8-19 óráig. 

A fák a város több pontján 
lesznek elültetve.

Bővebb információ kérhető 
Hegyesi Szilárdtól a 20/592-
56-55-ös telefonszámon.   

Közel egy évszázada 
született

A napokban köszöntötte 
Békés polgármestere Izsó Gá-
bor Kovács Sándornét 95. szü-
letésnapja alkalmából. Annus-
ka néni fiatalon elvesztette 
férjét és három fiú gyermekét 

is korán el kellett temetnie. 
Szomszédjai önzetlenül segítik 
az idős asszonyt a hideg hóna-
pokban is. Ezúton kívánunk 
neki boldog, egészségben gaz-
dag éveket!

Hulladékfémként értékesí-
tette a lopott kerékpárokat

Gyermek- és felnőtt kerék-
párokat tulajdonított el egy 
békési ház udvarából az a férfi, 
aki ellen lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított büntetőeljárást 
a rendőrség. Az 58 éves békési 
H. józsef már korábban felfi-
gyelt arra, hogy az ingatlan 
hátsó részénél nincs kerítés, 
így akadály nélkül be tud jut-
ni az udvarnak arra a részére, 
ahol a háziak kerékpárjaikat 
tárolják. A négy biciklit janu-
ár 3-án és 4-én kötötte el. A 

kerékpárok vázait otthonában 
feldarabolta és leadta egy fém-
felvásárlónak, a kapott pénzt 
elköltötte. A maradék alkat-
részeket, küllőket, gumikat 
egy ismerősének adta. A Bé-
kési Rendőrkapitányság ren-
dőrei a férfit január 6-án ál-
lították elő. A bűnügyi osz-
tályon lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt indult ellene büntető-
eljárás. 

/Forrás: Békés megyei 
Rendőr-főkapitányság/
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

kArácsonyi utószó
Karácsonykor jézus Krisz-

tus születésére emlékezünk, 
ez az ünnep vallási tartalma. 
Ezen túlmenően a karácsony 
a szeretet, az összetartozás és 
az ajándékozás ünnepe is. Ha-
gyományosan karácsonyfát ál-
lítunk és ezen az estén aján-
dékozzák 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 biztosí-
tották az ünnepi hangulatot. 

Nem csak kapni, hanem 
adni is nagyszerű érzés. A BV-
SZSZK, mint sok adomány 
közvetítője, büszke azokra a 
segítő szándékú békési embe-
rekre, akik egész évben, de az 
ünnepek közeledtével különös 
odafigyelést tanúsítva adomá-
nyaikkal segítették a rászoruló 
embereket. Köszönet érte.

A GyóGyVizEK BElsőlEGEs 
HAsználAtA 1.rész

salvus gyógyvíz
A Bükk hegység nyugati lábánál, a Tarna völgyének pere-

mén terül el Bükkszék, változatos természeti környezetben. 
Itt termelik ki 540 méter mélyről a hazánkban egyik legnép-
szerűbb, 40 °C hőmérsékletű Salvus gyógyvizet. Összetételét 
tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag 
tartalmú gyógyvíz. Az anionok közül kiemelkedő mennyi-
ségű a hidrogén-karbonát, amely a többi összetevővel komp-
lex hatást kifejtve a vizet az egyik legkülönösebb tulajdonsá-
gú gyógyvízzé teszi. A Salvus gyógyvízben oldott halogén-
elemek az egészséges emberek számára is kedvező hatásúak.

mit gyógyít?
Anyagcsere (pl. székrekedés), emésztőrendszeri (pl. gyo-

morsav túltengés) és légzőrendszeri panaszokra (pl. allergia) 
is javallt a Salvus víz használata.

Cukorbetegség, dohányzási panaszok, légúti betegségek, 
gyomorfekély, gyomorsav-túlképződés, kolitisz, asztma, kö-
högés, 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

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 megtalál-
ható abban a bűbájos walesi városkában, ahol egyetemis-
ta 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 kel-
lett a főiskolákra, egyetemek-
re, már akkor jelentkeztem 
külföldre is. A jelentkezéshez 
motivációs levelet és referen-
ciát, vagyis ajánlást is kértek. 
Mivel az érettségim jól sike-
rült, felvételt nyertem a walesi 
Aberystwyth-be, az ottani 
egyetemre. Szeptember óta itt 
tanulok kriminológiát és al-
kalmazott pszichológiát. Ta-
nulmányaimat szüleimen kí-
vül anyagilag az Egyesült Ki-
rályság is támogatja. Az alap-
képzés hároméves és utána le-
het választani különböző mes-
terszakok közül. 

- Milyen a suli, a tanulás?
- Nagyon régi ez az iskola és 

merem állítani, hogy világhí-
rű, sokfelől jönnek ide tanulni. 
Maguk az épületek is patiná-
sak, bár zömüket már felújí-
tották, modernizálták. Akár-
csak a magyar egyetemeken, 
nekünk is vannak előadása-
ink, szemináriumaink, ami-
ken kötelező részt vennünk, 
viszont nincsenek zárthelyi 
dolgozatok. Ezek helyett esz-
széket és más beadandó fel-

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

ményét határidőre le kell ad-
ni. A vizsgák száma lényege-
sen 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 „men-
tora”, aki mindenben - még a 
személyes gondokban is - segí-
ti a növendéket egészen a vég-
zés pillanatáig. 

- Milyenek ott az emberek, 
az ország?

- Az emberek optimistábbak 
és nyitottabbak, mint máshol, 
ahol eddig jártam. Ez érvényes 
az egyetemre is. Tanárok, diá-
kok egyformán kezelik a kül-
földi és a hazai növendékéket. 
Nem számít a nemzetiség, a 
bőrszín, sőt még az angoltudás 
mértéke sem. Nem számít az 
akcentus, a különböző nemze-
ti szokások, az emberek barát-

ságosak, segítőkészek bárkivel. 
persze itt is akadnak azért ki-
vételek. Maga a hely, ahol élek, 
csodálatos: öt perc séta és hul-
lámzik előttem az Ír-tenger és 
mindenből a végtelen nyuga-
lom árad. Valóban olyan, aho-
gyan Arany jános megírta: 
„Felség! valóban koronád leg-
szebb gyémántja Wales…”. 
Az, hogy itt lehetek, köszönhe-
tem a családomnak, a volt ka-
racsos tanáraimnak és a békés-

csabai evangélikus gimnázium 
pedagógusainak, akik megala-
pozták a tudásomat és támo-
gattak.

- Hogy tudtál beilleszkedni?
- Eddig jól haladok a be-

illeszkedéssel. Nyilvánva  ló, 
hogy külföldiként akadnak ne-
hézségek, de a befogadó légkör 
megkönnyítik a helyzetemet. 
Nagyon tetszik, hogy türelme-
sebbek az emberek egymással, 
kevésbé rohanó az életmódjuk, 
mint a hazaiaknak. 

- Van-e honvágyad?
- Nyilvánvalóan van hon-

vágyam. Hiányzik a magyar 
nyelv gazdagsága, hogy sokkal 
árnyaltabban fejezzük ki gon-
dolatainkat. Hiányzik a csalá-
dom, a barátaim. Ezt úgy pró-
bálom ellensúlyozni, hogy va-
lamennyiükkel rendszeresen 
tartom a kapcsolatot valami-
lyen formában.

- Mik a terveid a jövőt il-
letően?

- A terveim még nincsenek 
kőbe vésve, de azt már tudom, 
hogy ezen a területen akarok 
elhelyezkedni, amit most ta-
nulok. Egyelőre hagyom, hogy 
a dolgok kiforrják magukat. 
Távlati terveim között szere-
pel az is, hogy beutazom a vi-
lágot, ha lehetőségem adódik 
rá. A többi még számomra is 
rejtély.  gugé

Következő interjúalanyunk 
Kima Norbert, a Sweet-Food 
Kft. ügyvezetője.

Még gyűjtenek a műszerre
Lapunkban is írtunk ar-

ról, hogy a Szent Lázár Alapít-
vány 2014 júliusában gyűjtés-
be kezdett egy modern szemé-
szeti műszer, egy úgynevezett 
Non-kontakt tonométer (érin-
tés nélküli szemnyomás mérő) 
beszerzése érdekében, mellyel 
nagyon hatékonyan, gyorsan és 
fájdalom nélkül lehet megvizs-
gálni a szemnyomást. A megnö-
vekedett szemnyomás a glaukó-
ma (zöldhályog) kialakulásához 
is vezethet, de a korai felismerés 
a gyógyulás esélyét növeli.

A gyűjtés az eltelt fél év-
ben jól haladt. A szórólapok, 
plakátok és nem utolsósor-
ban a Békési Újságban meg-
jelent cikk hatására megmoz-
dult a város. Nagy pista bácsi 
például cikkünk hatására ke-
reste meg barátait, ismerőse-
it. Lelkes segítségével 200 ezer 
forint adomány folyt be. Szűcs 
Gáborné, a Nyugdíjasok Há-
za koordinátora szintén nagy 
segítség volt a propagálásban. 

Vállalkozók, egyházak is 
adakoztak. 

Mindezekkel jelenleg 850 
ezer forint gyűlt össze az elkü-
lönített számlán. Az első száz-
ezret a gyűjtést meghirdető 
Szent Lázár Alapítvány adta. 

Az adományozók száma 
50 körüli. Az ő figyelmüket 
külön is felhívja a Szent Lá-
zár Alapítvány, hogy hívják a 
66/643-588-as számon az ala-
pítvány pénztárát, hogy adó-
igazolást 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 tel-
jes egészében a műszer meg-
vásárlására fordítják.

számlaszám: 
szent lázár Alapítvány 
Békés 
otP 11733072-20023852
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Kállai Júlia
(1947–2014)

-  

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. 
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Két komédia tavasszal 
a kultúrházban
Két kacagtató komédiát szervez erre a tavaszra a Kecske-
méti Gábor Kulturális Központ, csalogatva, egyben kiszol-
gálva a színházrajongó békésieket. 

A budapesti Körúti Színház 
február 16-án, hétfőn este hét-
től a „Katyi” című kétfelvo-
násos vígjátékát adja elő. Az 
ugyanilyen címmel 1942-ben 
bemutatott filmvígjáték Tol-
nay Klári parádés főszereplésé-
vel máig sokaknak emlékezetes.

Márciusban a Hadart Művé-
szeti Társulás a megyénkben el-
ső alkalommal mutatja be váro-

sunkban „A Vérszipoly” című 
zenés vígjátékát két részben. A 
darab egyediségét az előadás-
ban végig közreműködő jeltol-
mács biztosítja, így a zenés pro-
dukció a siketek és nagyothal-
lók részére is élvezhetővé válik.

A két komédiával kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás kérhető, elő-
zetesen jegy váltható a kulturális 
központban.
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári tavon horgászrész eladó. Irány-
ár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Bercsényi u. 5. alatti 1041 m2-es telek el-
adó, rajta lebontandó épülettel. Az ár na-
gyon kedvező, 1,8 millió Ft. Tel.: 20/347-
23-95.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Táncsics u. 8. szám alatt ház eladó. Irány-
ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/302-49-79.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király utca 
65. szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érdek-
lődni a Mátyás király utca 76. alatt.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. 
Három és félmillió forint készpénz + rész-
letfizetés. Tel.: 30/667-45-84.
Ház eladó Békésen a Szélső u. 49. szám 
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-
95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Békésen, Kossuth 10. alatt, 12 lakásos tár-
sasház első emeletén kétszobás, 51 m2-
es 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.: 30/958-
63-38.
A Hargita utcában vegyesfalazású ház el-
adó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 70/51-
75-65.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
A református templom mögött 891 m2-
es építési telek eladó. Érd.: 20/380-06-25. 
Irányár: 6 millió Ft.
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84.
Fürdő közelében 1000 m2-es telken há-
romszobás, 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 el-
adó 6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69.
Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti, 62 m2-es 
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 30/567-
99-39.
Békésen kétszobás, központi fűtéses csa-
ládi ház melléképületekkel (füstölő, disz-
nóól, 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 mil-
lió 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 m2-
es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-
528-17. 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk nem vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

InGaTlan 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

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 igénye-
sen kialakított, berendezett, zsalugáteres, 
tetőtér-beépítéses ház, 361 m2-es szép 
telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-
252, 66/414-685.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó 
családi ház: három szoba, konyha, kam-
ra, 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 félszo-
bás, 64 m2-es lakás jó állapotban eladó 
vagy azonos árban kertes házra cserélhe-
tő. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Fáy utcában földszinti 1+2 félszobás la-
kás teljesen felújítva nagy tárolóval igé-
nyesnek 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.: 30/799-
50-50.
Tetőtér-beépítéses, 2,5 szobás, két fürdő-
szobás, városközponthoz közeli ház kis 
kerttel, autóbeállóval, alsó épülettel kizáró-
lag készpénzesnek eladó. Irányár: 13 mil-
lió Ft. Tel.: 30/57-831-81, 17-19 óra között.
Csaknem új, 2,5 szobás, tetőtér-beépíté-
ses ház melléképületekkel, garázzsal el-
adó. Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 30/97-65-
061, 17-19 óra között.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Nyíl utcában fiatal, 80 m2 alapterületű ház 
eladó leszakaszolható tetőtérrel, hozzáépí-
tett garázzsal, hőszigetelve. Irányár: 17 mil-
lió 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, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
16-20 ha szántóföldet vennék, jó minő-
ségűt. Öntözhetőség előny. Tel.: 66/310-
424, 18-20 óra között.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert el-
adó járdás dűlőn. Tel.: 30/322-96-59.

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

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

ÁllaT
Igazi húsjellegű, hagyományos takarmá-
nyon nevelt kis- és nagysúlyú hízók el-
adók. Érd.: 70/218-59-72.
140 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 
66/415-282, 20/243-98-31.
Malacok és süldők eladók. Tel.: 30/398-
47-92.
Kapirgálós kakasok eladók vagy cserélge-
tők. 20/47-29-658.

TÁrSKereSéS
Magányos nő vagyok. Keresem társamat, 
egy 40-50 éves, független és nem italozó 
férfit. 20/427-29-74.
18 éves fiú ismerkedne. Tel.: 70/258-02-
35.
176 cm magas, hatvanas, jóképű, tehe-
tős, gyermektelen földbirtokos, járókere-
tes agrármérnök helyes, nem molett, nem 
dohányzó, alkalmazkodó, istenfélő társat 
keres 50 év alatt. Tel.: 30/97-65-061, 17-
19 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, mikrohullá-
mú sütő, kádba ülő eladó. 20/578-85-27.
Eladó: 50-es munkaruha, 45-47-es acél-
betétes bakancs, elektromos írógép, kéz-
mosó kagyló, hármasablak, bárszekrény, 
Whirlpool mosógép, porszívók. 30/260-
54-21.
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. 70/512-
75-65.
Üst, üstházzal eladó. Tel.: 30/456-12-91.
Eladó: utánfutó műszakival, háromfázisú 
villanymotorok, benzines szivattyú, mes-
tergerenda, 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 el-
adó. 10000 forint/db. 70/256-53-03.
Eladó: disznótoros asztallap, hegesz-
tő, hűtő, padlószőnyeg, fagyasztó. Tel.: 
66/412-955.
Megvételre keresek 32-es húsdarálót, 
kecskének olcsó szénát, szalmát, kézi to-
likocsira 2 db kereket. 20/47-29-658.
Megvételre keresek: kompresszort lega-
lább 100 l-es tartállyal, valamint egy ká-
posztagyalut. 30/455-63-01.
Észak-erdélyi kiránduláshoz útitársat ke-
resek. 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, há-
romrészes ülőgarnitúra, 2 db szobafenyő 
és sok szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Kb. 1000 db piros hófogós cserép (269-
es) eladó. 30/94-55-433.
Üst üstházzal és egy db gázpalack eladó. 
70/505-35-69.
28-as új Csepel kerékpár, íróasztal jó álla-
potban eladó. 70/236-35-37.
Régi „Fürge ujjak” újságok, 1940-es évek-
beli is gyűjtőknek eladó. 70/513-35-34.
Háromfiókos fagyasztó és Hajdu mosógép 
eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: új szánkó (csináltatott), új gyap-
jútakarók, új női-férfi szőrmebundák. Tel.: 
30/272-43-50.
Szekrénysorok, kétajtós szekrény, aszta-
lok, székek, hintaszék, darálók, fali vízme-
legítő, konvektorok, kanapék, gáztűzhe-
lyek, csatornaanyag eladó. 20/472-96-58.

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, hegesz-
tő, morzsoló, hűtő-fagyasztó, zománcos 
kályha, 20 l zsíros bödön. Tel.: 66/412-
955.
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.

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.

INGyENES ApRóHIRDETÉS!

Apróhirdetések
Flóra néni 95 éves lett

Makovei jánosné Flóra né-
nit köszöntötte 95. születés-
napja alkalmából Izsó Gá-
bor polgármester. A szépkorú 
hölgy elérzékenyülten vette át 
a városvezetőtől a miniszterel-

nök kézjegyével ellátott em-
léklapot. Flóra néni jó egész-
ségi állapotnak örvend, kíván-
juk, hogy még sokáig család-
ja körében tölthesse minden-
napjait!

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 üte-
mezett 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 Átme-
neti 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, illet-
ve 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 pályá-
zat segíti a lakók és a gondozók felkészítését: 
normalizáció, integráció; munkerőpiaci reinteg-
ráció, háztartási és energetikai ismeretek, szu-
pervízió. Ezekkel lesz a projekt hosszú távon 
eredményes. 

Fergeteges újévi koncert
(Folytatás az 1. oldalról)
A műsorban három szólis-

ta is bemutatta virtuozitását. 
Rónai Gábor – aki a 2014-es 
év Zenekari Tagja Díjat ve-
hette át – trombitaszólót ját-
szott, Hegyi Norbert klarinét-
on adta elő a világhírű magyar 
Monti Csárdás zeneszám szó-
lóját, Csökmei Gergő (egyéb-
ként kiváló dobos és szaxofo-
nos) pedig ezúttal írógépen (?!) 
játszott szólót, megdöbbentve 

és megnevettetve a közönsé-
get. A hagyományokhoz híven 
énekesek is felléptek a koncer-
ten. Ezúttal a Békésen szüle-
tett és nevelkedett Kékkovács 
Mara, a Budapesti operett-
színház művésze énekelt há-
rom dalt a leghíresebb ma-
gyar 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 – En-
nio Morricone zenéjével aratta.

A 2015-ös év Zenekari Tag-
ja Díjat Gyöngyösi Zsuzsanna 
és Hegyi Norbert kapták. 

A koncert végén a pohárkö-
szöntőt ismét Dr. pálmai Ta-
más alpolgármester mondta, 
aki a hitről, az őszinteségről és a 
szeretetről osztotta meg gondo-
latait az ünneplő közönséggel.

zsombok imre

Hét hosszú 
hétvége 2015-ben

idén hét alkalommal lesz 
úgynevezett hosszú hétvége, 
amikor a munkanapok tolo-
gatásával keletkeznek extra 
pihenőnapok.

A péntekre vagy hétfőre eső 
ünnepnapokkal együtt ösz-
szesen hét hosszú hétvégének 
örülhetnek a munkavállalók 
és az idegenforgalmi szolgálta-
tók, ugyanis ezen ünnepek je-
lentős forgalmat generálnak a 
wellness-szállodákban.

Az elsőn már túl is va-
gyunk, ilyen volt a januári el-
ső hétvége.

A húsvéti és a pünkösdi 
hétvége szokás szerint három-
napos ünnep lesz, majd május 
elseje is péntekre esik, így egy 
újabb háromnapos hétvégét 
nyernek a munkavállalók.

Augusztus 20-án kerül sor 
a következő munkanap-tolo-
gatásra: augusztus 21-e pén-
tek extra pihenőnappá alakul, 
így a nyár közepén is négyna-
pos hosszú hétvégénk lesz. A 
21-i pénteki munkanapot au-
gusztus 8-án, szombaton kell 
majd ledolgozni.

október 23-a szintén pén-
tekre esik, így ez a hétvége is 
háromnapos lesz.

December 24-e, ami idén 
csütörtökre esik, szabadnap 
lesz - így a karácsonyi ünnepek 
négynaposra nyúlnak, cseré-
be viszont december 12-e lesz 
munkanap.

Március 15. és november 1. 
vasárnapra esik majd, így ezek 
nem gyarapítják az extra pihe-
nőnapok sorát.
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Egy nyelvet beszélünk
SZűZ

Amikor megkérdezik, mit szoktam főzni 
karácsony böjtjén (azaz 24-én ebédre), min-
dig meglepődnek a válaszon, hogy tudniil-
lik: szűzlevest. Néhányan még azt is megtu-
dakolják: honnan lehet tudni? Megelőzendő 
a kellemetlen kérdéseket, elárulom, hogy a 
szűz ebben az esetben annyit jelent: sovány, 
(nem zsíros) leves, hogy az ember gyomra fel-
készüljön a következő két nap megpróbálta-
tásaira. Ha már a gasztronómiánál tartunk, 
akkor mást is jelent a szűz: a szűzpecsenye 
a rövidkaraj alatt elhelyezkedő, zsír- és cu-
pákmentes hús. No de mit írnak a szűzről a 

Magyar Katolikus Lexikonban? Alapjelenté-
se: érintetlenségét őrző férfi vagy nő (igen: 
a férfit írják előre…), erkölcsi értelemben a 
belső világ, a gondolatok, a vágyak tiszta-
sága, átvitt értelemben pedig bárminek a 
szennyezetlensége a szüzesség. Az Újszövet-
ség gyakran használja, de nem feltétlenül 
biológiai értelemben, inkább bizonyos élet-
korra utalva: ebben az időben a lányok tizen-
két 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

Január 16. péntek 17 óra
„Anyagra varrt örökségünk – a békési szűcs-
hímzés” című kiállítás megnyitása. Megnyitja: 
S. Turcsányi Ildikó főmuzeológus.  Közreműkö-
dik a Békési Hagyományőrző Dalkör. Megte-
kinthető február 19-ig.

Kulturális központ

Január 21. szerda 16.30
Irodalmi Svédasztal. Téma: poltz Alaine írófe-
leség-íróféleség. Háziasszony: Szilágyiné Szabó 
Ágnes.

Könyvtár olvasóterme

Január 22. csütörtök 10 óra 
„Ládafia”  mese – tánc – játék a Balassi Tánc-
együttes és a Békéscsabai jókai Színház kopro-
dukciója a Magyar Kultúra Napja tiszteletére.  
Belépőjegy: 650 Ft/fő.

Kulturális központ

Január 22. csütörtök 17 óra
Kállai júlia festő- és grafikusművész emlékki-
állításának megnyitója. Megnyitja: Banner Zol-
tán művészettörténész.

Békési Galéria 

Január 23. péntek 19 óra
A Békés Városi Színjátszó Stúdió zenés, verses 
összeállítása a Magyar Kultúra Napja tisztele-
tére. Majd a pankastic Zenekar élőkoncertje. A 
zenekar énekese a békési pálmai panna. jegyá-
rak: felnőttek 1000 Ft/fő, diákjegy illetve Békés 
Kártya kedvezménnyel 600 Ft/fő. Csoportked-
vezmény (minimum 10 fő) 600 Ft/fő. 

Kulturális központ

Január 24. szombat 16 óra
Fregolina Társastánc Klub féléves táncbemutató-
ja. Standard és latin táncok. A klub vezetője: Ke-
nyeres Csaba táncpedagógus. Belépőjegy: 800 Ft/
fő. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

Kulturális központTájékoztatás 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 ügyfél-
fogadást 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 ve-
lük és milyen a mozgássérült emberek élete. Milyen sportolási lehetőségeik van-
nak, milyen gyógyászati segédeszközöket használnak.
Az Egyesület másik szolgáltatása a Sorstársi Tanácsadás, amely szintén in-
gyenes. Olyan életvezetési tanácsokkal látjuk el a sorstársakat, amelyek segí-
tik életminőségük javítását. Ha bármilyen problémája van, kérjük, keresse biza-
lommal az Egyesület szakképzett tanácsadóit. Időpont-megbeszélés előzetes 
telefonegyeztetés alapján. A tanácsadás ingyenes és teljes titoktartás vonatko-
zik rá!
Folyamatosan működik az Információs Iroda is: A tanácskérő szá-
mára információt szolgáltatunk (pl.: lakás-akadálymentesítés, gépkocsi-szerzési 
támogatás, segédeszköz-beszerzés, közgyógy igazolvány, megváltozott mun-
kaképességűeket 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 

Virágóra lesz a Fürkész 
Tagóvoda udvarán
Béres Istvánné, a Fürkész Központi óvoda vezető óvónő-
je a közelmúltban a Békési Kistérségi óvoda és Bölcsőde 
igazgatására kapott felkérést, helyét a Baky utcai tagóvoda 
élén Fazekas Klára foglalta el. 

A fiatal szakember már 15 
éve van az óvodapedagógu-
si pályán, kezdettől Békésen 
dolgozik, 14 éve ebben az in-
tézményben. A város legnépe-
sebb, hat csoportban 140 gyer-
meket nevelő óvodáját kell ve-
zetnie, ahol mellette 11 óvónő, 
hat dajka és két konyhai kise-
gítő dolgozik. Sok célja van. 
Szeretnének például egy ref-
lexológiai ösvényt kialakítani, 
bővíteni a veteményeskertet, 
új fákkal felfrissíteni a gyü-
mölcsöskertet. Mindez jelzi, 
hogy a Fürkész ovi a Zöld óvo-
da mozgalom élharcosaként 
határozza meg a jövőképét.  
Ehhez kapcsolódik, hogy 
nemrégiben pályázati úton két 
nagy láda virághagymát kap-
tak, melyből a felszámolt ud-
vari medence helyén – a gye-
rekekkel közösen – virágórát 
akarnak kialakítani. Szintén 
a közelmúltban vette át az új 

vezetés a Virágos óvoda elis-
merő oklevelet Balog Zoltán 
minisztertől. A címet 2014-

ben mindössze két ovi érde-
melte ki az országban.

A tervek között szerepel to-
vábbá, hogy találjanak egy 
testvéróvodát, valahol hegyvi-

déken, ahová egynapos kirán-
dulásokat szerveznének köl-
csönösségi alapon. 

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

lett gyümölcssalátát készítet-
tek a gyerekekkel és az olajos 
magvakkal ismerkedtek. A 
Fürkész Központi óvoda in-
formatikai rendszere is javult: 
bevezették az internetet és az 
országos Informatikai prog-
ramirodától egy számítógé-
pet nyertek pályázaton. Szin-
tén pályázatból újították fel 
az ovi hangszerkészletét, így 
a zeneóvoda is működhet to-
vább. 

szegfű Katalin

Sikeres író az óvónő
A Baky utcai óvoda egyik óvónője, Bagolyné Szűcs And-

rea két pályázaton indult sikerrel. Első díjas lett a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Vakok és Gyengénlátók Szövetsége novel-
laíró pályázatán. Rudi című meséje pedig egy online gyerekpor-
tál karácsonyi meseíró pályázatának lett díjazottja.

a Fürkész óvoda a belváros szívében évek óta a gyerekek természet 

közeli nevelését folytatja.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  3. hét                                                2015. január 12-16.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldborsó- 
leves

Frankfurti 
leves

Meggyleves
Grízgaluska 

leves
Tojásos 

savanyúleves

Csikós 
tokány 

Tészta köret
Túrós lepény

Rántott 
csirkecomb 

Burgonya köret

Zöldbabfőzelék 
Fasírt

Mexikói 
aprópecsenye 

Párolt rizs

Céklasaláta Kakaós csiga
         

 4. hét                                                  2015. január 19-23.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldbableves 
Májgaluska-

leves 
Erdei

gyümölcsleves 
Köménymag 

leves 
Lebbencsleves 

Paprikás 
burgonya 
kolbásszal 

Milánói 
spagetti 

Rántott hal 
Burgonya köret 

Rakott karfiol
Babfőzelék 

Hagymás szelet

Savanyú uborka Savanyúság Banán Savanyú uborka

 5. hét                                                  2015. január 26-30.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Karalábéleves  
Hamis 

gulyásleves  
Tökleves   Palócleves  Karfiolleves 

Bakonyi 
sertésszelet 
Tészta köret 

Zöldborsó-
főzelék

Sertéssült 

Rántott 
sertésszelet 

Burgonya köret 
Mákos tészta

Pirított 
csirkemáj 

Sós burgonya

Fánk Befőtt  Alma  Káposztasaláta 

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Horgász
szemmel

Horgászok, 
 Figyelem!

A Körös Vidéki Hor gász -
egyesületek Szövetsége (KHESZ) 
tájékoztatja a tagegyesületek hor-
gászait a következőekről:
•  a 2014-ben kiadott állami je-

gyek érvényessége 2015. janu-
ár 31-ig párhuzamos a 2014-
ben vásárolt, KHESZ által 
kiadott területi jegyekkel 

•   a 2015. évi területi jegyei már 
januárban vásárolhatók, de 
csak februárban lesz új ál-
lami jegyérvényesítés illetve 
fogási napló  

•  a 2014-es fogási napló leadá-
sának legkésőbbi határideje: 
2015. február 28. 

• a fogási naplót ott kell le-
adni, 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 fajon-
ként történik, továbbá a fogá-
si napló első oldalain a horgá-
szattal eltöltött napok számát 
is meg kell adni. 

A Békési Horgász egyesü-
let a békési démász irodá-
ban fogadja egyesületi tagjait, 
és a fogadási naplókat is ezen 
a helyszínen kell leadni!

Verhetetlenek a Fekécs 
testvérek súlyemelésben
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 meg-
mérettetésen a serdülő korcso-
port 56 kg-osok versenyében 
indult Fekécs Sámuel szakítás-
ban 68 kg-ot, lökésben 90 kg-
ot teljesített. Az összetettben el-
ért 158 kg-os eredménye az első 
helyet jelentette számára. Egy-
ben 22 kg-mal teljesítette túl a 
serdülő első osztályú szintet. A 

szintén serdülőkorú Ervin ezút-
tal a 62 kg-os súlycsoportban 
indult. Szakításban 55 kg-ot, lö-
késben 70 kg-ot teljesített. Az 
összetettben elért 125 kg a má-
sodik helyezést jelentette szá-
mára - számolt be az eredmé-
nyekről lapunk olvasóinak Ba-
logh jános, a Békési TE edzője.

lakatos gyula

A Békési TE bokszolói is 
a díjazottak között

Az óév utolsó napjaiban 
Kecskeméten tartotta jutal-
mazással egybekötött évzá-

ró vacsoráját a dél-alföldi ré-
gió ökölvívó válogatottja. Ti-
zenhat egyesület közel hetven 
versenyzője kapott meghívót. 
A rendezvényt a válogatott ve-
zetősége nevében Asztalos jó-
zsef nyitotta meg. A szakem-

ber elmondta, hogy a nyolc 
régió közül eredményesség 
szempontjából a dél-alföldi-

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

lakatos gyula

a felvételen balról jobbra maczik Pál edző, lakatos Gyula és Ferhat 
nassim bokszolók és maczik róbert edző.
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Roma művészek 
karácsonyi koncertje
Nagyszabású, egyben szívet-lelket melengető esemény szín-
helye volt a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
színházterme.  Roma művészek karácsonyi koncertjére ke-
rült sor a Magyar pünkösdi Egyház országos Cigánymisz-
sziója szervezésében, a „Remény-Híd” - Békésen élő hátrá-
nyos csoportok felzárkóztatása című projekt keretén belül. 

A koncertet Durkó Albert, 
a misszió vezetője nyitotta 
meg. Szólt a karácsony lénye-
géről, a szeretet hatalmáról, 
egyben áldott és békés kará-
csonyt kívánt mindenkinek.  
A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Izsó Gábor, Békés 
város polgármestere is. A kon-
cert első részében a békési Re-
ményhír Intézmény óvodásai 
és iskolásai léptek fel. A gyer-
mekkórus néhány szép han-
gú tanárnővel kiegészülve an-
gyali énekével feledhetetlen él-
ményt nyújtott. Horváth Elek, 
nagybőgőművész vendégmű-
vészként érkezett tanítványai-
val. Igazán az okozott örömet, 

amikor az énekkarral együtt 
csendültek fel a dalok. 

Az est második felében pin-
tér Béla adott koncertet, aki 
évek óta a keresztény zenei élet 

meghatározó alakja. Számta-
lan dalát szeretik, ismerik, ez-
úttal is együtt énekelt vele a 
békési publikum. pintér Béla 
dalszövegeivel, a dalok között 
elmondott szavaival, mellyel a 
gyerekeket is elvarázsolta, mé-

lyen megérintette a békési em-
berek szívét, akik egész bizto-
san más lelkülettel tértek haza, 
mint ahogy ide megérkeztek. 

lakatos gyula

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 sze-
rezett 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 bronzérem-
mel. pittner Eszter 3 arany-, 3 ezüst- és négy 
bronzérmet gyűjtött. Nagy Sándornak min-
den 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 versenyzők-
nek is, ezüstérmet szereztem a magyar bajnok-
ságon 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 ke-
rülő világbajnokságon való indulásra.

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

a békési íjászok. Balról jobbra: Víg József, nagy 
Sándor, Pittner eszter, Farkas nándor és ungor zol-
tán. a képről hiányzik Kovács lajos.
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Meghívó
A Békési Horgász egyesület értesíti tagjait, hogy éves 

közgyűlését 2015. január 24-én, szombaton 9 órai kez-
dettel 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 mi-
att nem lesz határozatképes kilenc órakor, akkor fél óra múl-
va létszámtól függetlenül a közgyűlést elkezdjük. 

szeretettel várjuk az egyesület tagjait! 
Vezetőség

Növendékhangversenyek 
a zeneiskolában

Sok évtizedes hagyomá-
nyokhoz híven az Alapfokú 
Művészeti Iskola hangverseny-
termében Adventi Növendék-
hangversenyeket rendeztek 
december 10-én és 12-én. A 

koncerteken a legkisebbektől 
a legnagyobbakig mutatták 
be tudásukat a zeneiskolások 
a pedagógusoknak, a szülők-
nek, nagyszülőknek és a zene-
szerető közönségnek.  zs. i.

 Lapunkat
kéthetente 
keresse a 

postaLádájában! 
Ha nem kapja meg, 
ezt a számot hívja: 

30/263-95-95.

Horváth elek nagybőgőművész tanítványaival lépett fel a roma művé-
szek koncertjén.




