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Beindult az év Béké-
sen, egyre több kulturális 
és más jellegű esemény-
re kerül sor. A leglényege-
sebbekről közlünk tudósí-
tást mostani lapunkban. 
Így olvashatnak a Magyar 
Kultúra Napi nagyszabá-
sú koncertről, a tavaly el-
hunyt Kállai Júlia grafi-
kusművész emlékkiállítá-
sának megnyitójáról. Két 
nagyobb lélegzetű interjút 
is közlünk, az egyik Izsó 
Gábor polgármesterrel, a 
másik Béres Istvánnéval, 
a Békési Kistérségi Óvo-
da és Bölcsőde vezetőjével 
készült. 

A békési sportélet friss 
híreiről a 8. oldalon írunk.

Lapunk elé...

Ön hogyan védi 
a környezetet?

Szavazzon Ön is!
www.bekesiujsag.hu

27%
Szelektív 
hulladék

gyűjtéssel.
20%

Sehogy.

13%
Helyi vagy 
közeli árut 
vásárolok.

20%
Nem pocsékolom 

az energiát, 
a vizet.

20%
Gyalog vagy 
biciklivel 
közlekedek. 

Napsütéses nyárban reménykednek 
a Dánfoki Üdülőközpontnál
Felemásan alakult a tavalyi üdülési szezon a Dánfoki Üdü-
lőközpontban. Míg az előszezon forgalomnövekedést mu-
tatott, a csapadékos főszezon és az utószezon látogatóinak 
száma elmaradt az egy évvel korábbitól. Az üdülőközpont 
teljes éves bevétele 14,4 millió forint volt.

A működtető Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központ be-
számolója szerint tavaly ápri-
lis-októberben összesen 6956 
vendég szállt meg a Dánfo-
ki Üdülőközpontban. Az el-
töltött vendégéjszakák száma 
14 %-os növekedést mutat. A 
külső, napijegyet váltó vendé-
gek zömében Békésről érkez-
tek a szabad strand haszná-
latára, a szabadidő eltöltésére 
természetközeli környezetben. 

Tavaly 2013-hoz képest fele-
annyi, 301 horgász látogatott 
el ide. 

A működtető célja, hogy a 
nyári táborok mellett rendez-
vényekkel tegye kihasználtab-
bá a tábort. 2014-ben például 
Dánfokon zajlott a városi gyer-
meknap, itt tartották meg az 
Országos Polgárőr Találkozót, 
az ausztrál-magyar baráti ta-
lálkozót, illetve a motorosok 
országos találkozóját.  Sz. K.

Békés Kártyával olcsóbb a bé-
késieknek az üdülőhasználat. 
Tavaly összesen közel 900 Bé-
kés Kártya talált gazdára. A kár-
tyával mintegy 50 helyi üzlet-
ben, boltban kedvezményekkel 
vásárolhatunk. A partnerek kö-
re idénre hét új vállalkozással 
bővült, melyek között kozme-
tikus, fodrász, ruhabolt, őster-
melő, szolárium, és informatikai 
szaküzlet is van. A Békés Kártya 
a kulturális központban és az 
uszodában vásárolható meg, to-
vábbra is 1000 Ft-os áron.  

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ
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„Célunk, hogy fejlődő 
pályán tartsuk Békést”

Interjú Izsó Gábor polgármesterrel

– Slágertéma mostanság a 
békésiek között az építmény-
adó, hogy ki mennyit fog fi-
zetni. Vannak-e új informá-
ciói?

– Korábban minden lakos a 
tulajdoni hányada után fizet-
te meg a több célból kivetett 
kommunális adót, vagy men-
tességet élvezett. Azzal, hogy 
megosztjuk a közterhet, meg-
próbáljuk a költségeket igaz-
ságosabbá, a teherviselést ará-
nyosabbá tenni. Abból indu-
lunk ki, hogy aki nagyobb 
házban él, annak nagyobb va-
gyona van. A bevallást min-
den építménnyel rendelkező 
békésinek be kell nyújtania. 
Ezzel a bevallással mérjük fel 
a békésiek ingatlanviszonya-
it. Amikor ez teljes egészében 
meglesz, akkor tudjuk majd 
meghatározni, hogy a kije-
lölt adómértékhez képest ki-
nek és mekkora kedvezményt 
tudunk adni, például életkor 
szerint, az ingatlanban élők 
száma és szociális helyzete, 
vagyis jövedelme szerint. Első 
körben a vállalkozóknak pos-
táztuk ki a bevallást, hiszen 
nekik üzlethelyiségeiket, mű-
helyeiket, stb. is be kell valla-
niuk és azok után is adót ve-
tünk ki. Ezután kapják meg a 
bevallást a magánszemélyek.  
A benyújtás végső határideje 
július 31. Aki úgy érzi, hogy 
az adatlap kitöltése nehézsé-
get okoz, annak a Polgármes-
teri Hivatal 27. számú irodájá-
ban adnak segítséget. 

– Az építményadó bevezeté-
se mellett változik idén a sze-
métszállításért fizetendő ösz-
szeg is a városban. Miért volt 
erre szükség?

– Az év első felében még 
minden változatlan marad 
az előző évhez képest, majd 
a második felére kell külön 
szolgáltatási szerződést köt-
ni. A lakosok már megkap-
ták a szerződést. A leglénye-
gesebbnek azt tartom, hogy a 
lakosok választhatnak, mek-
kora kukájuk van. Akinek na-
gyobb, 110-120 literes edény-
re van szüksége, többet fog 

fizetni, mint akinek 80 lite-
res is elég. Az igazoltan egye-
dülállók 60 literes kukában 
is gyűjthetik majd a hulladé-
kukat. Fontosnak tartom újra 
elmondani, hogy a díjat nem 
mi határozzuk meg, hanem 
egy miniszteri rendelet köz-
pontilag szabályozza. Mérté-
ke e percben még nem ismert. 
A hulladékszállítás államilag 
kötelezően igénybeveendő, 
előírt szolgáltatás, vagyis sen-
ki sem mondhatja, hogy neki 
egyáltalán nincs szemete. 

– Hogy jön a képbe a szelek-
tív hulladékgyűjtés?

– Az jár jól, aki szelektíven 
gyűjti a hulladékát, mert an-
nak elszállításáért nem számol 
fel külön íjat a szolgáltató. Vi-
szont így kevesebb háztartási 
szemét marad, aminek elszál-
lítása kisebb költséget jelent 
majd. 

– Összességében, az épít-
ményadót és a szemétszállítá-
si díjat is figyelembe véve, töb-
bet vagy kevesebbet kell majd 
fizetniük a polgároknak?

– Ez összetett, mert függ a 
lakás, családi ház méretétől, 
az ott lakók számától, életko-
rától, jövedelmi viszonyaik-
tól, és mindezekből adódóan 
a keletkező hulladék mennyi-
ségétől. Aki nagy házban él és 
sok szemetet termel, valamivel 
többet kell fizetnie, míg aki 
kisebb lakásban vagy házban, 
kevesebb hulladékot termel, az 
kevesebbet fog fizetni.

– Az idősebbek eddig egyál-
talán nem fizettek kommuná-
lis adót. Mi lesz ő kedvezmé-
nyükkel?

(Folytatás a 2. oldalon)

Megépül idén 
a gyermekmedence
2014-ben több mint 72 ezren keresték fel a Békési Uszodát. 
A vezetés célja, hogy rendezvényekkel, helyieknek nyújtott 
kedvezményekkel még többek érezzenek kedvet, hogy ki-
próbálják az uszoda szolgáltatásait. 

A megváltott napijeggyel és 
bérlettel a medencék haszná-
lata mellett igénybe vehető a 
gőzkabin, a szauna, valamint 
a különböző élményelemek, 

mint például a víz alatti de-
rékmasszázs, a nyakzuhany, a 
pezsgőágy. 

Újdonság az intézmény éle-
tében, hogy 2015-től hétvé-

genként a Körösi Csoma Sán-
dor utca felől is van pénztár és 
arról is be lehet lépni, így két 
irányból lehet megközelíteni 
a szolgáltatásokat. Ezek kö-
zül nagyon népszerű a kültéri 
termálmedence, melynek ké-
nyeztető 38-39 fokos a gyógy-
vize. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Teltházas Pankastic koncert

Nagyszámú érdeklődő előtt lépett fel június 23-án a kulturális központban a békési énekesnővel, Pálmai Panná-
val színpadra állt Pantastic zenekar. Koncertjük során elénekelték a Kicsi a világ, de nagy világ című számukat 
is, melyet a köztévé A Dal című műsorában vélhetően január végén hallhat majd a publikum. (Folytatás a 4. oldalon)
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Mi mit tehetünk a környezetért?
A környezetvédők évek óta hangoztat-
ják, hogy minden egyes ember tehet a 
környezet védelméért. Kis dolgokról van 
szó, melyek összeadódva valóban védik 
a Földet.

– Takarékoskodjon az energiával! Igye-
kezzen minél ritkábban használni a vilá-
gítást, inkább a természe-
tes fényt engedje be a la-
kásba. Ha üres a szoba, 
kapcsolja le a villanyt! 
Cserélje izzóit energiata-
karékosra! Árammal mű-
ködő eszközeit használat 
után húzza ki a konnektor-
ból! Sokszor a bekapcsol-
va felejtett vagy bedugva 
maradt készülékek majd-
nem ugyanannyi áramot fogyasztanak, 
mint amikor használatban vannak, ami 
óriási pazarlás. 

– Zárja el a csapot! Ez az egyik legtöb-
bet emlegetett környezetvédelmi mód-
szer. Talán nem is hinné, de ha fogmosás 
közben folyik a csap, percenként 7,5 liter 
víz folyik el. Ne mosogasson folyóvíznél 
és minden módon fogja vissza az ivóvíz 
pazarló használatát! 

– Gyűjtse szelektíven a hulladékot! Ha 
ezt teszi, kevesebb háztartási szemete 
keletkezik, kisebb lesz a hulladékszállí-
tás költsége.

– Használjon újrahasznosítható üve-
geket! A műanyag flakonok nagy része 
sehogy, vagy csak nagyon nehezen hasz-
nosítható újra. A víz pedig, ami bennük 
van, nem sokban különbözik a csapvíz-

től, ami Békésen remek minőségű és jó 
ízű. Így amikor lehet, használjon rendes 
üveget és igyon csapvizet!

– Vigyen magával rendes szatyrot! A 
textilből készített erős szatyrok többször 
használhatók, és kis helyet foglalnak a 
táskában. Csak egy kis odafigyelés, és 

máris csökkenti vele a 
műanyag szatyrok forgal-
mát.

– Menjen bringával! A 
biciklizés amellett, hogy 
ingyenes és egészséges, 
a levegőt sem szennyezi. 
Ha nincs biciklije és a tá-
volság nem nagy, mehet 
gyalog is. 

– Vegyen régiséget! A 
régi ruhák nem egyenlők a szakadt, hasz-
nálhatatlan ruhákkal. Minimális átala-
kítással és kellő odafigyeléssel teljesen 
egyedi ruhatárunk lehet. Nem beszélve ar-
ról, hogy ez a módszer nem csak a környe-
zetet, hanem a pénztárcánkat is kíméli.

– Egyen kevesebb húst! A hús előké-
szítéséhez ötször több energiát használ-
nak fel, mint a zöldségekhez, gyümöl-
csökhöz. 

– Beszéljen minderről! Nem szégyell-
nivaló, hanem felelősségteljes visel-
kedés másoknak is elmondani, hogy ők 
is megtehetik a Földért a felsorolt apró 
mindennapi dolgokat. Ha pedig ön meg 
tudja változtatni valaki hozzáállását a 
környezetvédelemhez, máris megkétsze-
rezte a hatásfokát annak, amit eddig tett 
a bolygónkért!

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A KinizSi utcA 4. Számú ház
A sportpályával szemben, a Szarvasi út-

ból nyíló utcák (Mikszáth, Vörösmarty, Ki-
nizsi) alkották vala-
mikor a tisztviselőte-
lepet. Még az 1920-
as években osztottak 
ki itt házhelyeket a 
tisztviselőknek, in-
nen a városrész el-
nevezése. néhány 
elegáns villa talál-
ható ezekben az ut-
cákban. Ezek közül 
az egyik legfigyelemreméltóbb a Kinizsi ut-
ca 4. számú építmény. A villát nagy istván 
építőmester tervezte. A lakóházat 1927-ben 
nagy Lajos római katolikus tanító és felesé-
ge, Erdei Anna építtette. nagy Lajos taní-
tóról a Békés Vármegye című monográfia a 
689. oldalon a következőket írta: „1895-ben 
megválasztották a békési r.kath. elemi isko-
la tanítójává. itt 31 évig működött és 1926-
ban, mint igazg. tanító nyugalomba vonult, 
ugyanakkor miniszteri dicséretben és egy-
házmegyei elismerésben részesült. Hosszú 
ideig volt a Békési Polgári Kör és a Polgári 
Kaszinó könyvtárosa, titkára, illetve pénztá-
rosa, a róm. kath. egyháznak több mint 20 
évig jegyzője.” 

1937-ben a gyönyörű épületbe Bede Lász-
ló mérnök és felesége, Banner ilona tanító-
nő költözött. Bede László városunk köztiszte-
letben álló polgáraként élt városunkban. Gé-

pészmérnökként sokáig a Hosszúfoki árvíz-
mentesítő Társulat folyammérnöki teendőit 

látta el. Ő irányította 
megye belvízvédelmi 
munkálatait is. A ii. 
világháborúban, a do-
ni katasztrófa után a 
nagy hidegben a szov-
jet-orosz hómezőkről 
sok megpróbáltatás és 
szenvedés után gyalog 
jött haza, ő nem fa-
gyott meg, fogságba se 

esett, isten vele volt, megsegítette. A Béké-
si rendőrkapitányság épületének falán dom-
borműve, emléktáblája látható. E ház építé-
sének befejezését már ő fejeztette be. 

Jelenleg Filó György vállalkozó tervező 
irodája található ebben a házban. Köszön-
jük Filó úrnak és családjának, hogy ennek a 
villának épített értékeit gondosan megőriz-
te. A kőműves munkálatokat Durkó Attila 
végezte. 

Az L-alaprajzú építmény alul hatalmas kő 
lábazati párkányban végződik. Az építmény 
vályogból készült. Az ajtóhoz kőkorlátos lép-
csőn jutunk el. A háromosztatú ablakokat is 
eredeti állapotában láthatjuk. A ház a mellet-
te levő angolpark nemes növényeivel az egy-
kori keresztény úri középosztály ízlésvilágát 
tükrözi. Bízunk benne, hogy még az unoká-
ink is látni fogják.

Bíró György, városvédő

„Célunk, hogy fejlődő pályán 
tartsuk Békést”

Interjú Izsó Gábor polgármesterrel
(Folytatás az 1. oldalról)
– Azt tervezzük, hogy a ki-

sebb nyugdíjjal rendelkezők 
kedvezménye megmarad, de 
ahol az idős személy vagy há-
zaspár együttes nyugdíja ezt 
lehetővé teszi – bizonyos ked-
vezmények mellett – nekik is 
előírjuk, hogy járuljanak hozzá 
a költségekhez. Ez is az igazsá-
gosság része. 

– Hogyan értékeli a tavalyi 
évét a városnak?

– Sokat változott 2014-ben 
az önkormányzati rendszer és 
ez nyilvánvalóan érintette vá-
rosunkat is. Újabb faladatok 
jöttek, míg mások a járási hi-
vatalhoz kerültek. Összességé-
ben a működőképességet vé-
gig biztosítani tudtuk, sok fej-

lesztést befejeztünk, ami meg 
is látszik a város képén. Köze-
lebb kerültünk azokhoz a cé-
lokhoz, amelyek a helyi gaz-
dasági lehetőségeinket bővítik. 
Gondolok például az idegen-
forgalom-turizmus fejlesztésé-
re, vagy a szociális szövetkezet 
megalakításával a munkahely-
teremtésre. Örülünk annak, 
hogy Békést sikerült megtar-
tani azon a pályán, amely nyu-
godt, biztonságos, tiszta és 
szép környezetet biztosít az itt 
élők számára.

– Milyen terveik vannak 
2015-re?

– Megindítjuk a konkrét 
munkát a tervezett fejlesztése-
ink megvalósítására. Azokról a 
fejlesztésekről van szó, melyek 

a választási programunkban 
is szerepelnek. ilyen például 
a rendelőintézet külső-bel-
ső felújítása, hűtőház építése, 
konyhafelújítás. Ezekhez uniós 
támogatást kell szerezni. Hogy 
olcsóbb legyen a fenntartá-
suk, újabb épület-felújításokat 
is tervezünk. A szociális szö-
vetkezet keretein belül újabb 
munkahelyeket szeretnénk 
biztosítani a békésieknek. A 
Békési Kommunális Szolgál-
tató vállalkozói tevékenységi 
körét bővítjük. röviden ösz-
szefoglalva azt várom, hogy a 
környező településekkel össze-
fogva és a pályázati lehetősége-
ket kihasználva Békést fejlődő 
pályán tartsuk.

Szegfű Katalin

Ügyfélfogadás 
a mozgáskorlátozottaknál

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Békési Helyi Szervezete 
vezetője, Laukó András értesíti a tagtár-
sakat, hogy ügyfélfogadásuknak a helye 
változatlan. A megszokott helyen, a Béké-

si Polgármesteri Hivatal lapos tetős épü-
letében, a 21-es irodában várják az ügy-
feleket. 

Ügyfélfogadás: kedden és pénteken 
8-12 óra között.  

Államtitkár járt a felújított 
hajléktalan szállón
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint a 
TiOP 3.4.2-11/1-2012-0316 azonosítószámú „Hajlék a 
Házban” elnevezésű projekt kedvezményezettje, a köze-
li napokban infrastrukturális átadó rendezvényt valósí-
tott meg.

A programon izsó Gábor 
békési polgármester és Dan-
kó Béla, a térség országgyű-
lési képviselője köszöntette a 
megjelenteket. Czibere Ká-
roly, a szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért fe-
lelő államtitkár méltatta vá-
rosunk társadalmi felelősség-
vállalását. Elmondta: azok az 
eredmények a legértékeseb-
bek és fenntarthatók, melyek 
alulról jövő kezdeményezé-
sekként jönnek létre. Dr. Je-
lenka Gyöngyi, a Békés me-
gyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatalának vezetője 
Gajda róbert kormánymegbí-
zott szavait tolmácsolta, mely-
ben elismerően nyilatkozott a 
békési szociális szolgáltatások 
úttörő szellemiségéről. Kádas-
né Öreg Julianna, a Békés Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Köz-
pont igazgatónője ismertette 

a projekt eredményeit. Külön 
kiemelte, hogy a megvalósí-

tás során olyan szakmai csa-
pat jött létre, amely képes lesz 
a jövőben is innovatív szellem-
ben dolgozni Békés szociális 
ellátásában.

Csökmei László építész, a 
projekt műszaki szakértője lé-
pésről-lépésre mutatta be a re-
konstrukciós munkálatokat. 
Mint ismert lehet, a pályázat ré-
vén - mások mellett - mintegy 
151 millió forintból felújították 
és kibővítették a városban mű-

ködő hajléktalanok átmene-
ti szállóit. A munkálatok ered-
ményeként az épületek energia-
felhasználása hatékonyabb, így 
fenntartása olcsóbb lesz.

Czibere Károly államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Izsó 
Gábor polgármester (képünkön) és Kádasné Öreg Julianna igazgató 
megtekintették a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának felújított telep-
helyeit.
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Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 Telefon: 66/414-514.

Házasságot kötöttek: 
Polyák László (nyírbog-
dány) és Pilán Mariann Ka-
talin (Békés), Kósa Csaba 
imre (Békés) és Kis ildikó 
(Békés), Erdei zoltán (Bé-
kés) és rusu Erika (Békés), 
Kiripoczki László (Tarhos) 
és Hégely Tünde (Tarhos).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Garaguly 
zsigmond János (62 éve-
sen), Hajdú istván (81), 
Kendrella András (65), Sze-
keres Gábor (89), özv. Sós 
Lászlóné Kun Margit (80, 
Bélmegyer), Szabó János 
(76), Kovács Gábor (91), 
özv. Csatári Sándorné Czi-
rok Veronika (84, Murony), 
Szabó imréné Kupás Julian-
na Katalin (59), Szabó La-
jos (77), özv. ilyés Sándor-
né Molnár Piroska (86), Pap 
imréné Králik Eszter (91), 
Szabó Gábor Lajos (70), 
németi istván (90), Fekete 
Sándor (52), Varga Lászlóné 
Kovács Mária (84), Elek Mi-
hályné Pankotai ilona (77).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

A világ ma

zajlik az élet. A kommu-
nikációs pókszövevénynek 
„hála” mindenről tudunk. 
no, nem arról, ami történik, 
hanem arról, amiről a média 
- és ezáltal a világ - urai akar-
ják, hogy tudjunk. A lényeg 
az, hogy folyamatosan kap-
juk a főként negatív híreket, 
azokkal foglalkozzunk, ne a 
köröttünk lévő hatalommal, 
mely abban a közegben tart 
így, amelyben akar. Persze, 
mindez csak akkor igaz, ha 
hagyjuk magunkat befolyá-
solni, megvezetni. Ha nem a 
saját józan eszünk diktál, ha-
nem mások mondják meg, 
mit gondoljunk.

Mindez természetesen 
nem zárja ki azt, hogy jó és 
okos emberek szavára hall-
gassunk. Mint például Böj-
te Csaba, ki - mintha kicsit 
mai, leselkedő ellenségek-
kel és ál-ellenségekkel te-
li világunkról is szólna - így 
beszél: „Azt látom nagyon 
szörnyűnek és fájdalmas-
nak, hogy a mai társadalom 
nem hisz a változás lehető-
ségében, úgy gondolkodik, 
hogy ha valaki terrorista, az 
örökké terrorista marad, ha 
valaki szent ember, az örök 
életében szent lesz. Holott - 
szerencsére és sajnos - egyik 
sem igaz. Arról már nem is 
beszélve, hogy nem Hófe-
hérkék és vasorrú bábák él-
nek ezen a földön - mind-
annyian fényből és sárból 
gyúrt lelkek vagyunk. Aho-
gyan mi magunk is irga-
lomra és nagylelkűségre vá-
gyunk, nekünk is így kelle-
ne néznünk mások hibáit és 
gyarlóságait. Jómagam sok-
sok emberrel kerülök kap-
csolatba, bizalommal fordu-
lok mindenkihez, de mindig 
gyanúsnak érzem, ha valaki 
keményen, alázat nélkül be-
szél másokról. Ha az ember-
re valaki szeretettel néz, az 
olyan, mint a napfény, amely 
az alvó magot kihozza a föld-
ből. Télen miért nem virág-
zik a cseresznyefa? Mert nem 
látja értelmét a kibontako-
zásnak, tudja, hogy a fagy 
elpusztítaná a szirmait, nem 
bízik a környezetében, ér-
zi, hogy veszélyben van. Az 
emberi szívben is megbújik 
egy kis bimbó, de ha nincs, 
aki kedvesen rámosolyogjon, 
hozzá szóljon, akkor inkább 
bezárva marad.” igen, ennyi 

csak a kulcs: kedvesen rámo-
solyogni az embertársunkra, 
és - legtöbb esetben - műkö-
dik a dolog. 

Az emlegetett információs 
pókhálón kering mostanság 
a hír, mely szerint az iszlám 
állam a Vatikánt vette cél-
ba, és a Pápa ellen tervez me-
rényletet. Ezt kivédendő ké-
rik arra az embereket, hogy 
imádkozzanak el egy Üdvöz-
légyet, egészen addig, amíg 
tízmillió imádkozó nem le-
szünk. Szép feladat, nemes 
cél. ám az egész hozzáállá-
sunkkal kapcsolatban Ferenc 
pápa a következőkre kér: 
„ne azért sírjatok, ami nincs, 
azért harcoljatok, ami van! 
ne azért sírjatok, ami halott, 
azért harcoljatok, ami meg-
született bennetek! ne azért 
sírjatok, aki elhagyott, azért 
küzdjetek, aki veletek van! 
ne azért sírjatok, aki gyűlöl 
Titeket, azokért küzdjetek, 
akiknek szüksége van rátok! 
ne a múltatokért sírjatok, a 
jelenlegi küzdelmeteket har-
coljátok meg! ne sírjatok a 
szenvedésekért, harcoljatok 
a boldogságotokért! A most 
velünk  történő dolgokkal 
kezdjük  megtanulni, hogy 
semmit sem lehetetlen meg-
oldani, csak el kell kezdeni.”

Semmi sem lehetetlen. Az 
erdélyi történelem és hagyo-
mány teljesen különbözik a 
regátitól. A régió mindig a 
civilizált Európa része volt. 
Európában itt hirdették ki 
először a vallásszabadságot 
(Torda, 1568). Erdély feje-
delmei nagy hangsúlyt fek-
tettek a kultúrára, toleran-
ciára Egykor széleskörű au-
tonómiája volt. Az 1918-as 
gyulafehérvári  egyesülés-
kor a legfejlettebb volt ro-
mánia régiói közül. A köz-
ponti kormányok azonban 
gyarmattá sorvasztották. 
A Görög-katolikus egyhá-
zat megszüntették, kifosz-
tották, mert hívei csak Er-
délyben éltek. 1989 után a 
helyzet nem javult. Az itt 
összegyűjtött adók jogtala-
nul Moldvát és Olténiát gaz-
dagítják. Erdély románia 
kincsestára, nekik nagyobb 
szükségük van Erdélyre, 
mint fordítva. A régió képes 
az önfenntartásra. Erdők, 
hegyek, borvizek, középko-
ri városok, várak, kastélyok, 
iskolák gazdagítják a tájat. 
igazi turisztikai éden! 

S az itt lakók joggal mond-
ják, s egyre hangosabban: 
„Ami a  másé az nem kell, de 
ami a miénk azt nem adjuk!” 
Semmi sem lehetetlen. Mert 
ilyen a világ ma. Ha mi is így, 
ilyennek akarjuk. Együtt. 

Jegyzet

Pálmai 

Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Ügyeletes gyógyszertár: 
JAnUár 24-31.  

Turul Patika (Piac tér)
JAnUár 31-FEBrUár 7. 

Oroszlán Patika (Kossuth u.), 
FEBrUár 7-14.  

Levendula Patika (Csabai u.)
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.

 ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY 

Ebösszeírás
Tisztelt Ebtartó! Békés 

város területén az állatok vé-
delméről és kíméletéről szó-
ló 1998. évi xxViii. törvény 
42/B §-a alapján kerül sor az 
ebek összeírására a jogsza-
bályban meghatározott adat-
tartalommal. Békés Város 
Önkormányzata az ebössze-
írás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulaj-
donosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biz-
tonságának és tulajdonának 
védelme, valamint állatvédel-

mi feladatainak hatékony el-
látása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy 
az eb tartója adatszolgálta-
tási kötelezettségének köte-
les eleget tenni. (Az adatszol-
gáltatási kötelezettség elmulasz-
tása állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után).

Az ebösszeíró adatlapot – a 
www.bekesvaros.hu oldalról le-
tölthető – ebenként kell kitöl-
teni és eljuttatni a Békési Pol-
gármesteri Hivatal részére az 
alábbi módokon:
•  postai úton az 5630 Békés, Pe-

tőfi S. u. 2. szám alá címezve,

•  személyesen a Hivatal por-
táján lévő gyűjtődobozba 
bedobva, 

•  személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztályán,

•  elektronikus úton: varosha-
za@bekesvaros.hu címre.
Az ebösszeíró adatlapok 

leadásának legkésőbbi ha-
tárideje: 2015. március 1.

Köszönjük, hogy a nyilatko-
zat kitöltésével és a Békés Vá-
ros Önkormányzatához törté-
nő visszajuttatásával segíti az 
ebösszeírás sikerét.

Békés Város 
Önkormányzata

Köszöntötték a város 
nagyadózóit
A város legnagyobb vállalkozóit és a helyi intézmények ve-
zetőit köszöntötték a minap Békésen, az immáron kilen-
cedik alkalommal megtartott úgynevezett újévi fogadáson.

Az eseményt elsősorban a 
város legnagyobb adózóinak és 
legfontosabb partnereinek tisz-
teletére rendezik meg évente. 
izsó Gábor polgármester kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a jelenlévők egyfajta élharco-
sok, tehetséges emberek, jelen-
létük nélkülözhetetlen Békés 
életében. Kitért arra is, hogy az 
önkormányzatok szerepe az el-
múlt évekhez képest jelentősen 
megváltozott. Békésnek azon-
ban a működőképességet sike-
rült megőriznie és ez sikerként 
könyvelhető el. Mindezeken fe-
lül a nem kötelező feladatokra, 
így a kultúrára, a művelődésre, 
a sportra, a rekreációra is sike-
rült előteremteni a forrást, köz-
ponti támogatás nélkül. A vá-

rosban az elmúlt években szá-
mos fejlesztés valósult meg, 
amelyek közül több tavaly feje-
ződött be. Egyebek mellett ke-

rékpárutak épültek, korszerű-
sítették a közvilágítást, számos 
intézmény energetikai korsze-

rűsítése megtörtént, új játszótér 
létesült. Készül az önkormány-
zat következő öt évre szóló gaz-
dasági programja, amelyben a 
munkahelyteremtés generálá-
sára, valamint a város komfor-
tosabbá tételére kiemelt hang-
súlyt fektetnek. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően színvonalas műsort adott 
Szabó ila és Bende róbert. 
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Kérjük, ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át 

A „Békési Fürdőért” Közhasznú 
Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

1998707-06278340-10000001 
Erste Bank

Teltházas Pankastic koncert
(Folytatás a címoldalról)
A Magyar Kultúra napját 

1989 óta ünnepeljük annak 
emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823. január 22-én fejez-
te be a Himnusz megírását. 
Városunkban január 23-án 
a Kecskeméti Gábor Kultu-
rális Központban rendeztek 
ünnepi estet a magyar kul-
túra tiszteletére. izsó Gábor 
polgármester köszöntőjében 
azt hangsúlyozta, hogy min-
den generációnak kötelessé-
ge gyarapítani kultúránkat. S 
amint a haza sorsáért aggódó 
Kölcsey is tette, korunkban 
szintén nem az individuum 
bálványozása a fontos, ha-
nem a közösségért való mun-
kálkodás. 

Az ünnepi rendezvény első 
részében a Pocsaji ildikó ve-

zette Békés Városi Színjátszó 
Stúdió adott verses-zenés mű-
sort, felidézve a magyar kultú-
ra, művészet, irodalom, tudo-
mány nagyjait.

Az ünnepi est második ré-
szében az akusztikus hangsze-
reken django-pop zenét játszó 
Pancastic zenekar élőkoncert-
jére került sor, amelyre sokan 
voltak kíváncsiak. A budapes-
ti együttes énekesét, Pálmai 
Pannát sokan ismerik váro-
sunkban, hiszen itt nevelke-
dett. Korábban a Békési Új-
ság is írt arról, hogy a zenekar 
a Kicsi a világ, de nagy világ 
című számával nevezett a köz-
média A Dal című műsorába, 
amely az Eurovíziós Dalfesz-
tivál magyar előválogatója. A 
350 nevező közül bejutottak 
a legjobb 30 közé. Mint ta-

lálgatták, lehetséges, hogy az 
együttes a január végi elődön-
tőben fog szerepelni. A nézők 
okos telefonnal és SMS-ben 
pontozhatják a fellépők pro-
dukcióit, és a tovább nem ju-
tókra külön is szavazhatnak 
majd. 

A Pankastic a békési fellé-
pésükön feldolgozások mel-
lett saját dalokat is játszott, 
például a Tavasz, nyár, ősz, tél 
címűt, melyet a rádiók is rend-
szeresen sugároznak.

Az énekesnő Pálmai Pannán 
kívül önfeledt, színvonalas ze-
néjével Csurkulya József (cim-
balom), Horváth Márk (gitár), 
Kardos Dániel (gitár) és Lom-
bos Pál (bőgő/zenekarvezető) 
szórakoztatta a teltházas béké-
si publikumot. 

Zsombok Imre
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Megépül idén 
a gyermekmedence

(Folytatás az 1. oldalról)
A belső medencék inkább 

az úszókat szolgálják ki. Az 
úszómedence 26,5-27 ºC-os, a 
tanmedence 33-34 ºC-os. Van 
továbbá ülőmedence, mozgás-

medence, hideg vizes meden-
ce is.

A vendégek egy része tan-
folyamok miatt érkezik. ilyen 
például az úszásoktatás fel-
nőtteknek és gyermekeknek, 
a babaúszás vasárnaponként 
- mely nagy népszerűségnek 
örvend a családok körében, 
a létszám folyamatosan bő-
vül -, a vízi torna, valamint az 
úszóedzések. iskolaidőben a 

kistérségi iskolák tanulói térí-
tésmentes kötelező úszásokta-
táson vesznek részt. 

2015-re fejlesztést is tervez-
nek: a tervek szerint megépül 
a kültéri gyermekmedence. 

- Városunk uszodája 2015-
ben is sok szeretettel várja kü-
lönböző szolgáltatásaival a pi-
henni és kikapcsolódni vágyó-
kat – hívogatja olvasóinkat 
Polgár zoltán, az intézmény 
vezetője.

Az uszodában elérhető szol-
gáltatásokról, árakról és a 
nyitva tartásról bővebben ol-
vashatnak a www.bekesifurdo.
hu oldalon.  Sz. K.

Csendesül...
menjen VAgy mArAdjon?

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott… 
felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” (Márk 5:15)

Amikor Jézus isteni hatalmával megszabadított egy ön- és köz-
veszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni 
kezdték, hogy távozzék el határukból. Az előbb még megszállott 
ember pedig kérlelte őt, hogy mellette maradhasson. Mi mit ké-
rünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy marad-
jon velünk örökre?  

Ebben a történetben egy önmagából kivetkőzött emberhez 
ment oda Jézus, és megszabadította őt ebből az állapotából. De a 
benne lakó démonok elpusztították a falu disznóinak nagy részét. 
Ezért az ott lakók kérni kezdték Jézust, hogy menjen el onnan. 
nem tudtak annyira örülni a szabadításnak, mint amennyire saj-
nálták anyagi vesztességüket. Pedig Jézus őket is megszabadítot-
ta valamitől, amitől szenvedtek, és nem tudtak rajta változtatni. 
Most már nem kell félniük ettől az embertől, mégis elküldték őt. 

Bizonyos értelemben mi is ilyen kényszer alatt élünk, mint ez 
a megszabadított ember. Félelmek, indulatok, hazugság, harag, 
kényszergondolatok rabságában szenvednek sokan, és nem tud 
segíteni senki. Csak Jézus Krisztus ad szabadulást. Mégis van-
nak, akik inkább „disznóikhoz”, vagyis a javaikhoz ragaszkod-
nak, mint őhozzá. Pedig ő teljesen, gyökeresen új életet kínál. 

Péter István, lelkipásztor

BESZéL róLA AZ OrSZáG
A mértékadó Bloomberg hírügynökség szerint Orbán Vik-

tor pénzügyi katasztrófát hárított el. A legjobb pillanatban 
jött a bankoknak a forintosítás, miután a svájci frank árfolya-
ma, amelyben a deviza és devizaalapú jelzáloghitelek túlnyo-
mó többségét felvették Magyarországon, jelentősen erősödött 
a forinttal szemben a svájci jegybank intézkedése nyomán. 
Bár sokat kritizálták bankellenes intézkedései miatt, a ma-
gyar miniszterelnököt most hősként üdvözlik, mert elhárí-
totta a pénzügyi katasztrófát, amit a svájci frank alapú hite-
lek törlesztő részleteinek megugrása jelentett volna az ország-
nak. A Magyar nemzeti Bank szerint az árfolyamrögzítés 
mintegy 700 milliárd forintos adósságnövekedéstől mentet-
te meg a devizahiteleseket, ami megegyezik a magyar GDP 
2%-ával. A Concorde Alapkezelő elnöke szerint: „meglehet, 
hogy gyakran kritizáljuk a magyar kormányt és a központi 
bankot, de ezúttal gratulálni kell neki a kitűnő időzítésért”. A 
hitelátváltás hatalmas segítség a hitelezőknek is, mivel az in-
tézkedések nélkül az egekbe szöktek volna költségeik. A sváj-
ci jegybank váratlan döntése a lengyel és osztrák hitelintéze-
teknek okoz nagy fejfájást, ahol 35, valamint 29 milliárd dol-
lárnyi svájci frank alapú jelzáloghitellel bír a lakosság. 

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

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

 A Békési Uszoda gyermekúszóversenyeknek is helyt ad.
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Sokan segítettek Áginak
nem várt nagyszámú se-

gítség érkezett a Bíró csa-
ládhoz az elmúlt két hétben 
a lapunkban közzétett felhí-
vásra. Ez az a család, amely 
drága gyógyszer, növekedé-
si hormonkészítmény adására 
szoruló 11 éves kislányt nevel. 
Cikkünk nyomán sok magán-
személy kereste fel a nehéz 
sorsú családot és felajánlot-
ta segítségét a Baptista Sze-
retetszolgálat is. Kaptak ter-
mészetbeni segítséget is, el-
sősorban élelmiszert, továbbá 
a számlára befolyt egy továb-
bi ampullányi – 20 napra ele-
gendő – pénzösszeg.

Bíró Sándor és felesége, Ani-
ta lapunkon keresztül mond 
hálás köszönetet az adományo-
zóknak. Az édesanya elmond-
ta még, hogy ágit is megérin-

tette, hogy érte megmozdult 
a város. Csodálkozik és elérzé-
kenyülten figyeli, hogy isme-
retlen emberek segítő karju-
kat nyújtják feléje és adakoz-
nak a gyógyulásáért. A kislány 
kedély állapota hullámzó, kis-
sé nehezen viseli a napi szúrá-
sokat és állandó hőemelkedése 
van.  Ennek ellenére jár iskolá-
ba. Ő is, mint kortársai, osz-
tálytársai, normális gyermek-
kort szeretne. 

A Bíró család küzdelmét 
ági gyógyulásáért az alábbi 
bankszámlaszámra utalt fo-
rintokkal támogathatják: 

53200077-15299392 
(Endrőd és Vidéke 

Takarékszövetkezet). 
Bíróné Anita telefonon is 

elérhető, száma: 
30/833-12-18.

Könyvbarátok kerestetnek
Folytatta munkáját az új év-

ben is havonta találkozó iro-
dalmi svédasztal. Az irodalom-
kedvelő békésiek baráti köre 
a könyvtárban január 21-én 
Polcz Alaine 1991-ben meg-
jelentetett Asszony a fronton 
című könyvét porolta le. A re-
gény kendőzetlenül és megrá-
zóan mutatja be, hogy egy fi-
atal nő milyen megpróbáltatá-
sokon átmenve élte túl a máso-
dik nagy világégést. A könyv 
önéleti ihletésű. A szerző a há-
borút követően pszichológus 
lett és sokat tett az életük utol-
só szakaszához érkező betegek 
lélektanának megismerése, az 
úgynevezett thanatológia hazai 
megismertetéséért és a hospice 
ellátás elterjesztéséért. Máso-

dik férjét csak később ismerte 
meg, általa került közel az iro-
dalmi elithez. Mészöly Miklós 
révén lett írófeleség. Legjob-
ban sikerült műve,  az Asszony 
a fronton mellett emlékezetes 
továbbá Polcz Alaine többször 
kiadott, újszerű hangvételű 
szakácskönyve, a „Főzzünk 
örömmel!”, amelyet bizonyá-
ra olvasóink közül is sokan is-
mernek. 

Az irodalmi svédasztal há-
ziasszonya idén is Szilágyiné 
Szabó ágnes tanárnő, sikeres 
író, lapunk egyik szerzője.

A következő alkalommal, 
február 18-én fél öttől a kor-
társ Bartis Attila két novellája 
kerül terítékre a könyvtár ol-
vasótermében.  Sz. K.

A Himnuszt szavalták a refisek
1823. január 22-én készült 

el a Hymnus – A magyar nép 
zivataros századaiból című 
munkája tisztázatával Köl-
csey Ferenc. 1989 óta január 
22-e a Magyar Kultúra nap-
ja. Ennek apropóján az ország 
több száz oktatási intézmé-
nyének több ezer diákja sza-
valja el évről évre a Himnuszt. 

idén a békési Szegedi Kis ist-
ván református Gimnázium, 
általános iskola, óvoda és 
Kollégium is csatlakozott az 
akcióhoz, és Köteles zoltán 
tanár úr szervezésében az első 
óra után a gimnázium főépü-
letében a gimnázium diákjai 
közösen mondták el nemzeti 
imádságunkat.  m. A.

Kállai Júlia életműve a Galériában
Csordás ákos énekes szívhez szóló, szíveket szaggató dalai 
keretezték azt a kulturális rendezvényt, melynek során óri-
ási érdeklődés mellett megnyitották a tavaly ősszel elhunyt 
Kállai Júlia festő- és grafikusművész emlékkiállítását.

A Békési Galéria kistermé-
ben berendezett tárlat ízelítőt 
ad abból a hatalmas életmű-
ből, melyet Kállai Júlia hát-
rahagyott. Amint izsó Gábor 
polgármester megfogalmazta: 
tehetséges alkotóművész, hű 
lokálpatrióta és mindenekelőtt 
jó ember volt. Derűs alak-
ját, segítő egyéniségét mindig 
őrizni fogjuk magunkban.

Szakmailag Banner zol-
tán művészettörténész, a ki-
állító jó barátja méltatta Kál-
lai Júlia emlékkiállítását, mű-
vészetét. Az iparművészeti 
Főiskolán szerzett diplomát, 
majd alkalmazott grafikus-
ként a Kner nyomdában, ké-
sőbb a Dürer nyomdában dol-
gozott: csomagolóanyagokat 

és könyveket, katalógusokat, 
prospektusokat tervezett. A 
tipográfiá ban kimeríthetetlen 
fantáziájával tűnt ki, munkái 
külföldre is elkerültek. Sok-
oldalú és formabontó művész 
volt: készített játékos, színes 
papírplasztikákat, maszkokat, 
plakátokat, napsütéses és em-
berszeretetéről árulkodó grafi-
kákat, és elmaradhatatlan ba-
rátja volt a fényképezőgépe. A 
most átadott tárlat mindezek-
ből bőségesen merít, a közön-
ség egyöntetű véleménye sze-
rint a lehető legteljesebb képét 
adja Kállai Júlia értékes élet-
művének, mellyel több mint 
négy évtizeden át egész Békés 
megyét gazdagította. 

- A hétköznapi élet esztéti-

kájának harcosa volt. Művé-
szete igazolása annak, hogy a 
betű és a kép a leghatékonyabb 
eszköz a sötétség ellen. A vilá-
gosság maga ez a kiállítás is – 
fogalmazott Banner zoltán. 

A megnyitón külön emlé-
keztek arra, hogy Kállai Júlia 
alkotta meg a Békés-Tarhosi 

zenei napok legemlékezete-
sebb plakátját a tarhosi zene-
pavilon tükröződő fényképével. 

A tárlat március 8-ig te-
kinthető meg a Széchenyi tér 
4. szám alatti Békési Galériá-
ban hétfő és vasárnap kivételé-
vel 10-16 óra között. 

Szegfű Katalin

Barátai, egykori munkatársai, művészkollégái, tanítványai nagy szám-

ban jelentek meg Kállai Júlia grafikusművész emlékkiállításán.
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Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

SZOcIáLIS fOGLALKOZTATáS
A Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ három 
telephelyén működik szociális 
foglalkoztatás. A foglalkozta-
tás városunkban a hajléktalan 
személyeket és a fogyatékos-
sággal élőket érinti.

A szociális intézményben 
ellátott személy munkaké-
pességének, valamint testi és 
szellemi képességeinek mun-
kavégzéssel történő megőr-
zése illetve fejlesztése érdeké-
ben egyéni képességekre épü-
lő munkatevékenységet bizto-
sítunk.

A foglalkoztatás során 
igyekszünk messzemenően 
kihasználni a munka, mint te-
vékenységi forma terápiás ha-
tásait. Fontos még, hogy az 
adott munkafolyamat sikerél-
ményhez is juttassa a foglal-
koztatottainkat, hiszen ese-
tükben a frusztrációtűrő ké-

pesség sok esetben az átla-
gos alatti szinten van. in-
tézményünkben többirányú 
foglalkoztatás zajlik. A kéz-
ügyességre és aprólékos, pre-
cíz munkára alapul a seprű-
kötés, továbbá lakástextíliák 
és egyéb varrásos technikákon 
alapuló kézműves termékek 
elkészítése. nálunk készül 
a jellegzetes békési madza-
gos ajándéktáska és a hagyo-
mányos békési rongyszőnyeg. 
Kertészkedést kedvelő foglal-
koztatottjaink idényjelleggel 
burgonya, hagyma, zöldbab, 
zöldborsó, uborka, paprika 
és paradicsom termesztésével 
bővítik termékeink választé-
kát. Jelenleg a városközpont-
ban a főtéri híd lábánál talál-
ják meg termékeinket. Ter-
mékeink igen népszerűek, így 
a környező városok boltjai ban 
is megjelennek. 

GyóGyVIZEK BELSőLEGES HASZnáLATA 2. réSZ

MIrA GLAuBErSóS GyóGyVíZ
Ennek a gyógyvíznek az összetételét a nátriumszulfát (glauber-

só) határozza meg, de tartalmaz konyhasót és magnéziumszulfá-
tot (keserűsó) is.

A Mira glaubersós gyógyvíz mérsékelt keserűsótartalma eny-
he hashajtó, béltisztító hatású. A gyógyvíz átmossa a bélcsator-
nát, leoldja a nyálkahártyáról a gyulladásos váladékot, eltávolít-
ja a hurutot okozó baktériumokat és ezek bomlástermékeit és a 
széklettel együtt kiüríti. A glaubersó epehólyag-összehúzó hatá-
sának köszönhetően az epehólyag kiürül, megszűnik az epepan-
gás, és fokozódik az epeelválasztás. A gyógyvíz kúraszerű hasz-
nálata tehát gátolja az epekőképződést és az epehólyag-gyulladás 
kifejlődését.

A Mira glaubersós gyógyvíz anyagcserére gyakorolt hatása rég-
óta ismeretes, ezt vizsgálatok igazolták: elhízott betegeket 1000-
1500 kcal energiatartalmú diétával kezeltek, amit kiegészítettek 
napi 3x2 dl Mira gyógyvíz adásával. négy hét után azt tapasz-
talták, hogy a Mira glaubersós gyógyvizet is fogyasztó elhízottak 
lényegesen jobban fogytak, mint a kontroll csoportban lévők és 
emellett jelentős javulás következett be a koleszterin szintjükben 
és csökkent a vércukorszintjük. 

A Mira glaubersós gyógyvízből az epeutak és epehólyag beteg-
ségeinek kezelésére naponta 1-2 szer 2-3 dl ajánlott, idült megbe-
tegedés esetén 4-6 héten át. Bélhurut esetén naponta kétszer 1-2 
dl elfogyasztása javasolt. A gyógyvizet éhgyomorra kell megin-
ni. Fogyókúra kiegészítőként napi 3x2 dl gyógyvíz fogyasztása 
ajánlott a főétkezések után. Cukorbetegségben, magas koleszte-
rinszint estén, valamint májgyulladásnál kúraszerűen napi 2-3 dl 
ajánlott.

nem használható heveny gyomor- és bélhurut, savhiány, vérző 
gyomor- és bélfekély, szívgyengeség, hasmenés és jelentős folya-
dékveszteség esetén.

Keresse a Levendula Patikában!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

„ Édes” kérdések
Mitől lehet édes egy kérdés? Először is, mert az átlagos kül-
sejű, ám az élet nagy kérdéseit átlagosnál élesebben látó 36 
éves Kima norbert sokak által kedvelt édességek gyártásá-
val foglalkozik. Másodszor pedig, mert… De ez inkább le-
gyen az interjú meglepetése. 

- Ön még fiatalember és 
máris a Sweet-Food Kft. veze-
tője. Árulja el, miért Mezőbe-
rényben működnek?

- Eredetileg Békésen indult a 
cukorkaüzem, majd 1997-ben 
került át Mezőberénybe. Ak-
kor még édesanyám volt a ve-
zetője. A mi családunk berényi 
származású, így hazatérésnek 
számított a cég áttelepítése. Szí-
vünk szerint maradtunk volna 
Békésen, de az akkori városve-
zetés nem támogatott minket, 
így más megoldást kellett ke-
resnünk. Berényben befogadó 
volt a városvezetés. Ezért tele-
pültünk át.

- Retro termékeik mellett 
miket készítenek?

- A retro termékeink a Kojak 
nyalóka, a hagyományos ízes 
savanyú nyalóka, az omlós pe-
helycukorka, a Limó üdítőpo-
rok. Ezek mellett foglalkozunk 
mézpalackozással és a méhé-

szek által kedvelt és keresett cu-
korlepények előállításával. Sze-
retnénk visszahozni az eredeti 
pemetefű cukorkát, a hagyo-
mányos kókuszrúd gyártását, 
illetve már bővítettük a Kojak 
nyalókacsaládot, amely fehér és 
eper bevonóval, sőt cukorbete-
geknek is készül. Az idén jubi-
lál a klasszikus Kojak nyalóka, 
ugyanis immár 50 éve jelen van 
az édesség palettán. Ez igen fi-
gyelemre méltó dolog, tekint-
ve az édesipar állandó változá-
sait. A jubileum jegyében zaj-
lik cégünk élete az idén, és ez 
a termék megjelenésében illet-
ve marketing tevékenységében 
nyilvánul meg.

- Hogyan tudnak talpon 
maradni?

- nehéz ügy. A multinacio-
nális cégek betelepedése és az 
unióhoz való csatlakozásunk 
óta megnőtt az import termé-
kek beáramlása és a mi piacunk 

csökkent. Például 15-20 évvel 
ezelőtt három műszakban ké-
szítettünk csokis nyalókát, na-
ponta 60-70 ezer darabot. Ma 
már csak egy műszak van, ami 
napi 20-30 ezer darabot jelent.

- Milyen a magánember?
- Legyünk kicsit sablonosak: 

nős vagyok, egy hároméves kis-
lány édesapja. Szabadidőmben, 
ami nem igazán létezik, edző-
terembe járok és a barátaim-
mal is ápolom a jó kapcsolatot. 
A pihenést a családi együttlét 
jelenti, a közös programok, ki-
rándulás, fürdőzés, bármi ahol 
együtt lehetünk.

- A zene?
- A zene 8 éves korom óta az 

életem része. Akkor kezdtem 
dobolni tanulni. Mindössze 15 
éves voltam, mikor 1993 őszén 
megalapítottuk a barátaimmal 
a Titkolt Ellenállás zenekart. 
Gondolom, nem kell ezt külö-
nösebben bemutatnom, hiszen 
az itt lakók nagyon jól isme-
rik. Az idén ősszel, november-
ben lezárul életem ezen fejeze-
te, mert a nyáron elvesztettük a 
legjobb barátunkat, barátomat, 
a zenekar énekesét, Cseresz-

nye Gyurit. nélküle nem akar-
juk tovább folytatni. Viszont a 
másik produkciót, a Palmettát 
teljes erőbedobással csinálom. 
Mindkét formációnak alapí-
tója és vezetője vagyok. Hob-
binak indult a zenélés, de má-
ra a második munkahelyem is. 
Lemezszerződések, koncerttur-
nék, komoly videóklippek ké-
szítése, megjelenése. Koncert-
jeink országszerte, sőt a törté-
nelmi nagy-Magyarország te-
lepülésen zajlanak. A legna-
gyobb fesztiválokra, falunapok-
ra, és más rendezvényekre ka-
punk meghívást. nyaranta van 
úgy, hogy heti 3-4 koncertet is 
lezavarunk. Büszke vagyok rá, 
hogy tavaly óta nyugat-Euró-
pa is komolyan érdeklődik irán-
tunk.  Gugé

Következő lapszámunkban az 
interjúalanyunk Mucsi József lesz.

A 21. századnak megfelelő 
óvodákat szeretne az új vezető
A Békési intézményfenntartó Társulás megbízása alapján 
december elsejétől a Békési Kistérségi óvoda és Bölcső-
de új igazgatója Béres istvánné, akit mások mellett vezetői 
terveiről kérdeztünk.

- Milyen szakmai múlt áll 
az ön háta mögött? 

- 1987-ben szereztem óvó-
női diplomát, közoktatás ve-
zetői szakvizsgával is rendel-
kezem. Célom kezdettől a kis-
gyermekek korszerű nevelése, a 
játékba integrált tanulási tevé-
kenységek elfogadtatása. 1989-
ben lettem Baky utcai központi 
óvoda vezetője. Az eddigi mun-
kámban a legfőbb értéknek azt 
tartom, hogy a kolléganőimmel 
közösen alakítottuk ki ennek az 
óvodának az egyéni arculatát, a 
környezettudatos magatartás-
formálást, a zöld gondolkodást.

- Hogyan látja, összességében 
milyen helyzetben vannak a 
békési óvodák és bölcsődék? 

- A békési óvodák és bölcső-
dék jelenleg nagyon nehéz hely-
zetben vannak. Városunk-
ban nagyon alacsony a születé-
sek száma. Magas az elvándor-
lás, a külföldön dolgozó szülők 
gyermekeiket magukkal viszik. 
Egyre több az olyan család, ahol 
nincsenek meg a létfenntartás-

hoz szükséges anyagi eszközök, 
ebből adódóan gyerekeik hát-
rányos helyzetűek. Az óvodák-
ba felvehető gyermek 547 fő, 
2014. december 31-én az ellá-
tott gyerekek szám 434 fő volt, 
az egyre csökkenő gyermeklét-
szám miatt a kihasználtság csak 
79 százalékos. A bölcsődék fé-
rőhelye 144 fő, tavaly decem-
berben 103 bölcsődésünk volt, 
a kihasználtság tehát 72 száza-
lékos. Városunkban az intéz-

ménybe beiratkozó valameny-
nyi gyermek megkapja az óvo-
dai nevelést, bölcsődei gondo-
zást, étkezésük biztosított. Jel-
lemző, hogy évről évre növek-
szik az ingyenesen étkezők szá-
ma. Az elmúlt időszakban egy 
új óvoda épült, kettőt pedig fel-
újított a fenntartó. Három épü-
let megfelelő állapotú, az Újvá-
rosi óvoda 108 éves, állaga fel-
újításra szorul. Tornateremmel 
egy, tornaszobával három óvoda 
rendelkezik. Mindkét bölcsőde 
állapota kiváló, az egyik újon-
nan épült, a másik teljes felújí-
tásra került. Minden óvodára 
és bölcsődére jellemző a példás 
belső rend, otthonosság, tiszta-
ság. Az esztétikusan kialakított, 
barátságos csoportszobák az 
ott dolgozók kreativitását, keze 
munkáját dicsérik. Az óvodák-
ban folyó nevelőmunka kulcs-
szereplői az óvodapedagógusok, 
bölcsődékben a kisgyermekne-
velők, akik a nyitvatartási idő 
teljes időtartamában biztosítják 
a gyermekek szakszerű nevelé-
sét, fejlesztését, gondozását. A 
tagóvodákban és tagbölcsődék-
ben szakmai specializálódás van 
jelen: integrált nevelés, mozgás-
fejlesztés, környezettudatos ma-

gatartásformálás, közlekedésre 
nevelés, hagyományőrzés, nem-
zetiségi nevelés.

- Milyen szakmai program-
mal pályázott, mit szeretne 
megvalósítani? 

- Célom az elért eredmé-
nyekre, elvárásokra alapozott 
innováció, a szakmai-pedagó-
giai munka továbbfejleszté-
se, a magas színvonalú nevelés 
a rendelkezésre álló gazdasági 
erőforrások megfontolt és ta-
karékos felhasználásával. Mi-
nőségi nevelés-oktatást szeret-
nék olyan környezetben, ahol 
jó gyermeknek lenni és jó érzés 
gyermeket nevelni. Szeretném, 
hogy a munkatársi kapcsola-
tok erősödjenek. Szeretném, ha 
az óvodák és a bölcsődék lépést 
tartanának a kor követelmé-
nyeivel és az uniós normáknak 
maximálisan megfelelnének. 
Elsősorban a vizes helyiségek 
felújítására, az elavult berende-
zési tárgyak cseréjére és a szá-
mítástechnikai eszközök bő-
vítésére gondolok. Fontosnak 
tartom a gyermekvédelmi fel-
adatokat, továbbá az alkalma-
zottak kiemelkedő teljesítmé-
nyének elismerését. 

Szegfű Katalin

Béres Istvánné ovisok körében.
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári tavon horgászrész eladó. Irány
ár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Csallóközi u. 23. szám alatt 1722 m2-es te
lek bontásra való kis házzal 1 millióért el
adó. Gáz, csatorna a telken. Érd.: 66/415-
469.
Szécsénykertben kétszobás, komfor
tos ház eladó. Irányár: 1,7 millió Ft. Tel.: 
30/760-51-54.

Ingatlan 2–5 millió Ft között

Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Bé
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Összkomfortos családi ház eladó 3,5 mil
lió Ft-ért. 30/590-69-38.
Veres Péter tér 7A III. 10. alatt kétszobás, 
részben felújított lakás eladó 4,2 millió Ft-
ért. Érd.: 30/309-31-75. 
Békésen a Szendrei utcában kétszobás, 
összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 
millió Ft. Tel.: 30/667-45-84.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi tí
pusú, kétszobás, összkomfortos ház nagy 
telken 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Kétszobás összkomfortos családi ház ga
rázzsal, rendezett kerttel jó állapotban el
adó vagy tömblakásra cserélhető. Ár: 4,7 
millió Ft. 30/288-26-13. 
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irány
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
A Legelő utcában háromszobás ház alsó 
épületekkel eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 
70/527-90-82.

Ingatlan 5–8 millió Ft között

Karacson 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 
5,1 millió Ft. Érd.: 70/458-09-23.
Háromszobás családi ház felújítandó ál
lapotban a Kispince utca 3. alatt eladó. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
A Hargita utcában vegyes falazatú ház el
adó. Irányár: 5,3 millió Ft. 70/512-75-65.
Szarvasi utcában IV. emeleti, háromszo
bás lakás sürgősen eladó. Irányár: 5,4 mil
lió Ft Érd.: 70/450-43-42.
Háromszobás, összkomfortos beköltözhe
tő ház a Fürdő közelében sürgősen eladó 
hatmillióért. Tel.: 30/27-45-059, 30/96-27-
364.
A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás, 
nappalis, komfortos családi ház sürgősen 
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszí
nen vagy telefonon: 30/863-86-76.
Bercsényi u. 9. szám alatt ház eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.
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.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-
ház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-8, 20/20-60-161.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-
69.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-es 
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 30/567-
99-39.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és 
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 
20/273-62-62. 

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. 

Ady utca 14/D-ben 2. emeleti, 50 m2
es, kétszobás, egyedi központi fűtéses, 
klímás, kulturált lakás eladó. Ár: 7,3 millió 
Ft. Tel.: 30/949-99-18.
Központban másfél szobás földszinti la
kás igényesen felújítva eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. Érd.: 66/743-121.
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. 

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.
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.
A Karacs 8A-ban igényesen felújított II. 
emeleti középső klímás lakásom eladó 9 
millió Ft-ért. Kertes, téglaépítésű lakha
tó házat hétmillióig beszámítok. 66/739-
890.
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 között

A Karacs 2B-ben első emeleti, fehér te
raszkerítéses, igényesen felújított lakás 
egyedi beépített bútorokkal együtt beköl
tözhető állapotban eladó. Irányár: 11 millió 
Ft. 30/530-96-23, 66/739-890.
Sürgősen eladó Gyulán a Fürdő közelében 
összkomfortos kis kertes ház csendes 
ház. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/799-
50-50.
Egyszintes kertes ház belvárosban eladó. 
Irányár: 13 millió Ft. Tel.: 20/395-40-33.
Csaknem új, tetőtér-beépítéses, két fürdő
szobás, kétvécés, 2,5 szobás városköz
ponthoz közeli ház 13,2 millió Ft-ért eladó. 
Csere nem érdekel. Tel.: 30/578-31-81, 17-
19 óra.
A Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-
65.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős, 
összkomfortos, felújított, hőszigetelt, kli
matizált, vegyes- és gáztüzelésű, ipa
ri árammal ellátott ház eladó. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.

KIADó INGAtlAN
Békésen a Mátra utcában háromszo
bás kertes ház hosszútávra kiadó. Érd.: 
20/220-68-88.

KerT
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
15-20 hektár szántóföldet vennék, jó mi
nőségűt. Öntözhetőség előny. Tel.: 30/97-
65-061, 17-19 óra között.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2 
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil
lany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁrmű, AlKAtréSz
Suzuki Sedan 1,3 eladó: benzines, hófehér, 
szürke belső, központi zár, új akkumulátor. 
Érd.: 66/413-771.
Megkímélt veteránkorú SEL 500-as Mer
cedes eladó. 30/94-55-433.
Simson 51-es eladó. Kymco 50 cm3-es 
nagytestű robogó eladó. Tel.: 30/457-23-
02.
Megkímélt nagytestű CPI robogó nyugdí
jastól 12 ezer km-rel, sisakkal ötévesen el
adó. 66/739-890.

Műszaki vizsga nélküli kisbuszok eladók. 
Érd.: 30/94-55-433.

ÁllAt
30 db gyöngyös eladó. Tel.: 70/622-81-
86.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
140 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 
66/415-282, 20/243-98-31.
Kacsa, liba, pulykatojók eladók. Békés, 
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Japán tyúkot vagy bármilyen díszbaromfi 
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/433-
79-89.
Tanyasi pulyka, tyúk, néma kacsa van el
adó. Élve és kopasztva. Érd.: 20/518-79-
04.
140-150 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/240-
58-71.
Nagysúlyú, fehér, húsjellegű hízó eladó. 
Érd.: 70/577-45-48.
Igazi húsjellegű, hagyományos takarmá
nyon nevelt, kis- és nagysúlyú hízók el
adók. Érd.: 70/218-59-72.
Cigája kos birka eladó. Tel.: 30/675-25-75.

tÁrSKereSéS
Komoly kapcsolatot keresek 40-es függet
len férfi személyében. 20/42-72-974.

mUNKÁt KereS, AJÁNl
Idős nőnél, férfinál ház körüli munkát ke
resek: takarítást, bevásárlást, csekkbefi
zetést, favágást, fűnyírást, stb. 70/236-
73-57.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival 
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést 
vállal. Tel.: 30/26-90-417.

eGyéB 
December 17-én elvesztettem a szemüve
gem a nyugdíjasház és a Rákóczi utca 
között. Aki megtalálta, kérem, értesítsen 
a 66/634-588-as telefonszámon. Köszö
nöm.
Eladó 1 db fehér márványlap 43x40x3 cm. 
Irányár: 7500 Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőlá
da, előszobafal, gázpalack, háromrészes 
ülőgarnitúra, zsírosbödönök, szobafenyő, 
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Láncfűrész eladó 5000 Ft-ért hibával. 
20/243-98-31.
Eladó 500 W-os reflektor 33m kábel
lel 7500 Ft,  rezgő csiszoló 3000 Ft. Tel.: 
30/66-86-503.
Keltetni való kacsa-, liba- és pulykatojás 
eladó. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Eladó alig használt szójatej készítő gép 
(olajos magokból is készíthető vele tej). 
Használati utasítással. Ár: 25000 Ft. Tel.: 
30/66-86-503.
Friss tehéntej 170 Ft/l házhoz szállítással 
és más tejtermékek eladók. 30/492-49-40.
Eladó: alig használt, állványos, többfunk
ciós, elektromos Rubina varrógép, új mű
szaki rajztábla, újszerű íróasztal, új Cse
pel kerékpár, új kapa, fejsze, baltanyelek. 
70/236-35-37.
Eladó 2 db forgó kerék 150/40-70-es 2500 
Ft/db, 30-es hosszabbító dobbal, 7000 Ft. 
Tel.: 30/66-86-503.

Kerepes csőmenetmetsző 2 colos, állvá
nyos újszerű csőcsatu, 6 m-es 5/4 co
los szívókosaras, felül szivattyúcsatlakozó 
vascső. 70/236-35-37.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt 
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
10 db 4m×45cm-es használt zsalu desz
ka. 23000 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény 
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, tég
la, blokktégla, ajtók, ablakok, konvektorok, 
gépkémény, malmikocsi, targonca, fa
anyagok, csatornavasak, szekrénysorok, 
asztalok, székek. Tóth u. 22. Érd.: 20/472-
96-58.
3 db vaskapu karámhoz eladó. 5000 Ft/
db. Tel.: 30/66-86-503.
Gáztűzhely, hősdaráló, dió-mákdaráló, ál
lólámpa, csillár, falikarok, székek, aszta
lok, fotelok, konvektorok, fiatal kakasok el
adók. 20/472-96-58.
Magneter mágnes terápiás matrac tarto
zékokkal együtt eladó. Érd.: 30/381-83-
58.
Keresek használt, tok nélküli ablakot, kb. 
60x40 cm-es méretben. Tel.: 70/776-40-
61.
170/50 méretű munkaruha öltöny eladó. 
Ára: 5000 Ft. 17”-os LCD monitor újszerű 
állapotban eladó 8000 Ft-ért. Tel.: 30/65-
52-515.
Kb. 1000 db piros hófogós cserép eladó. 
30/94-55-433.
Észak-erdélyi kiránduláshoz útitársat ke
resek, 2-3 főt. Érd.: 30/94-55-433.
Eladó: vegyes tüzelésű kazán, Simson 
Scwalbe, Simson robogó, babakocsi, MTB 
kerékpár, 28-as női bicikli, kézi ponthe
gesztő, légkulcs. 70/21-59-356.
Keveset használt felültöltős mosógép el
adó. 66/739-890.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes já
rólap eladó. 30/94-55-433.
Étkezési tojás nagyobb mennyiségben fo
lyamatosan eladó. Tel.: 20/322-90-50.
Eladó: asztalsparhelt, 200 W-os villany
morzsoló, konyhaasztal. Érd.: 70/527-90-
82. 
Kisméretű öntvény kályha eladó. 30/675-
25-75.
Vaskályha és szőlőből készült pálinka el
adó. Érd.: 66/907-40-66.
Brigs motoros 4,5 LE rotációs kapa eladó. 
Tel.: 30/457-23-02.
Használt és új minőségi paplanok és pár
nák eladók. 30/94-55-433.
Eladó vagy cserélhető: kerítésbetétek, tea
kályha, mosogatótálca, rézkilincsek, ben
zines szivattyú, bakancsok, pufajka, pedá
los traktor. Érd.: 30/827-59-97.
Eladó: új szánkó (csináltatott), új gyap
jútakarók, férfi szőrmebundák, bakelit le
mezek. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: 170 l-es hűtőszekrény, könyvek, 3 
db kerítésbetét kiskapuval olcsón. Érd.: 
70/241-82-97.

InGyEnES LAKOSSáGI APróHIrDETéS LEADáSA 
A KÖVETKEZő HELyEn LEHETSéGES: 

cErKA PAPírBOLT (Piac tér), fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: február 3. kedd 12 óra.

inGyEnES APróHirDETéS!

Apróhirdetések Kupakgyűjtés Lídiáért
Békésiek is nagy számban 

támogatják a 16 éves Haczk 
Lídiát, aki súlyos betegség 
után szeretne meggyógyul-
ni. Kezelésének segítésére a 
kulturális központ műanyag 
kupakok gyűjtésbe kezdett. 
Ezek értékesítése segíthetné a 
családot. A gyűjtés február vé-
géig tart.

A mezőberényi lakhelyű 
lánynál 2013 év végén észlel-
ték betegsége első jeleit. Hosz-
szas kivizsgálások után a Deb-
receni Klinikán derült ki, hogy 
agytörzsén és mindkét hal-
lóidegen jóindulatú daganat 
van. Ennek következtében a 
jobb fülére – ahol a daganat 
nagyobb volt – vészesen ha-
mar elveszítette a hallását, a 
bal fülével még hallott vala-
mennyire. A tumor eltávolí-
tását 2014. május 27-én Deb-
recenben az idegsebészeti osz-
tályon végezték el. A hatórás 
beavatkozás jól sikerült. Csak-
hogy két nappal a műtét után 
derült ki, hogy arca a jobbol-
dalon lebénult. Újabb műtét-
re volt szükség, melynek során 
a kisagy nagyobbik részét eltá-
volították. A Lídiáért aggódó 
családnak nehéz három hete 
következett: a lányt 21 napig 
intenzív osztályon kezelték, 
élet-halál között lebegett. Cso-
dával határos, hogy átkerül-
hetett egy normál osztályra, 
majd a rehabilitációra, ahol ál-
lapota a vártnál gyorsabban ja-
vult, de a mozgás nagy fájdal-
mat jelentett számára. Lídiá-
ban csodálatos a küzdeni aka-

rás a lehetőségek szerint minél 
teljesebb gyógyulásért. 

Csakhogy az egészségbiz-
tosító által adható lehetősé-
gek kimerültek, viszont szük-
ség lenne további gyógytor-
nára, masszírozásra, úszásra 
a mozgáskoordináció javítása 
miatt, és a részben még min-
dig béna arca masszírozására. 
Ezeket már csak „fizetősen” 
tudják igénybe venni. A csa-
lád a lány támasza kezdettől 
fogva, de olykor ők nyernek 
tőle erőt és hitet. Lídia nincs 
elkeseredve, vidáman veszi az 
akadályokat. Vágyik a közös-
ségre, tanulni akar. A családra 
további kihívások várnak: aka-
dálymentessé kell tennünk az 
egész házat, és szeretnék meg-
tanulni a jelbeszédet. 

Haczk Lídia megsegíté-
se mellé állt a Békés Városi 
Kecskemét Gábor Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központ, 
amely kupakgyűjtési akci-
ót kezdeményezett. február 
28-ig várják a kupakokat. A 
gyűjtés méltó lezárásaképpen 
jótékonysági estet szerveznek, 
melynek bevételét szintén Lí-
diának ajánlják fel, remélve, 
hogy ezzel hozzájárulhatnak a 
gyógyulásához. A jótékonysá-
gi est március 14-én lesz. 

Angol ruházAt 
érkezett: 

báli ruhák, cipők, 
táskák!

továbbá 
függönyök, 

sötételők, takarók 
kaphatók!

Kedves szülőK!
A Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola
január 31-én (szombaton) 

10 órától

játszóházat
rendez 

a nagycsoportos óvodások 
és szüleik részére.

Helyszín: 
a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola ebédlője és tornaterme.
Cím: 

Békés, József Attila u. 12. 
A tantermek megtekinthetőek 

9.30–10 óráig 
és a játszóház után.
Szeretettel várjuk 
rendezvényünkre!

2015 l 01 l 21
Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ

SajtóKözlemény
infraStruKuáliS átadó rendezVény

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint 
a tiOP 3.4.2-11/1-2012-0316 azonosítószámú „Haj-
lék a Házban” elnevezésű projekt kedvezménye-
zettje, 2015. január 21-én infrastrukturális átadó 
rendezvényt valósított meg.

A programon részt vett Czibere Károly, a szociális ügye-
kért és társadalmi felzárkózásért felelő államtitkár, Izsó 
Gábor, Békés polgármestere, Dankó Béla a térség or-
szággyűlési képviselője, Dr. Jelenka Gyöngyi, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 
vezetője, Kádasné Öreg Julianna igazgatónő és Csök-
mei László építész, a projekt műszaki szakértője.   
A rendezvényt követően a vendégek megtekintették 
a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának telephelyeit.
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Egy nyelvet beszélünk
UGyAnAz, DE MéGSE

Drámai események történtek az utakon – 
mondja be a rádió, ha baleset történik. Így 
aztán a gyerekek is azt hiszik, hogy a dráma 
szó magára a tragédiára utal – holott a görög 
szó, amelyből ered, mindössze csak annyit je-
lent: cselekedni. A dráma tehát pusztán cse-
lekményt jelent, semmi köze a vérhez – bár 
azt kötve hiszem azért, hogy a közlekedés va-
lamiképpen komikus is tudna lenni.

Hasonlóan más a szaknyelvi és a köznyel-
vi jelentése a romantikus szónak. Ha valaki 
ilyen könyveket szeret olvasni, akkor elég va-
lószínűtlen, hogy Victor Hugo vagy E. T. A. 
Hoffmann lenne a kedvenc szerzője – sokkal 
inkább arra gondolok, hogy a sok érzelemből 
és szélsőséges fordulatokból építkező műve-
ket kedveli. (nem mintha megvetném azo-
kat, akik a kommersz irodalmat kedvelik – 

lassan már annak is örülök, ha valaki egyál-
talán olvas. Bármit.)

Ugyancsak mást jelent a tömeg és a súly: a 
tömeg a fizikában a testek tehetetlenségének 
mértéke (azaz annak, hogy ellenállnak annak, 
hogy a mozgásállapotukat megváltoztassuk), 
mértékegysége a kilogramm (amennyit nyo-
munk a latban). A súly ezzel szemben egy 
erő: az az erő, amellyel a test nyomja az alátá-
masztást, vagy húzza a felfüggesztést. Ha ez 
nem tűnik megfoghatónak, elmondom, hogy 
súlytalanság van, de tömegtelenség soha. A 
súlytalanságról általában azt gondolják: az az 
állapot, amikor a testre nem hat a Föld gravi-
tációja, ez azonban nem igaz, mert minden-
képpen a Föld körül keringenek… Ugye nem 
is volt olyan bonyolult?

Szilágyiné Szabó ágnes

PrOGrAMAJánLATOK JAnuár 27.–fEBruár 10. KÖZÖTT

Január 27. kedd 18 óra
„Természetesen az egészség! felé” szakkör. Té-
ma: új év, új életstílus. A részvétel ingyenes.

Kulturális központ

Január 31. szombat 10 óra
Dr. Hepp Ferenc általános iskola játszóháza 
nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek.

József A. u. 12.

Január 31. szombat 12:30 óra
Békés Város nyugdíjasok érdekvédelmi Egye-
sülete farsangi bulija.

Nyugdíjasok Háza

Február 7. szombat délutántól
Békési Farsangi Forgatag.

Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  6. hét                                                 2015. február 2-6.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Sertés 
raguleves

Paradicsom-
leves

Almaleves Tarhonyaleves Zöldborsóleves

Káposztás 
tészta

Rakott 
burgonya

Párizsi 
csirkemell 

Rizibizi

Zöldbabfőzelék 
Baromfi fasírt

Csikós tokány 
Tészta köret

Alma Céklasaláta Sütemény

 7. hét                                                  2015. február 9-13.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Burgonyaleves Babgulyás
Tojásos 

savanyúleves
Zöldségleves Csontleves

Sertésrizottó Ízes kifli
Sült csirkecomb 

burgonya-
pürével

Sertésborda 
ráncosan

Paradicsom-
szósz 

húsgombóccal

Befőtt

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Örökségünk a békési 
szűcshímzés
Az évtizedekkel ezelőtt városunkban működött hímző 
szakkörökben dolgozó asszonyok munkáiból állítottak ösz-
sze kiállítást, amely még egy hónapon át tekinthető meg a 
kulturális központ kápolnatermében. 

Az „Anyagra varrt öröksé-
günk – a békési szűcshímzés” 
című tárlatot január 16-án nyi-
tották meg. Láthatunk terí-
tőket, tarisznyát, oldaltáskát, 
blúzt, szoknyát, kötőt, falvé-
dőt, valamennyit békési motí-
vumokkal díszítették az ügyes 
kezű asszonyok. 

Sápiné Turcsányi ildikó fő-
muzeológus a megnyitón el-
mondta, hogy éppen 200 éve 
alakult meg a Békési Szűcs-
céh, amelynek tagjai magas 
színvonalú munkáikkal a szű-
csök egyik hazai központjá-
vá tették városunkat. Külö-
nösen kitűntek a ködmönök 
díszítésében: a motívumok 
markánsan eltérőek még a 
környező települések motí-
vumaitól is. Minden ködmön 
díszítése egyedi és a fennma-
radt darabok szolgáltak alap-
jául a múlt század hatvanas 
éveiben elinduló hímző moz-
galomnak. Több akkori, nagy 
tekintélynek örvendő béké-
si asszony lemásolta ezeket a 
mintákat, és a kor szokásai 
szerint használati tárgyakon 

jelentette meg - erről már 
Csukás irén, a kiállítás öt-
letgazdája beszélt, aki hosz-
szabb ideje foglalkozik a bé-
kési szűcshímzéssel. 

A hatvanas-hetvenes-nyolc-
vanas években számos békési 
nő foglalkozott hímzéssel, ne-
kik több munkahelyen és az 
egyes várostizedekben szakkö-
röket működtettek. Ezeknek 
az időkben a munkáiból nyílt 
most kiállítás. A bemutatott 
tárgyakat a lapunkban is köz-

zétett felhívásra bocsátották 
közkinccsé készítőik. 

A február 19-ig látható tárlat 
a következő személyek hímzé-
seit mutatja be: Baji Károlyné, 
Berczi Jánosné, Boros istván-
né, Búzás Gáborné dr., Kállai 
Jenőné, Kis Józsefné, Kisuczki 
Györgyné, Kovács Györgyné, 
Kulich Jánosné, Lukács Lász-

lóné, Lukács Eszter, Molnárné 
Méhesi Anna, Pappné Somlyai 
Csilla, Somlyai imréné, Szegfű 
Jánosné, Takács imréné, Var-
gáné Lukács irén.

A kiállítás-megnyitón béké-
si dalcsokorral fellépett a Bé-
kési Hagyományőrző Dalkör. 

Szegfű Katalin

egyik terítő szebb mint a másik a kiállításon.
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Kultúrafejlesztés 
húszmilliós pályázatból
Városunk Püski Sándor Könyvtára 2013-ban sikeresen pá-
lyázott a TáMOP – 3.2.13-12/1-2012-0520 azonosító számú 
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában” elnevezésű pályázati kiírásra „Könyv-
Tár – infóTár” címmel. A projekt összköltsége 20 millió fo-
rint vissza nem térítendő, 100 százalékos támogatás volt.

A 2014. január 20. és 2015. 
január 19. között megvalósuló 
projekt keretében több béké-
si székhelyű, illetve egy déva-

ványai nevelési-oktatási intéz-
mény együttműködésével óvo-
dás, általános iskolás és közép-
iskolás gyermekek részére, kü-
lönböző témájú heti és havi 
szakköröket, versenyeket, té-

manapokat, témaheteket szer-
veztek a projekt megvalósítá-
sában közreműködő munka-
társak.

Számos témakörben folytak 
a foglalkozások, mint példá-
ul mesefeldolgozás, szövegértő 
olvasás fejlesztése, helyismeret, 
irodalom, történelem, könyv-
tári és információ-keresési is-

meretek, drámajáték, manuális 
ügyesség fejlesztése, stb.

A pályázat keretében meg-
valósított programok lehetősé-
get biztosítottak a gyermekek 
személyiségének fejlesztésé-
re, kreatív képességeik kibon-
takoztatására, esetleges hát-
rányaik kompenzálására. To-
vábbi cél volt a programokon 
résztvevők olvasási kultúrájá-
nak, kreativitásának fejleszté-
se, és a résztvevők igényeinek 
felkeltése a könyvtári szolgál-
tatások iránt.

A két iskolai félévben 16-fé-
le program valósult meg, közel 
500 gyermek és fiatal, peda-
gógusok, egy muzeológus és a 
könyvtárosok részvételével.

A pályázat megvalósításá-
nak részeként január 15-én ke-
rült sorra a záró szakmai ren-
dezvény, amelyen részletesen 
bemutatták a projektet és az el-
ért eredményeket. A foglalko-
zásokat vezető pedagógusok, 
könyvtárosok beszámoltak a 
foglalkozásokon elvégzett mun-
káról, tapasztalataikról, élmé-
nyeikről. A projekt menedzse-
re Erdősné Sági Mária, könyv-
tárunk igazgatója volt.  zs. i.

A Könyvtár – Infotár című pályázatot erdősné Sági mária projektme-

nedzser, könyvtárigazgató értékelte. 
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Farsangi forgatag 
fánkversennyel

Február 7-én, szombaton 
délutántól kezdődően Békési 
Farsangi Forgatag lesz a kul-
turális központban. A szer-
vezők helyi termék fesztivált 
hirdettek. Házi jellegű termé-
keket és hagyományos mes-
terségeket lehet megtekinteni. 
Lesz ezek mellett játszóház is, 
továbbá bemutatkoznak a kul-

turális központ művészeti cso-
portjai. Keresik Békés legjobb 
fánkját. Egy tálcányi fánk kü-

lönlegességgel és a recepttel a 
rendezvény napján 16:30-ig 
lehet nevezni. A Farsangi For-
gatag programjában szerepel 
még jelmezes felvonulás is. A 
programok ingyenesek. 

A rendezvény 20 órától a 
békési kötődésű énekessel mű-
ködő Hungariddim zenekar 
koncertjével zárul.
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Horgász
szemmel

tAVASzVáráS 
Még tél van ugyan, de már 

hozzáfoghatunk a tavaszi ké-
szülődéshez. Gondolok pél-
dául a horgászbotok és orsók 
karbantartásárra. 

A teleszkópos vagy többré-
szes botok és a nyél megtisz-
tításakor használjunk meleg 
vizes szivacsot, míg a zsinór-
vezető gyűrűket elhasznált 
vizes fogkefével tisztogassuk 
a felhordott szennyeződés-
től, végül az egészet száraz, 
puha pamuttal töröljük át. 
nagyon fontos, hogy szárít-
suk ki, nehogy a parafa nyél 
bepenészesedjen! érdemes 
még a boton a gyűrűket át-
nézni, hiszen a spiccgyűrűt 
a zsinór bevágódása sokszor 
tönkreteszi, ezért érdemes 
kicserélni. 

A sokat tekert orsó is meg-
érdemli a gondoskodást, 
ezért az orsónkat is tisztítsuk 
meg! Az orsót nedves szivacs-
csal tisztítsuk, majd töröl-
jük szárazra. nagyon fontos, 
hogy az orsón a tőgörgő zsí-
rozása és olajozása TILOS!!!

csak azoknak a horgá-
szoknak ajánlom az orsó há-
zilag szervizelését, aki már 
nem először szedi szét az or-
sóját. Aki biztosra akar men-
ni, az bízza szakszervizre. 

Szekerczés Sándor

A dobogón maradás...
Fennállásának legnagyszerűbb eredményét érte el a Békési 
TE asztalitenisz szakosztálya azzal, hogy a férfi Extra Ligá-
ban a második helyen zárták az őszi idényt. 

Balogh József vezetőedző la-
punknak elmondta, hogy nyá-
ron a kecskeméti Szabó Krisz-
tiánt igazolta le az együttes, 

aki korábban Ausztriában ját-
szott. igazolása jó húzásnak bi-
zonyult, hiszen mérkőzéseinek 
hetven százalékát megnyerte, 
így húzóerőnek bizonyult. Se-
bestyén Péter 62, míg Pagonyi 
róbert 60 százalékos eredmé-
nyességi mutatóval büszkél-

kedhet, így mind a hárman be-
kerültek a legmagasabb bajno-
ki osztály 12 legjobb sportolója 
közé. Ezek a jó egyéni eredmé-
nyek hoztak nem várt győzel-
meket az ősszel. A csapat hat 
győzelme mellett mindössze 
kétszer szenvedett vereséget, 
így a második a tabellán. Cél-
juk, hogy megőrizzék a dobo-
gós helyezést, és ehhez újabb 
támogatókat szerezzenek.

Az nB ii-es csapat a ki-
lencedik helyről folytatta a 

2014/2015-ös szezont. A csa-
patot sérülések sújtották: Se-
bestyén Sándor és Csarnai Gá-
bor is megsérült. A csapatban 

mellettük Botyánszki Csaba, 
Korály Tibor, Hollósi Gábor 
és Czina József kapott lehető-
séget. 

Az amatőröknél Balogh 
Bernadett több versenyen áll  -
hatott a dobogó felső foká-
ra, míg Molnárné Boros Már-

ta szintén jól szerepelt a ha-
zai és nemzetközi viadalokon. 
Ők ketten Fekete ádámmal 
kiegészülve a megyei ii. osz-
tályú bajnokság 10. helyén 
állnak.

Jó hír, hogy az utánpótlás-
korú versenyzőknél is mind-
inkább számolni kell a békési-
ekkel: a fiúk közül Szűcs Sán-
dor, Balogh Tamás és Fekete 
ádám, a lányok mezőnyében 
Balogh ágnes Kira sikereiről 
mi is írtunk már.  Sz. K.

A Békési te extraligás férfi csapata. Balról jobbra Balogh József ve-

zetőedző, Pagonyi róbert, Sebestyén Péter és Szabó Krisztián.

Két fiatal békési reménység: Szűcs Sanyika és Balogh Ágnes Kira.

Ezüst Törökszentmiklóson, 
bronz Dunaszerdahelyen

A téli felkészülés alatt több 
meghívásos labdarúgó tornán 
vett részt a Békési FC ifjúsági 
együttese. Dunaszerdahelyen 
egy nemzetközi futsal tornán 
indultak. A békéseik 2-1-re 
verték a nagymegyert, 3-3-
at játszottak a Pápa és 1-1-et 
a Dunaszerdahelyi Sportgim-
názium ellen, míg 3-1-re ki-
kaptak az FC DAC 1904 el-
len. Ezzel a harmadik helyen 
zártak. A békésiek menetben 
kirándulást tettek Pozsony-
ban, ahol megtekintették a 
várat és sétáltak a történelmi 
óvárosban. Hazafelé jövet pe-
dig a Groupama Arénába lá-
togatott a békési csapat, ahol 
kétórás idegen vezetés kereté-
ben vehették górcső alá a Fra-
di stadiont. A dunaszerdahelyi 
torna résztvevői: Szűcs Balázs, 
Csikós Lajos, Juhász Jenő, ró-
mai Krisztofer, Kocsis Dávid, 
Kiss Larion, Szabó Dávid, Sza-

bó imre, Laukó Viktor, László 
norbert. Edző: Bíró Péter.

Szintén az ifik kaptak meg-
hívást Törökszentmiklósra, 
egy nyolccsapatos teremlab-
darúgó tornára. A iV. Mik-
lós Kupán az előkelő 2. he-
lyet szerezte meg a békési csa-
pat, amely mindössze egyet-
len cserével játszotta végig 

az egynapos, megterhelő tor-
nát. A mieink a döntőben 
3-2 arányban maradtak alul a 
Szajol KLK ellen. A torna leg-
jobb játékosa a békési resze-
lő József lett. A békési csapat 
tagjai: Szűcs Balázs, Csikós 
Lajos, római Jenő, Szabó im-
re, Szabó Dávid, reszelő Jó-
zsef. Edző: Bíró Péter. 

Az ifista békési focisták látogatást tettek Pozsonyban.

Edzőmeccsekkel készül 
a rajtra a Békési FKC

A február 7-én 
kezdődő tavaszi 
idényre megkezd-
te a felkészülést a 
Békési FKC. négy 
edzőmeccs is szere-
pel a programban, 
melyek közül még egy van 
hátra, a hazai pályán sorra ke-
rülő Törökszentmiklós elleni 
összecsapás, amely január 29-
én fél héttől lesz. 

Jó hír a csapat háza tájáról, 
hogy újra lehetőséget kapott a 
magyar ifjúsági válogatottban 
Szilágyi Dávid. A válogatott 
párnapos összetartást köve-
tően Gyurka János szövetségi 
edző vezetésével Svájcban két 
felkészülési meccset játszott, 

egyiket megnyerték, 
a másikon döntet-
len született. Szilá gyi 
Dávid mindkét mecs-
csen játszott és gólo-
kat szerzett. 

Javában tart to-
vábbá az U12-es kézilabda 
bajnokság. A bajnokság Badó 
László régió „A” csoportjának 
csapatai játszottak egymással 
Szegeden. Mind a tíz csapat-
ra 2-2 mérkőzés várt. Csapa-
tunk a Békéscsaba DKSE-vel 
és a Gyulai SE-vel mérkőzött 
meg. Mindkettőt fölényesen 
legyőzték. Tizennégy mérkő-
zés után csapatunk a csoport 
első helyén áll, méghozzá ve-
retlenül. 

Kerékpárosokat 
ütöttek el autók

Békés külterületén janu-
ár 12-én 11 óra 25 perc körü-
li időben kerékpárost ütött el 
egy terepjáró, melynek vezető-
je az elsődleges adatok szerint 
azért kormányozta járművét 
a kerékpárútra, mert el akar-
ta kerülni az ütközést egy elé 
hajtó személygépkocsival. A 
kerékpárost életveszélyes sérü-
lésekkel szállították kórházba. 

A baleset körülményeit vizs-
gálják. 

Békésen, a Deák Ferenc utca 
és a róna utca kereszteződésében 
január 14-én 16 óra 20 perc kö-
rül személygépkocsi kerékpáros-
sal ütközött. A kerékpárral köz-
lekedő nő és a bicikli csomagtar-
tóján ülő gyermek könnyű sérü-
lést szenvedtek. /Forrás: Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság/

NiNcs köNyvelője? 
Teljes körű könyvelés  

gazdasági társaságok, 
alapítványok, 

egyéni vállalkozók részére.  
Adóbevallások készítése 

magánszemélyeknek. 
Időpont egyeztetés szükséges!

Békés, Hőzső u. 50. 
Tel.: 30/522-47-13.

Elfogyott a 
Kalendárium

Olvasóink érdeklődésének 
köszönhetően mára elfogyott 
a boltokból a Békési Kalen-
dárium 2015-ös kiadása. A ki-
adó Családért Alapítvány és a 
szerkesztő nagy sikernek tart-
ja, hogy a jubiláló, tizedik ki-
advány mind az ezer kinyom-
tatott példánya lényegében 
másfél-két hónapon belül gaz-
dára talált. A tisztelt olvasók 
máris számos hálás és dicsérő 
üzenetet juttattak el hozzánk 
a Kalendárium változatos, lo-
kálpatrióta szemléletű tartal-
mát és tetszetős megjelenését 
kiemelve. Gyűlnek továbbá a 
most először nyereményjáték-
formában közzétett kereszt-
rejtvény megfejtései is. Ennek 
leadási határideje március 31.




