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2014-ben több mint 72 ezren keresték fel a Békési Uszodát.
A vezetés célja, hogy rendezvényekkel, helyieknek nyújtott
kedvezményekkel még többek érezzenek kedvet, hogy kipróbálják az uszoda szolgáltatásait.
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Nem pocsékolom
az energiát,
a vizet.

A megváltott napijeggyel és
bérlettel a medencék használata mellett igénybe vehető a
gőzkabin, a szauna, valamint
a különböző élményelemek,
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Lapunk elé...

Teltházas Pankastic koncert

fotó: Serfecz Dávid.

Beindult az év Békésen, egyre több kulturális
és más jellegű eseményre kerül sor. A leglényegesebbekről közlünk tudósítást mostani lapunkban.
Így olvashatnak a Magyar
Kultúra Napi nagyszabású koncertről, a tavaly elhunyt Kállai Júlia grafikusművész emlékkiállításának megnyitójáról. Két
nagyobb lélegzetű interjút
is közlünk, az egyik Izsó
Gábor polgármesterrel, a
másik Béres Istvánnéval,
a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetőjével
készült.
A békési sportélet friss
híreiről a 8. oldalon írunk.

mint például a víz alatti derékmasszázs, a nyakzuhany, a
pezsgőágy.
Újdonság az intézmény életében, hogy 2015-től hétvé-

Nagyszámú érdeklődő előtt lépett fel június 23-án a kulturális központban a békési énekesnővel, Pálmai Pannával 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)

Napsütéses nyárban reménykednek
a Dánfoki Üdülőközpontnál
Felemásan alakult a tavalyi üdülési szezon a Dánfoki Üdülőközpontban. Míg az előszezon forgalomnövekedést mutatott, 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 beszámolója szerint tavaly április-októberben összesen 6956
vendég szállt meg a Dánfoki Üdülőközpontban. Az eltöltött vendégéjszakák száma
14 %-os növekedést mutat. A
külső, napijegyet váltó vendégek zömében Békésről érkeztek a szabad strand használatára, a szabadidő eltöltésére
természetközeli környezetben.

genként a Körösi Csoma Sándor utca felől is van pénztár és
arról is be lehet lépni, így két
irányból lehet megközelíteni
a szolgáltatásokat. Ezek közül nagyon népszerű a kültéri
termálmedence, melynek kényeztető 38-39 fokos a gyógyvize.
(Folytatás a 4. oldalon)

Tavaly 2013-hoz képest feleannyi, 301 horgász látogatott
el ide.
A működtető célja, hogy a
nyári táborok mellett rendezvényekkel tegye kihasználtabbá a tábort. 2014-ben például
Dánfokon zajlott a városi gyermeknap, itt tartották meg az
Országos Polgárőr Találkozót,
az ausztrál-magyar baráti találkozót, illetve a motorosok
országos találkozóját.  Sz. K.

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐR
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Indul: Orosházán

Békés Kártyával olcsóbb a békésieknek az üdülőhasználat.
Tavaly összesen közel 900 Békés Kártya talált gazdára. A kártyával mintegy 50 helyi üzletben, boltban kedvezményekkel
vásárolhatunk. A partnerek köre idénre hét új vállalkozással
bővült, melyek között kozmetikus, fodrász, ruhabolt, őstermelő, szolárium, és informatikai
szaküzlet is van. A Békés Kártya
a kulturális központban és az
uszodában vásárolható meg, továbbra is 1000 Ft-os áron.  

március 5-én,
Békéscsabán
március 7-én.

ÁR: 39 000 Ft
RÉSZLETFIZETÉS,
AKCIÓS
KEDVEZMÉNYEK!

Érd.: 06-70-944-6427
Nyilvántartási sz.: 00777-2012

„Célunk, hogy fejlődő
pályán tartsuk Békést”
Interjú Izsó Gábor polgármesterrel
– Slágertéma mostanság a
békésiek között az építményadó, hogy ki mennyit fog fizetni. Vannak-e új információi?
– Korábban minden lakos a
tulajdoni hányada után fizette meg a több célból kivetett
kommunális adót, vagy mentességet élvezett. Azzal, hogy
megosztjuk a közterhet, megpróbáljuk a költségeket igazságosabbá, a teherviselést arányosabbá tenni. Abból indulunk ki, hogy aki nagyobb
házban él, annak nagyobb vagyona van. A bevallást minden építménnyel rendelkező
békésinek be kell nyújtania.
Ezzel a bevallással mérjük fel
a békésiek ingatlanviszonyait. Amikor ez teljes egészében
meglesz, akkor tudjuk majd
meghatározni, hogy a kijelölt adómértékhez képest kinek és mekkora kedvezményt
tudunk adni, például életkor
szerint, az ingatlanban élők
száma és szociális helyzete,
vagyis jövedelme szerint. Első
körben a vállalkozóknak postáztuk ki a bevallást, hiszen
nekik üzlethelyiségeiket, műhelyeiket, stb. is be kell vallaniuk és azok után is adót vetünk ki. Ezután kapják meg a
bevallást a magánszemélyek.
A benyújtás végső határideje
július 31. Aki úgy érzi, hogy
az adatlap kitöltése nehézséget okoz, annak a Polgármesteri Hivatal 27. számú irodájában adnak segítséget.
– Az építményadó bevezetése mellett változik idén a szemétszállításért fizetendő ös�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 kötni. A lakosok már megkapták a szerződést. A leglényegesebbnek azt tartom, hogy a
lakosok választhatnak, mekkora kukájuk van. Akinek nagyobb, 110-120 literes edényre van szüksége, többet fog

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó)

Megépül idén
a gyermekmedence

Ön hogyan védi
a környezetet?

fizetni, mint akinek 80 literes is elég. Az igazoltan egyedülállók 60 literes kukában
is gyűjthetik majd a hulladékukat. Fontosnak tartom újra
elmondani, hogy a díjat nem
mi határozzuk meg, hanem
egy miniszteri rendelet központilag szabályozza. Mértéke e percben még nem ismert.
A hulladékszállítás államilag
kötelezően
igénybeveendő,
előírt szolgáltatás, vagyis senki sem mondhatja, hogy neki
egyáltalán nincs szemete.
– Hogy jön a képbe a szelektív hulladékgyűjtés?
– Az jár jól, aki szelektíven
gyűjti a hulladékát, mert annak elszállításáért nem számol
fel külön íjat a szolgáltató. Viszont így kevesebb háztartási
szemét marad, aminek elszállítása kisebb költséget jelent
majd.
– Összességében, az építményadót és a szemétszállítási díjat is figyelembe véve, többet vagy kevesebbet kell majd
fizetniük a polgároknak?
– Ez összetett, mert függ a
lakás, családi ház méretétől,
az ott lakók számától, életkorától, jövedelmi viszonyaiktól, és mindezekből adódóan
a keletkező hulladék mennyiségétől. 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 egyáltalán nem fizettek kommunális adót. Mi lesz ő kedvezményükkel?
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Kinizsi utca 4. számú ház
A sportpályával szemben, a Szarvasi útból nyíló utcák (Mikszáth, Vörösmarty, Kinizsi) alkották valamikor a tisztviselőtelepet. Még az 1920as években osztottak
ki itt házhelyeket a
tisztviselőknek, innen a városrész elnevezése.
Néhány
elegáns villa található ezekben az utcákban. Ezek közül
az egyik legfigyelemreméltóbb a Kinizsi utca 4. számú építmény. A villát Nagy István
építőmester tervezte. A lakóházat 1927-ben
Nagy Lajos római katolikus tanító és felesége, Erdei Anna építtette. Nagy Lajos tanítóról a Békés Vármegye című monográfia a
689. oldalon a következőket írta: „1895-ben
megválasztották a békési r.kath. elemi iskola tanítójává. Itt 31 évig működött és 1926ban, mint igazg. tanító nyugalomba vonult,
ugyanakkor miniszteri dicséretben és egyházmegyei elismerésben részesült. Hosszú
ideig volt a Békési Polgári Kör és a Polgári
Kaszinó könyvtárosa, titkára, illetve pénztárosa, a róm. kath. egyháznak több mint 20
évig jegyzője.”
1937-ben a gyönyörű épületbe Bede László mérnök és felesége, Banner Ilona tanítónő költözött. Bede László városunk köztiszteletben álló polgáraként élt városunkban. Gé-

pészmérnökként sokáig a Hosszúfoki Árvízmentesítő Társulat folyammérnöki teendőit
látta el. Ő irányította
megye belvízvédelmi
munkálatait is. A II.
világháborúban, a doni katasztrófa után a
nagy hidegben a szovjet-orosz hómezőkről
sok megpróbáltatás és
szenvedés után gyalog
jött haza, ő nem fagyott meg, fogságba se
esett, Isten vele volt, megsegítette. A Békési Rendőrkapitányság épületének falán domborműve, emléktáblája látható. E ház építésének befejezését már ő fejeztette be.
Jelenleg Filó György vállalkozó tervező
irodája található ebben a házban. Köszönjük Filó úrnak és családjának, hogy ennek a
villának épített értékeit gondosan megőrizte. A kőműves munkálatokat Durkó Attila
végezte.
Az L-alaprajzú építmény alul hatalmas kő
lábazati párkányban végződik. Az építmény
vályogból készült. Az ajtóhoz kőkorlátos lépcsőn jutunk el. A háromosztatú ablakokat is
eredeti állapotában láthatjuk. A ház a mellette levő angolpark nemes növényeivel az egykori keresztény úri középosztály ízlésvilágát
tükrözi. Bízunk benne, hogy még az unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

„Célunk, hogy fejlődő pályán
tartsuk Békést”
Interjú Izsó Gábor polgármesterrel

(Folytatás az 1. oldalról)
– Azt tervezzük, hogy a kisebb nyugdíjjal rendelkezők
kedvezménye megmarad, de
ahol az idős személy vagy házaspár együttes nyugdíja ezt
lehetővé teszi – bizonyos kedvezmények mellett – nekik is
előírjuk, hogy járuljanak hozzá
a költségekhez. Ez is az igazságosság része.
– Hogyan értékeli a tavalyi
évét a városnak?
– Sokat változott 2014-ben
az önkormányzati rendszer és
ez nyilvánvalóan érintette városunkat is. Újabb faladatok
jöttek, míg mások a járási hivatalhoz kerültek. Összességében a működőképességet végig biztosítani tudtuk, sok fej-

lesztést befejeztünk, ami meg
is látszik a város képén. Közelebb kerültünk azokhoz a célokhoz, amelyek a helyi gazdasági lehetőségeinket bővítik.
Gondolok például az idegenforgalom-turizmus fejlesztésére, vagy a szociális szövetkezet
megalakításával a munkahely
teremtésre. Örülünk annak,
hogy Békést sikerült megtartani azon a pályán, amely nyugodt, biztonságos, tiszta és
szép környezetet biztosít az itt
élők számára.
– Milyen terveik vannak
2015-re?
– Megindítjuk a konkrét
munkát a tervezett fejlesztéseink megvalósítására. Azokról a
fejlesztésekről van szó, melyek

a választási programunkban
is szerepelnek. Ilyen például
a Rendelőintézet külső-belső felújítása, hűtőház építése,
konyhafelújítás. Ezekhez uniós
támogatást kell szerezni. Hogy
olcsóbb legyen a fenntartásuk, újabb épület-felújításokat
is tervezünk. A szociális szövetkezet keretein belül újabb
munkahelyeket
szeretnénk
biztosítani a békésieknek. A
Békési Kommunális Szolgáltató vállalkozói tevékenységi
körét bővítjük. Röviden ös�szefoglalva azt várom, hogy a
környező településekkel összefogva és a pályázati lehetőségeket kihasználva Békést fejlődő
pályán tartsuk.
Szegfű Katalin

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

si Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületében, a 21-es irodában várják az ügyfeleket.
Ügyfélfogadás: kedden és pénteken
8-12 óra között. 


Mi mit tehetünk a környezetért?
A környezetvédők évek óta hangoztatják, hogy minden egyes ember tehet a
környezet védelméért. Kis dolgokról van
szó, melyek összeadódva valóban védik
a Földet.
– Takarékoskodjon az energiával! Igyekezzen minél ritkábban használni a világítást, inkább a természetes fényt engedje be a lakásba. Ha üres a szoba,
kapcsolja le a villanyt!
Cserélje izzóit energiatakarékosra! Árammal működő eszközeit használat
után húzza ki a konnektorból! Sokszor a bekapcsolva felejtett vagy bedugva
maradt készülékek majdnem ugyanannyi áramot fogyasztanak,
mint amikor használatban vannak, ami
óriási pazarlás.
– Zárja el a csapot! Ez az egyik legtöbbet emlegetett környezetvédelmi módszer. 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 hulladékszállítás költsége.
– Használjon újrahasznosítható üvegeket! A műanyag flakonok nagy része
sehogy, vagy csak nagyon nehezen hasznosítható 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 forgalmát.
– Menjen bringával! A
biciklizés amellett, hogy
ingyenes és egészséges,
a levegőt sem szennyezi.
Ha nincs biciklije és a távolság nem nagy, mehet
gyalog is.
– Vegyen régiséget! A
régi ruhák nem egyenlők a szakadt, használhatatlan ruhákkal. Minimális átalakítással és kellő odafigyeléssel teljesen
egyedi ruhatárunk lehet. Nem beszélve arról, hogy ez a módszer nem csak a környezetet, hanem a pénztárcánkat is kíméli.
– Egyen kevesebb húst! A hús előkészítéséhez ötször több energiát használnak fel, mint a zöldségekhez, gyümölcsökhöz.
– Beszéljen minderről! Nem szégyellnivaló, hanem felelősségteljes viselkedés 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 megkétszerezte a hatásfokát annak, amit eddig tett
a bolygónkért!

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 közeli napokban infrastrukturális átadó rendezvényt valósított meg.
A programon Izsó Gábor
békési polgármester és Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője köszöntette a
megjelenteket. Czibere Károly, a szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelő államtitkár méltatta városunk társadalmi felelősségvállalását. Elmondta: azok az
eredmények a legértékesebbek és fenntarthatók, melyek
alulról jövő kezdeményezésekként jönnek létre. Dr. Jelenka Gyöngyi, a Békés megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalának vezetője
Gajda Róbert kormánymegbízott szavait tolmácsolta, melyben elismerően nyilatkozott a
békési szociális szolgáltatások
úttörő szellemiségéről. Kádasné Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatónője ismertette

a projekt eredményeit. Külön
kiemelte, hogy a megvalósí-

Csökmei László építész, a
projekt műszaki szakértője lépésről-lépésre mutatta be a rekonstrukciós
munkálatokat.
Mint ismert lehet, a pályázat révén - mások mellett - mintegy
151 millió forintból felújították
és kibővítették a városban mű-

Czibere Károly államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Izsó
Gábor polgármester (képünkön) és Kádasné Öreg Julianna igazgató
megtekintették a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának felújított telephelyeit.

tás során olyan szakmai csapat jött létre, amely képes lesz
a jövőben is innovatív szellemben dolgozni Békés szociális
ellátásában.

ködő hajléktalanok átmeneti szállóit. A munkálatok eredményeként az épületek energiafelhasználása hatékonyabb, így
fenntartása olcsóbb lesz.
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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.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Polyák László (Nyírbogdány) és Pilán Mariann Katalin (Békés), Kósa Csaba
Imre (Békés) és Kis Ildikó
(Békés), Erdei Zoltán (Békés) és Rusu Erika (Békés),
Kiripoczki László (Tarhos)
és Hégely Tünde (Tarhos).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Garaguly
Zsigmond János (62 évesen), Hajdú István (81),
Kendrella András (65), Szekeres Gábor (89), özv. Sós
Lászlóné Kun Margit (80,
Bélmegyer), Szabó János
(76), Kovács Gábor (91),
özv. Csatári Sándorné Czirok Veronika (84, Murony),
Szabó Imréné Kupás Julianna Katalin (59), Szabó Lajos (77), özv. Ilyés Sándorné Molnár Piroska (86), Pap
Imréné Králik Eszter (91),
Szabó Gábor Lajos (70),
Németi István (90), Fekete
Sándor (52), Varga Lászlóné
Kovács Mária (84), Elek Mihályné Pankotai Ilona (77).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Kérjük, ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért” Közhasznú
Közalapítvány javára!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
1998707-06278340-10000001
Erste Bank

Jegyzet

A világ ma

A város legnagyobb vállalkozóit és a helyi intézmények ve- rűsítése megtörtént, új játszótér
zetőit köszöntötték a minap Békésen, az immáron kilen- létesült. Készül az önkormánycedik alkalommal megtartott úgynevezett újévi fogadáson. zat következő öt évre szóló gazAz eseményt elsősorban a
város legnagyobb adózóinak és
legfontosabb partnereinek tiszteletére rendezik meg évente.
Izsó Gábor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a jelenlévők egyfajta élharcosok, tehetséges emberek, jelenlétük nélkülözhetetlen Békés
életében. Kitért arra is, hogy az
önkormányzatok szerepe az elmúlt évekhez képest jelentősen
megváltozott. Békésnek azonban a működőképességet sikerült megőriznie és ez sikerként
könyvelhető el. Mindezeken felül a nem kötelező feladatokra,
így a kultúrára, a művelődésre,
a sportra, a rekreációra is sikerült előteremteni a forrást, központi támogatás nélkül. A vá-

rosban az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg,
amelyek közül több tavaly fejeződött be. Egyebek mellett ke-

dasági programja, amelyben a
munkahelyteremtés generálására, valamint a város komfortosabbá tételére kiemelt hangsúlyt fektetnek.

rékpárutak épültek, korszerűsítették a közvilágítást, számos
intézmény energetikai korsze-

Az ünnepi beszédet követően színvonalas műsort adott
Szabó Ila és Bende Róbert.

Teltházas Pankastic koncert
(Folytatás a címoldalról)
A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását.
Városunkban január 23-án
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban rendeztek
ünnepi estet a magyar kultúra tiszteletére. Izsó Gábor
polgármester köszöntőjében
azt hangsúlyozta, hogy minden generációnak kötelessége gyarapítani kultúránkat. S
amint a haza sorsáért aggódó
Kölcsey is tette, korunkban
szintén nem az individuum
bálványozása a fontos, hanem a közösségért való munkálkodás.
Az ünnepi rendezvény első
részében a Pocsaji Ildikó ve-

zette Békés Városi Színjátszó
Stúdió adott verses-zenés műsort, felidézve a magyar kultúra, művészet, irodalom, tudomány nagyjait.
Az ünnepi est második részében az akusztikus hangszereken django-pop zenét játszó
Pancastic zenekar élőkoncertjére került sor, amelyre sokan
voltak kíváncsiak. A budapesti együttes énekesét, Pálmai
Pannát sokan ismerik városunkban, hiszen itt nevelkedett. Korábban a Békési Újság is írt arról, hogy a zenekar
a Kicsi a világ, de nagy világ
című számával nevezett a közmédia A Dal című műsorába,
amely az Eurovíziós Dalfesztivál magyar előválogatója. A
350 nevező közül bejutottak
a legjobb 30 közé. Mint ta-

lálgatták, lehetséges, hogy az
együttes a január végi elődöntőben fog szerepelni. A nézők
okos telefonnal és SMS-ben
pontozhatják a fellépők produkcióit, és a tovább nem jutókra külön is szavazhatnak
majd.
A Pankastic a békési fellépésükön feldolgozások mellett saját dalokat is játszott,
például a Tavasz, nyár, ősz, tél
címűt, melyet a rádiók is rendszeresen sugároznak.
Az énekesnő Pálmai Pannán
kívül önfeledt, színvonalas zenéjével Csurkulya József (cimbalom), Horváth Márk (gitár),
Kardos Dániel (gitár) és Lombos Pál (bőgő/zenekarvezető)
szórakoztatta a teltházas békési publikumot.
Zsombok Imre

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

Ebösszeírás
Tisztelt Ebtartó! Békés
város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B §-a alapján kerül sor az
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Békés Város
Önkormányzata az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint állatvédel-

Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Köszöntötték a város
nagyadózóit

mi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy
az eb tartója adatszolgáltatási kötelezettségének köteles eleget tenni. (Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után).
Az ebösszeíró adatlapot – a
www.bekesvaros.hu oldalról letölthető – ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Békési Polgármesteri Hivatal részére az
alábbi módokon:
• p ostai úton az 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. szám alá címezve,

• személyesen a Hivatal portáján lévő gyűjtődobozba
bedobva,
• s zemélyesen a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán,
• e lektronikus úton: varoshaza@bekesvaros.hu címre.
Az ebösszeíró adatlapok
leadásának legkésőbbi határideje: 2015. március 1.
Köszönjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével és a Békés Város Önkormányzatához történő visszajuttatásával segíti az
ebösszeírás sikerét.
Békés Város
Önkormányzata

Zajlik az élet. A kommunikációs pókszövevénynek
„hála” mindenről tudunk.
No, nem arról, ami történik,
hanem arról, amiről a média
- és ezáltal a világ - urai akarják, hogy tudjunk. A lényeg
az, hogy folyamatosan kapjuk 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 befolyásolni, megvezetni. Ha nem a
saját józan eszünk diktál, hanem mások mondják meg,
mit gondoljunk.
Mindez
természetesen
nem zárja ki azt, hogy jó és
okos emberek szavára hallgassunk. Mint például Böjte Csaba, ki - mintha kicsit
mai, leselkedő ellenségekkel és ál-ellenségekkel teli világunkról is szólna - így
beszél: „Azt látom nagyon
szörnyűnek és fájdalmasnak, hogy a mai társadalom
nem hisz a változás lehetőségében, 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 Hófehérkék és vasorrú bábák élnek ezen a földön - mindannyian fényből és sárból
gyúrt lelkek vagyunk. Ahogyan mi magunk is irgalomra és nagylelkűségre vágyunk, nekünk is így kellene néznünk mások hibáit és
gyarlóságait. Jómagam soksok emberrel kerülök kapcsolatba, bizalommal fordulok mindenkihez, de mindig
gyanúsnak érzem, ha valaki
keményen, alázat nélkül beszél másokról. Ha az emberre valaki szeretettel néz, az
olyan, mint a napfény, amely
az alvó magot kihozza a földből. Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem
látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy
elpusztítaná a szirmait, nem
bízik a környezetében, érzi, 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 rámosolyogni az embertársunkra,
és - legtöbb esetben - működik a dolog.
Az emlegetett információs
pókhálón kering mostanság
a hír, mely szerint az Iszlám
Állam a Vatikánt vette célba, és a Pápa ellen tervez merényletet. Ezt kivédendő kérik arra az embereket, hogy
imádkozzanak el egy Üdvözlégyet, egészen addig, amíg
tízmillió imádkozó nem leszünk. Szép feladat, nemes
cél. Ám az egész hozzáállásunkkal kapcsolatban Ferenc
pápa a következőkre kér:
„Ne azért sírjatok, ami nincs,
azért harcoljatok, ami van!
Ne azért sírjatok, ami halott,
azért harcoljatok, ami megszületett 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 harcoljátok meg! Ne sírjatok a
szenvedésekért, harcoljatok
a boldogságotokért! A most
velünk történő dolgokkal
kezdjük megtanulni, hogy
semmit sem lehetetlen megoldani, csak el kell kezdeni.”
Semmi sem lehetetlen. Az
erdélyi történelem és hagyomány teljesen különbözik a
Regátitól. A régió mindig a
civilizált Európa része volt.
Európában itt hirdették ki
először a vallásszabadságot
(Torda, 1568). Erdély fejedelmei nagy hangsúlyt fektettek a kultúrára, toleranciára Egykor széleskörű autonómiája volt. Az 1918-as
gyulafehérvári egyesüléskor a legfejlettebb volt Románia régiói közül. A központi kormányok azonban
gyarmattá
sorvasztották.
A Görög-katolikus egyházat megszüntették, kifosztották, mert hívei csak Erdélyben éltek. 1989 után a
helyzet nem javult. Az itt
összegyűjtött adók jogtalanul Moldvát és Olténiát gazdagítják. Erdély Románia
kincsestára, nekik nagyobb
szükségük van Erdélyre,
mint fordítva. A régió képes
az önfenntartásra. Erdők,
hegyek, borvizek, középkori városok, várak, kastélyok,
iskolák gazdagítják a tájat.
Igazi turisztikai éden!
S az itt lakók joggal mondják, 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.
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Csendesül... Kállai Júlia életműve a Galériában

Csordás Ákos énekes szívhez szóló, szíveket szaggató dalai
keretezték azt a kulturális rendezvényt, melynek során óri„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott… ási érdeklődés mellett megnyitották a tavaly ősszel elhunyt
felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” (Márk 5:15) Kállai Júlia festő- és grafikusművész emlékkiállítását.

Beszél róla az ország
A mértékadó Bloomberg hírügynökség szerint Orbán Viktor pénzügyi katasztrófát hárított el. A legjobb pillanatban
jött a bankoknak a forintosítás, miután a svájci frank árfolyama, amelyben a deviza és devizaalapú jelzáloghitelek túlnyomó többségét felvették Magyarországon, jelentősen erősödött
a forinttal szemben a svájci jegybank intézkedése nyomán.
Bár sokat kritizálták bankellenes intézkedései miatt, a magyar miniszterelnököt most hősként üdvözlik, mert elhárította a pénzügyi katasztrófát, amit a svájci frank alapú hitelek törlesztő részleteinek megugrása jelentett volna az országnak. A Magyar Nemzeti Bank szerint az árfolyamrögzítés
mintegy 700 milliárd forintos adósságnövekedéstől mentette 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 intézkedések nélkül az egekbe szöktek volna költségeik. A svájci jegybank váratlan döntése a lengyel és osztrák hitelintézeteknek okoz nagy fejfájást, ahol 35, valamint 29 milliárd dollárnyi svájci frank alapú jelzáloghitellel bír a lakosság.

A Békési Galéria kistermében berendezett tárlat ízelítőt
ad abból a hatalmas életműből, melyet Kállai Júlia hátrahagyott. Amint Izsó Gábor
polgármester megfogalmazta:
tehetséges alkotóművész, hű
lokálpatrióta és mindenekelőtt
jó ember volt. Derűs alakját, segítő egyéniségét mindig
őrizni fogjuk magunkban.
Szakmailag Banner Zoltán művészettörténész, a kiállító jó barátja méltatta Kállai Júlia emlékkiállítását, művészetét. Az Iparművészeti
Főiskolán szerzett diplomát,
majd alkalmazott grafikusként a Kner Nyomdában, később a Dürer Nyomdában dolgozott: csomagolóanyagokat

és könyveket, katalógusokat,
prospektusokat tervezett. A
tipográfiában kimeríthetetlen
fantáziájával tűnt ki, munkái
külföldre is elkerültek. Sokoldalú és formabontó művész
volt: készített játékos, színes
papírplasztikákat, maszkokat,
plakátokat, napsütéses és emberszeretetéről árulkodó grafikákat, és elmaradhatatlan barátja volt a fényképezőgépe. A
most átadott tárlat mindezekből bőségesen merít, a közönség egyöntetű véleménye szerint a lehető legteljesebb képét
adja Kállai Júlia értékes életművének, mellyel több mint
négy évtizeden át egész Békés
megyét gazdagította.
- A hétköznapi élet esztéti-

Barátai, egykori munkatársai, művészkollégái, tanítványai nagy számban jelentek meg Kállai Júlia grafikusművész emlékkiállításán.

kájának harcosa volt. Művészete igazolása annak, hogy a
betű és a kép a leghatékonyabb
eszköz a sötétség ellen. A világosság maga ez a kiállítás is –
fogalmazott Banner Zoltán.
A megnyitón külön emlékeztek arra, hogy Kállai Júlia
alkotta meg a Békés-Tarhosi

Zenei Napok legemlékezetesebb plakátját a tarhosi zenepavilon tükröződő fényképével.
A tárlat március 8-ig tekinthető meg a Széchenyi tér
4. szám alatti Békési Galériában hétfő és vasárnap kivételével 10-16 óra között.
Szegfű Katalin

Könyvbarátok kerestetnek Megépül idén
a gyermekmedence

Folytatta munkáját az új évben is havonta találkozó Irodalmi svédasztal. Az irodalomkedvelő békésiek baráti köre
a könyvtárban január 21-én
Polcz Alaine 1991-ben megjelentetett Asszony a fronton
című könyvét porolta le. A regény kendőzetlenül és megrázóan mutatja be, hogy egy fiatal nő milyen megpróbáltatásokon átmenve élte túl a második nagy világégést. A könyv
önéleti ihletésű. A szerző a háborút követően pszichológus
lett és sokat tett az életük utolsó 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 irodalmi elithez. Mészöly Miklós
révén lett írófeleség. Legjobban sikerült műve, az Asszony
a fronton mellett emlékezetes
továbbá Polcz Alaine többször
kiadott, újszerű hangvételű
szakácskönyve, a „Főzzünk
örömmel!”, amelyet bizonyára olvasóink közül is sokan ismernek.
Az Irodalmi svédasztal háziasszonya idén is Szilágyiné
Szabó Ágnes tanárnő, sikeres
író, lapunk egyik szerzője.
A következő alkalommal,
február 18-én fél öttől a kortárs Bartis Attila két novellája
kerül terítékre a könyvtár olvasótermében. 
Sz. K.

(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-

kistérségi iskolák tanulói térítésmentes kötelező úszásoktatáson vesznek részt.
2015-re fejlesztést is terveznek: a tervek szerint megépül
a kültéri gyermekmedence.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Amikor Jézus Isteni hatalmával megszabadított egy ön- és közveszélyes 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 kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon 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 sajnálták anyagi vesztességüket. Pedig Jézus őket is megszabadította 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 vannak, akik inkább „disznóikhoz”, vagyis a javaikhoz ragaszkodnak, mint őhozzá. Pedig ő teljesen, gyökeresen új életet kínál.
Péter István, lelkipásztor

Fotó: a szerző felvétele

Menjen vagy maradjon?

A Békési Uszoda gyermekúszóversenyeknek is helyt ad.

Sokan segítettek Áginak

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

Nem várt nagyszámú segítség érkezett a Bíró családhoz az elmúlt két hétben
a lapunkban közzétett felhívásra. Ez az a család, amely
drága gyógyszer, növekedési hormonkészítmény adására
szoruló 11 éves kislányt nevel.
Cikkünk nyomán sok magánszemély kereste fel a nehéz
sorsú családot és felajánlotta segítségét a Baptista Szeretetszolgálat is. Kaptak természetbeni segítséget is, elsősorban élelmiszert, továbbá
a számlára befolyt egy további ampullányi – 20 napra elegendő – pénzösszeg.
Bíró Sándor és felesége, Anita lapunkon keresztül mond
hálás köszönetet az adományozóknak. Az édesanya elmondta még, hogy Ágit is megérin-

tette, hogy érte megmozdult
a város. Csodálkozik és elérzékenyülten figyeli, hogy ismeretlen emberek segítő karjukat nyújtják feléje és adakoznak a gyógyulásáért. A kislány
kedélyállapota hullámzó, kissé nehezen viseli a napi szúrásokat és állandó hőemelkedése
van. Ennek ellenére jár iskolába. Ő is, mint kortársai, osztálytársai, normális gyermekkort szeretne.
A Bíró család küzdelmét
Ági gyógyulásáért az alábbi
bankszámlaszámra utalt forintokkal támogathatják:
53200077-15299392
(Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet).
Bíróné Anita telefonon is
elérhető, száma:
30/833-12-18.

medence, hideg vizes medence is.
A vendégek egy része tanfolyamok miatt érkezik. Ilyen
például az úszásoktatás felnőtteknek és gyermekeknek,
a babaúszás vasárnaponként
- mely nagy népszerűségnek
örvend a családok körében,
a létszám folyamatosan bővül -, a vízi torna, valamint az
úszóedzések. Iskolaidőben a

- Városunk uszodája 2015ben is sok szeretettel várja különböző szolgáltatásaival a pihenni és kikapcsolódni vágyókat – hívogatja olvasóinkat
Polgár Zoltán, az intézmény
vezetője.
Az uszodában elérhető szolgáltatásokról, árakról és a
nyitva tartásról bővebben olvashatnak a www.bekesifurdo.
hu oldalon. 
Sz. K.

A Himnuszt szavalták a refisek
1823. január 22-én készült
el a Hymnus – A magyar nép
zivataros századaiból című
munkája tisztázatával Kölcsey Ferenc. 1989 óta január
22-e a Magyar Kultúra Napja. Ennek apropóján az ország
több száz oktatási intézményének több ezer diákja szavalja el évről évre a Himnuszt.

Idén a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium is csatlakozott az
akcióhoz, és Köteles Zoltán
tanár úr szervezésében az első
óra után a gimnázium főépületében a gimnázium diákjai
közösen mondták el nemzeti
imádságunkat. 
M. A.
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Békési sorsok, békési arcok
Mitől lehet édes egy kérdés? Először is, mert az átlagos külsejű, ám az élet nagy kérdéseit átlagosnál élesebben látó 36
éves Kima Norbert sokak által kedvelt édességek gyártásával foglalkozik. Másodszor pedig, mert… De ez inkább legyen az interjú meglepetése.
- Ön még fiatalember és
máris a Sweet-Food Kft. vezetője. Árulja el, miért Mezőberényben működnek?
- Eredetileg Békésen indult a
cukorkaüzem, majd 1997-ben
került át Mezőberénybe. Akkor még édesanyám volt a vezetője. A mi családunk berényi
származású, így hazatérésnek
számított a cég áttelepítése. Szívünk szerint maradtunk volna
Békésen, de az akkori városvezetés nem támogatott minket,
így más megoldást kellett keresnünk. Berényben befogadó
volt a városvezetés. Ezért települtünk át.
- Retro termékeik mellett
miket készítenek?
- A retro termékeink a Kojak
nyalóka, a hagyományos ízes
savanyú nyalóka, az omlós pehelycukorka, a Limó üdítőporok. Ezek mellett foglalkozunk
mézpalackozással és a méhé-

szek által kedvelt és keresett cukorlepények előállításával. Szeretnénk visszahozni az eredeti
pemetefű cukorkát, a hagyományos kókuszrúd gyártását,
illetve már bővítettük a Kojak
nyalókacsaládot, amely fehér és
eper bevonóval, sőt cukorbetegeknek is készül. Az idén jubilál a klasszikus Kojak nyalóka,
ugyanis immár 50 éve jelen van
az édesség palettán. Ez igen figyelemre méltó dolog, tekintve az édesipar állandó változásait. A jubileum jegyében zajlik cégünk élete az idén, és ez
a termék megjelenésében illetve marketing tevékenységében
nyilvánul meg.
- Hogyan tudnak talpon
maradni?
- Nehéz ügy. A multinacionális cégek betelepedése és az
unióhoz való csatlakozásunk
óta megnőtt az import termékek beáramlása és a mi piacunk

csökkent. Például 15-20 évvel
ezelőtt három műszakban készítettünk csokis nyalókát, naponta 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 kislány édesapja. Szabadidőmben,
ami nem igazán létezik, edzőterembe járok és a barátaimmal is ápolom a jó kapcsolatot.
A pihenést a családi együttlét
jelenti, a közös programok, kirándulás, 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 különösebben bemutatnom, hiszen
az itt lakók nagyon jól ismerik. Az idén ősszel, novemberben lezárul életem ezen fejezete, mert a nyáron elvesztettük a
legjobb barátunkat, barátomat,
a zenekar énekesét, Cseresz-

Fotó: Salamon Roland.

„ Édes” kérdések

nye Gyurit. Nélküle nem akarjuk tovább folytatni. Viszont a
másik produkciót, a Palmettát
teljes erőbedobással csinálom.
Mindkét formációnak alapítója és vezetője vagyok. Hobbinak indult a zenélés, de mára a második munkahelyem is.
Lemezszerződések, koncertturnék, komoly videóklippek készítése, megjelenése. Koncertjeink országszerte, sőt a történelmi Nagy-Magyarország településen zajlanak. A legnagyobb fesztiválokra, falunapokra, és más rendezvényekre kapunk meghívást. Nyaranta van
úgy, hogy heti 3-4 koncertet is
lezavarunk. Büszke vagyok rá,
hogy tavaly óta Nyugat-Európa is komolyan érdeklődik irántunk. 
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 Bölcsőde új igazgatója Béres Istvánné, akit mások mellett vezetői
terveiről kérdeztünk.
- Milyen szakmai múlt áll
az ön háta mögött?
- 1987-ben szereztem óvónői diplomát, közoktatás vezetői szakvizsgával is rendelkezem. Célom kezdettől a kisgyermekek korszerű nevelése, a
játékba integrált tanulási tevékenységek elfogadtatása. 1989ben lettem Baky utcai központi
óvoda vezetője. Az eddigi munkámban a legfőbb értéknek azt
tartom, hogy a kolléganőimmel
közösen alakítottuk ki ennek az
óvodának az egyéni arculatát, a
környezettudatos magatartásformálást, a zöld gondolkodást.
- Hogyan látja, összességében
milyen helyzetben vannak a
békési óvodák és bölcsődék?
- A békési óvodák és bölcsődék jelenleg nagyon nehéz helyzetben vannak. Városunkban nagyon alacsony a születések száma. Magas az elvándorlás, a külföldön dolgozó szülők
gyermekeiket magukkal viszik.
Egyre több az olyan család, ahol
nincsenek meg a létfenntartás-

Béres Istvánné ovisok körében.

hoz szükséges anyagi eszközök,
ebből adódóan gyerekeik hátrányos helyzetűek. Az óvodákba felvehető gyermek 547 fő,
2014. december 31-én az ellátott gyerekek szám 434 fő volt,
az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt a kihasználtság csak
79 százalékos. A bölcsődék férőhelye 144 fő, tavaly decemberben 103 bölcsődésünk volt,
a kihasználtság tehát 72 százalékos. Városunkban az intéz-

ménybe beiratkozó valamen�nyi gyermek megkapja az óvodai nevelést, bölcsődei gondozást, étkezésük biztosított. Jellemző, hogy évről évre növekszik az ingyenesen étkezők száma. Az elmúlt időszakban egy
új óvoda épült, kettőt pedig felújított a fenntartó. Három épület megfelelő állapotú, az Újvárosi óvoda 108 éves, állaga felújításra szorul. Tornateremmel
egy, tornaszobával három óvoda
rendelkezik. Mindkét bölcsőde
állapota kiváló, az egyik újonnan épült, a másik teljes felújításra került. Minden óvodára
és bölcsődére jellemző a példás
belső rend, otthonosság, tisztaság. Az esztétikusan kialakított,
barátságos csoportszobák az
ott dolgozók kreativitását, keze
munkáját dicsérik. Az óvodákban folyó nevelőmunka kulcs
szereplői az óvodapedagógusok,
bölcsődékben a kisgyermeknevelők, akik a nyitvatartási idő
teljes időtartamában biztosítják
a gyermekek szakszerű nevelését, fejlesztését, gondozását. A
tagóvodákban és tagbölcsődékben szakmai specializálódás van
jelen: integrált nevelés, mozgásfejlesztés, környezettudatos ma-

gatartásformálás, közlekedésre
nevelés, hagyományőrzés, nemzetiségi nevelés.
- Milyen szakmai programmal pályázott, mit szeretne
megvalósítani?
- Célom az elért eredményekre, elvárásokra alapozott
innováció, a szakmai-pedagógiai munka továbbfejlesztése, a magas színvonalú nevelés
a rendelkezésre álló gazdasági
erőforrások megfontolt és takarékos felhasználásával. Minőségi nevelés-oktatást szeretnék olyan környezetben, ahol
jó gyermeknek lenni és jó érzés
gyermeket nevelni. Szeretném,
hogy a munkatársi kapcsolatok erősödjenek. Szeretném, ha
az óvodák és a bölcsődék lépést
tartanának a kor követelményeivel és az uniós normáknak
maximálisan megfelelnének.
Elsősorban a vizes helyiségek
felújítására, az elavult berendezési tárgyak cseréjére és a számítástechnikai eszközök bővítésére gondolok. Fontosnak
tartom a gyermekvédelmi feladatokat, továbbá az alkalmazottak kiemelkedő teljesítményének elismerését.
Szegfű Katalin

Gyógyvizek belsőleges használata 2. rész

MIRA glaubersós gyógyvíz
Ennek a gyógyvíznek az összetételét a nátriumszulfát (glaubersó) határozza meg, de tartalmaz konyhasót és magnéziumszulfátot (keserűsó) is.
A Mira glaubersós gyógyvíz mérsékelt keserűsótartalma enyhe hashajtó, béltisztító hatású. A gyógyvíz átmossa a bélcsatornát, leoldja a nyálkahártyáról a gyulladásos váladékot, eltávolítja a hurutot okozó baktériumokat és ezek bomlástermékeit és a
széklettel együtt kiüríti. A glaubersó epehólyag-összehúzó hatásának köszönhetően az epehólyag kiürül, megszűnik az epepangás, és fokozódik az epeelválasztás. A gyógyvíz kúraszerű használata tehát gátolja az epekőképződést és az epehólyag-gyulladás
kifejlődését.
A Mira glaubersós gyógyvíz anyagcserére gyakorolt hatása régóta ismeretes, ezt vizsgálatok igazolták: elhízott betegeket 10001500 kcal energiatartalmú diétával kezeltek, amit kiegészítettek
napi 3x2 dl Mira gyógyvíz adásával. Négy hét után azt tapasztalták, 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 betegségeinek kezelésére naponta 1-2 szer 2-3 dl ajánlott, idült megbetegedés esetén 4-6 héten át. Bélhurut esetén naponta kétszer 1-2
dl elfogyasztása javasolt. A gyógyvizet éhgyomorra kell meginni. Fogyókúra kiegészítőként napi 3x2 dl gyógyvíz fogyasztása
ajánlott a főétkezések után. Cukorbetegségben, magas koleszterinszint estén, valamint májgyulladásnál kúraszerűen napi 2-3 dl
ajánlott.
Nem használható heveny gyomor- és bélhurut, savhiány, vérző
gyomor- és bélfekély, szívgyengeség, hasmenés és jelentős folyadékveszteség esetén.
Keresse a Levendula Patikában!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Szociális foglalkoztatás
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ három
telephelyén működik szociális
foglalkoztatás. A foglalkoztatás városunkban a hajléktalan
személyeket és a fogyatékossággal élőket érinti.
A szociális intézményben
ellátott személy munkaképességének, valamint testi és
szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése illetve fejlesztése érdekében egyéni képességekre épülő munkatevékenységet biztosítunk.
A foglalkoztatás során
igyekszünk messzemenően
kihasználni a munka, mint tevékenységi forma terápiás hatásait. Fontos még, hogy az
adott munkafolyamat sikerélményhez is juttassa a foglalkoztatottainkat, hiszen esetükben a frusztrációtűrő ké-

pesség sok esetben az átlagos alatti szinten van. Intézményünkben többirányú
foglalkoztatás zajlik. A kézügyességre és aprólékos, precíz munkára alapul a seprűkötés, továbbá lakástextíliák
és egyéb varrásos technikákon
alapuló kézműves termékek
elkészítése. Nálunk készül
a jellegzetes békési madzagos ajándéktáska és a hagyományos békési rongyszőnyeg.
Kertészkedést kedvelő foglalkoztatottjaink idényjelleggel
burgonya, hagyma, zöldbab,
zöldborsó, uborka, paprika
és paradicsom termesztésével
bővítik termékeink választékát. Jelenleg a városközpontban a főtéri híd lábánál találják meg termékeinket. Termékeink igen népszerűek, így
a környező városok boltjaiban
is megjelennek.
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Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

Apróhirdetések
Ady utca 14/D-ben 2. emeleti, 50 m2es, 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 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39528-17.
Ingatlan 8–10 millió Ft között

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.: 66/415469.
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.: 30/42245-75.
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 Ftért. 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.: 66/412070, 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, 30/96-27364.
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, 30/739-6269.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-es
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 30/56799-39.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
20/273-62-62.

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. 66/739890.
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.: 30/79950-50.
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, 1719 óra.
A Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-7565.
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.: 30/9765-061, 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.

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

Állat
30 db gyöngyös eladó. Tel.: 70/622-8186.
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.: 30/43379-89.
Tanyasi pulyka, tyúk, néma kacsa van el
adó. Élve és kopasztva. Érd.: 20/518-7904.
140-150 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/24058-71.
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. 70/23673-57.
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.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

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

Kupakgyűjtés Lídiáért
Békésiek is nagy számban
támogatják a 16 éves Haczk
Lídiát, aki súlyos betegség
után szeretne meggyógyulni. Kezelésének segítésére a
kulturális központ műanyag
kupakok gyűjtésbe kezdett.
Ezek értékesítése segíthetné a
családot. A gyűjtés február végéig tart.
A mezőberényi lakhelyű
lánynál 2013 év végén észlelték betegsége első jeleit. Hos�szas kivizsgálások után a Debreceni Klinikán derült ki, hogy
agytörzsén és mindkét hallóidegen jóindulatú daganat
van. Ennek következtében a
jobb fülére – ahol a daganat
nagyobb volt – vészesen hamar elveszítette a hallását, a
bal fülével még hallott valamennyire. A tumor eltávolítását 2014. május 27-én Debrecenben az idegsebészeti osztályon végezték el. A hatórás
beavatkozás jól sikerült. Csakhogy két nappal a műtét után
derült ki, hogy arca a jobboldalon lebénult. Újabb műtétre volt szükség, melynek során
a kisagy nagyobbik részét eltávolították. A Lídiáért aggódó
családnak nehéz három hete
következett: a lányt 21 napig
intenzív osztályon kezelték,
élet-halál között lebegett. Csodával határos, hogy átkerülhetett egy normál osztályra,
majd a rehabilitációra, ahol állapota a vártnál gyorsabban javult, de a mozgás nagy fájdalmat jelentett számára. Lídiá
ban csodálatos a küzdeni aka-

rás a lehetőségek szerint minél
teljesebb gyógyulásért.
Csakhogy az egészségbiztosító által adható lehetőségek kimerültek, viszont szükség lenne további gyógytornára, masszírozásra, úszásra
a mozgáskoordináció javítása
miatt, és a részben még mindig béna arca masszírozására.
Ezeket már csak „fizetősen”
tudják igénybe venni. A család a lány támasza kezdettől
fogva, de olykor ők nyernek
tőle erőt és hitet. Lídia nincs
elkeseredve, vidáman veszi az
akadályokat. Vágyik a közösségre, tanulni akar. A családra
további kihívások várnak: akadálymentessé kell tennünk az
egész házat, és szeretnék megtanulni a jelbeszédet.
Haczk Lídia megsegítése mellé állt a Békés Városi
Kecskemét Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ,
amely kupakgyűjtési akciót kezdeményezett. Február
28-ig várják a kupakokat. A
gyűjtés méltó lezárásaképpen
jótékonysági estet szerveznek,
melynek bevételét szintén Lídiának ajánlják fel, remélve,
hogy ezzel hozzájárulhatnak a
gyógyulásához. A jótékonysági est március 14-én lesz.

2015 l 01 l 21
Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ

Sajtóközlemény
infrastrukuális átadó rendezvény

Kedves Szülők!

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint
a TIOP 3.4.2-11/1-2012-0316 azonosítószámú „Hajlék a Házban” elnevezésű projekt kedvezményezettje, 2015. január 21-én infrastrukturális átadó
rendezvényt valósított meg.

A Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola
január 31-én (szombaton)
10 órától

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.: 30/457-2302.
Megkímélt nagytestű CPI robogó nyugdí
jastól 12 ezer km-rel, sisakkal ötévesen el
adó. 66/739-890.

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.: 20/47296-58.
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.: 30/381-8358.
Keresek használt, tok nélküli ablakot, kb.
60x40 cm-es méretben. Tel.: 70/776-4061.
170/50 méretű munkaruha öltöny eladó.
Ára: 5000 Ft. 17”-os LCD monitor újszerű
állapotban eladó 8000 Ft-ért. Tel.: 30/6552-515.
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.: 70/527-9082.
Kisméretű öntvény kályha eladó. 30/67525-75.
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.

képünk illusztráció

Tisztelt Olvasóink!

játszóházat
rendez

Angol ruházat
érkezett:
báli ruhák, cipők,
táskák!
Továbbá
függönyök,
sötételők, takarók
kaphatók!

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!

A programon részt vett Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelő államtitkár, Izsó
Gábor, Békés polgármestere, Dankó Béla a térség országgyűlési képviselője, Dr. Jelenka Gyöngyi, a Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának
vezetője, Kádasné Öreg Julianna igazgatónő és Csökmei László építész, a projekt műszaki szakértője.
A rendezvényt követően a vendégek megtekintették
a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának telephelyeit.
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2015. január 27.

Örökségünk a békési
szűcshímzés

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 jelent: cselekedni. A dráma tehát pusztán cselekményt jelent, semmi köze a vérhez – bár
azt kötve hiszem azért, hogy a közlekedés valamiképpen komikus is tudna lenni.
Hasonlóan más a szaknyelvi és a köznyelvi jelentése a romantikus szónak. Ha valaki
ilyen könyveket szeret olvasni, akkor elég valószínűtlen, hogy Victor Hugo vagy E. T. A.
Hoffmann lenne a kedvenc szerzője – sokkal
inkább arra gondolok, hogy a sok érzelemből
és szélsőséges fordulatokból építkező műveket kedveli. (Nem mintha megvetném azokat, akik a kommersz irodalmat kedvelik –

Az évtizedekkel ezelőtt városunkban működött hímző zétett felhívásra bocsátották
szakkörökben dolgozó asszonyok munkáiból állítottak ös�- közkinccsé készítőik.
sze kiállítást, amely még egy hónapon át tekinthető meg a
A február 19-ig látható tárlat
kulturális központ kápolnatermében.
a következő személyek hímzéjelentette meg - erről már
Csukás Irén, a kiállítás ötletgazdája beszélt, aki hos�szabb ideje foglalkozik a békési szűcshímzéssel.

seit mutatja be: Baji Károlyné,
Berczi Jánosné, Boros Istvánné, Búzás Gáborné dr., Kállai
Jenőné, Kis Józsefné, Kisuczki
Györgyné, Kovács Györgyné,
Kulich Jánosné, Lukács Lász-

fotó: A szerző felvétele.

Az „Anyagra varrt örökségünk – a békési szűcshímzés”
című tárlatot január 16-án nyitották meg. Láthatunk terítőket, tarisznyát, oldaltáskát,
blúzt, szoknyát, kötőt, falvédőt, valamennyit békési motívumokkal díszítették az ügyes
kezű asszonyok.
Sápiné Turcsányi Ildikó főmuzeológus a megnyitón elmondta, hogy éppen 200 éve
alakult meg a Békési Szűcscéh, amelynek tagjai magas
színvonalú munkáikkal a szűcsök egyik hazai központjává tették városunkat. Különösen kitűntek a ködmönök
díszítésében: a motívumok
markánsan eltérőek még a
környező települések motívumaitól is. Minden ködmön
díszítése egyedi és a fennmaradt darabok szolgáltak alapjául a múlt század hatvanas
éveiben elinduló hímző mozgalomnak. Több akkori, nagy
tekintélynek örvendő békési asszony lemásolta ezeket a
mintákat, és a kor szokásai
szerint használati tárgyakon

Egyik terítő szebb mint a másik a kiállításon.

A hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években számos békési
nő foglalkozott hímzéssel, nekik több munkahelyen és az
egyes várostizedekben szakköröket működtettek. Ezeknek
az időkben a munkáiból nyílt
most kiállítás. A bemutatott
tárgyakat a lapunkban is köz-

lóné, Lukács Eszter, Molnárné
Méhesi Anna, Pappné Somlyai
Csilla, Somlyai Imréné, Szegfű
Jánosné, Takács Imréné, Vargáné Lukács Irén.
A kiállítás-megnyitón békési dalcsokorral fellépett a Békési Hagyományőrző Dalkör.
Szegfű Katalin

Kultúrafejlesztés
húszmilliós pályázatból
Városunk Püski Sándor Könyvtára 2013-ban sikeresen pályázott a TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0520 azonosító számú
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában” elnevezésű pályázati kiírásra „KönyvTár – InfóTár” címmel. A projekt összköltsége 20 millió forint vissza nem térítendő, 100 százalékos támogatás volt.
manapokat, témaheteket szerveztek a projekt megvalósításában közreműködő munkatársak.

Fotó: Pikó Imre.

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

A KönyvTár – InfoTár című pályázatot Erdősné Sági Mária projektmenedzser, könyvtárigazgató értékelte.

ványai nevelési-oktatási intézmény együttműködésével óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére, különböző témájú heti és havi
szakköröket, versenyeket, té-

lassan már annak is örülök, ha valaki egyáltalán 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 nyomunk a latban). A súly ezzel szemben egy
erő: az az erő, amellyel a test nyomja az alátámasztást, 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 gravitációja, ez azonban nem igaz, mert mindenképpen a Föld körül keringenek… Ugye nem
is volt olyan bonyolult?
Szilágyiné Szabó Ágnes

Számos témakörben folytak
a foglalkozások, mint például mesefeldolgozás, szövegértő
olvasás fejlesztése, helyismeret,
irodalom, történelem, könyvtári és információ-keresési is-

meretek, drámajáték, manuális
ügyesség fejlesztése, stb.
A pályázat keretében megvalósított programok lehetőséget biztosítottak a gyermekek
személyiségének fejlesztésére, kreatív képességeik kibontakoztatására, esetleges hátrányaik kompenzálására. További cél volt a programokon
résztvevők olvasási kultúrájának, kreativitásának fejlesztése, és a résztvevők igényeinek
felkeltése a könyvtári szolgáltatások iránt.
A két iskolai félévben 16-féle program valósult meg, közel
500 gyermek és fiatal, pedagógusok, egy muzeológus és a
könyvtárosok részvételével.
A pályázat megvalósításának részeként január 15-én került sorra a záró szakmai rendezvény, amelyen részletesen
bemutatták a projektet és az elért eredményeket. A foglalkozásokat vezető pedagógusok,
könyvtárosok beszámoltak a
foglalkozásokon elvégzett munkáról, tapasztalataikról, élményeikről. A projekt menedzsere Erdősné Sági Mária, könyvtárunk igazgatója volt.  Zs. I.

programajánlatok január 27.–február 10. között
Január 27. kedd 18 óra
„Természetesen az egészség! felé” szakkör. Téma: új év, új életstílus. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

Január 31. szombat 12:30 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete farsangi bulija.
Nyugdíjasok Háza

Január 31. szombat 10 óra
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola játszóháza
nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek.
József A. u. 12.

Február 7. szombat délutántól
Békési Farsangi Forgatag.
Kulturális központ

Farsangi forgatag
fánkversennyel
Február 7-én, szombaton
délutántól kezdődően Békési
Farsangi Forgatag lesz a kulturális központban. A szervezők helyi termék fesztivált
hirdettek. Házi jellegű termékeket és hagyományos mesterségeket lehet megtekinteni.
Lesz ezek mellett játszóház is,
továbbá bemutatkoznak a kul-

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

lönlegességgel és a recepttel a
rendezvény napján 16:30-ig
lehet nevezni. A Farsangi Forgatag programjában szerepel
még jelmezes felvonulás is. A
programok ingyenesek.
A rendezvény 20 órától a
békési kötődésű énekessel működő Hungariddim zenekar
koncertjével zárul.

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

7. hét

Sütemény

2015. február 9-13.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Burgonyaleves

Babgulyás

Tojásos
savanyúleves

Zöldségleves

Csontleves

Sertésrizottó

Ízes kifli

Sült csirkecomb
burgonyapürével

Sertésborda
ráncosan

Paradicsomszósz
húsgombóccal

Befőtt
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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2015. január 27.

A dobogón maradás...
Fennállásának legnagyszerűbb eredményét érte el a Békési
TE asztalitenisz szakosztálya azzal, hogy a férfi Extra Ligában a második helyen zárták az őszi idényt.
Balogh József vezetőedző lapunknak elmondta, hogy nyáron a kecskeméti Szabó Krisztiánt igazolta le az együttes,

2014/2015-ös szezont. A csapatot sérülések sújtották: Sebestyén Sándor és Csarnai Gábor is megsérült. A csapatban

A Békési TE extraligás férfi csapata. Balról jobbra Balogh József vezetőedző, Pagonyi Róbert, Sebestyén Péter és Szabó Krisztián.

aki korábban Ausztriában játszott. Igazolása jó húzásnak bizonyult, hiszen mérkőzéseinek
hetven százalékát megnyerte,
így húzóerőnek bizonyult. Sebestyén Péter 62, míg Pagonyi
Róbert 60 százalékos eredményességi mutatóval büszkél-

mellettük Botyánszki Csaba,
Korály Tibor, Hollósi Gábor
és Czina József kapott lehetőséget.
Az amatőröknél Balogh
Bernadett több versenyen áll
hatott a dobogó felső fokára, míg Molnárné Boros Már-

Horgász
szemmel
Tavaszvárás

Még tél van ugyan, de már
hozzáfoghatunk a tavaszi készülődéshez. Gondolok például a horgászbotok és orsók
karbantartásárra.
A teleszkópos vagy többrészes botok és a nyél megtisztításakor használjunk meleg
vizes szivacsot, míg a zsinór
vezető gyűrűket elhasznált
vizes fogkefével tisztogassuk
a felhordott szennyeződéstől, végül az egészet száraz,
puha pamuttal töröljük át.
Nagyon fontos, hogy szárítsuk ki, nehogy a parafa nyél
bepenészesedjen! Érdemes
még a boton a gyűrűket átnézni, hiszen a spiccgyűrűt
a zsinór bevágódása sokszor
tönkreteszi, ezért érdemes
kicserélni.
A sokat tekert orsó is megérdemli a gondoskodást,
ezért az orsónkat is tisztítsuk
meg! Az orsót nedves szivac�csal tisztítsuk, majd töröljük szárazra. Nagyon fontos,
hogy az orsón a tőgörgő zsírozása és olajozása TILOS!!!
Csak azoknak a horgászoknak ajánlom az orsó házilag szervizelését, aki már
nem először szedi szét az orsóját. Aki biztosra akar menni, az bízza szakszervizre.
Szekerczés Sándor

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

Nincs könyvelője?

kedhet, így mind a hárman bekerültek a legmagasabb bajnoki osztály 12 legjobb sportolója
közé. Ezek a jó egyéni eredmények hoztak nem várt győzelmeket az ősszel. A csapat hat
győzelme mellett mindössze
kétszer szenvedett vereséget,
így a második a tabellán. Céljuk, hogy megőrizzék a dobogós helyezést, és ehhez újabb
támogatókat szerezzenek.
Az NB II-es csapat a kilencedik helyről folytatta a

Teljes körű könyvelés
gazdasági társaságok,
alapítványok,
egyéni vállalkozók részére.
Adóbevallások készítése
magánszemélyeknek.

ta szintén jól szerepelt a hazai és nemzetközi viadalokon.
Ők ketten Fekete Ádámmal
kiegészülve a megyei II. osztályú bajnokság 10. helyén
állnak.
Jó hír, hogy az utánpótláskorú versenyzőknél is mindinkább számolni kell a békésiekkel: a fiúk közül Szűcs Sándor, Balogh Tamás és Fekete
Ádám, a lányok mezőnyében
Balogh Ágnes Kira sikereiről
mi is írtunk már.
Sz. K.

Kerékpárosokat
ütöttek el autók
Békés külterületén január 12-én 11 óra 25 perc körüli időben kerékpárost ütött el
egy terepjáró, melynek vezetője az elsődleges adatok szerint
azért kormányozta járművét
a kerékpárútra, mert el akarta kerülni az ütközést egy elé
hajtó személygépkocsival. A
kerékpárost életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A baleset körülményeit vizsgálják.
Békésen, a Deák Ferenc utca
és a Róna utca kereszteződésében
január 14-én 16 óra 20 perc körül személygépkocsi kerékpárossal ütközött. A kerékpárral közlekedő nő és a bicikli csomagtartóján ülő gyermek könnyű sérülést szenvedtek. /Forrás: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság/

Időpont egyeztetés szükséges!

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

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, 3-3at játszottak a Pápa és 1-1-et
a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium ellen, míg 3-1-re kikaptak az FC DAC 1904 ellen. Ezzel a harmadik helyen
zártak. A békésiek menetben
kirándulást tettek Pozsonyban, ahol megtekintették a
várat és sétáltak a történelmi
óvárosban. Hazafelé jövet pedig a Groupama Arénába látogatott a békési csapat, ahol
kétórás idegen vezetés keretében vehették górcső alá a Fradi stadiont. A dunaszerdahelyi
torna résztvevői: Szűcs Balázs,
Csikós Lajos, Juhász Jenő, Római Krisztofer, Kocsis Dávid,
Kiss Larion, Szabó Dávid, Sza-

Az ifista békési focisták látogatást tettek Pozsonyban.

bó Imre, Laukó Viktor, László
Norbert. Edző: Bíró Péter.
Szintén az ifik kaptak meghívást Törökszentmiklósra,
egy nyolccsapatos teremlabdarúgó tornára. A IV. Miklós Kupán az előkelő 2. helyet szerezte meg a békési csapat, amely mindössze egyetlen cserével játszotta végig

az egynapos, megterhelő tornát. A mieink a döntőben
3-2 arányban maradtak alul a
Szajol KLK ellen. A torna legjobb játékosa a békési Reszelő József lett. A békési csapat
tagjai: Szűcs Balázs, Csikós
Lajos, Római Jenő, Szabó Imre, Szabó Dávid, Reszelő József. Edző: Bíró Péter.

Edzőmeccsekkel készül Elfogyott a
Kalendárium
a rajtra a Békési FKC
A február 7-én
kezdődő tavaszi
idényre megkezdte a felkészülést a
Békési FKC. Négy
edzőmeccs is szerepel a programban,
melyek közül még egy van
hátra, a hazai pályán sorra kerülő Törökszentmiklós elleni
összecsapás, amely január 29én fél héttől lesz.
Jó hír a csapat háza tájáról,
hogy újra lehetőséget kapott a
magyar ifjúsági válogatottban
Szilágyi Dávid. A válogatott
párnapos összetartást követően Gyurka János szövetségi
edző vezetésével Svájcban két
felkészülési meccset játszott,

egyiket megnyerték,
a másikon döntetlen született. Szilágyi
Dávid mindkét mec�csen játszott és gólokat szerzett.
Javában tart továbbá az U12-es kézilabda
bajnokság. A bajnokság Badó
László régió „A” csoportjának
csapatai játszottak egymással
Szegeden. Mind a tíz csapatra 2-2 mérkőzés várt. Csapatunk a Békéscsaba DKSE-vel
és a Gyulai SE-vel mérkőzött
meg. Mindkettőt fölényesen
legyőzték. Tizennégy mérkőzés után csapatunk a csoport
első helyén áll, méghozzá veretlenül.

Olvasóink érdeklődésének
köszönhetően mára elfogyott
a boltokból a Békési Kalendárium 2015-ös kiadása. A kiadó Családért Alapítvány és a
szerkesztő nagy sikernek tartja, hogy a jubiláló, tizedik kiadvány mind az ezer kinyomtatott példánya lényegében
másfél-két hónapon belül gazdára talált. A tisztelt olvasók
máris számos hálás és dicsérő
üzenetet juttattak el hozzánk
a Kalendárium változatos, lokálpatrióta szemléletű tartalmát és tetszetős megjelenését
kiemelve. Gyűlnek továbbá a
most először nyereményjátékformában közzétett keresztrejtvény megfejtései is. Ennek
leadási határideje március 31.
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