
Csendesen emlékezett a város
- Minden nemzedéknek, 

így a miénknek is szembe kell 
nézni próbatételekkel. A mi 
március 15-énken nem idegen 
erőkkel kell harcolnunk. Ne-
künk a gazdasági, lelki és szel-
lemi szabadságunkért, a kor-
szerű gondolatokért kell meg-
harcolni, amelyekből azután 
olyan tettek születnek, ame-
lyek megmutatják a kiveze-
tő utat a sokakat sújtó elsze-
gényedésből – mondta ünnepi 
beszédében az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 167. 
évfordulója alkalmából tartott 
városi megemlékezésen Ko-
szecz Sándor. 

A kulturális központ igazga-
tója a Forradalmi Emlékműnél 
tartott rendezvényen így foly-
tatta: „Ehhez új gondolatok, 
új szemléletmód, összetartás és 
együttműködés kell.  Közössé-
gek kellenek. És a közössége-
ken keresztül közös, közösségi 
élet, vagy röviden aktív köz-
élet. A közélet pedig politika. 
Akárhogyan cseng is ez a szó a 
fülekben, akár pozitívan, akár 
negatívan, tudnunk kell, hogy 
minden tettünk, amit szű-
kebb és tágabb közösségünk 
érdekében végzünk, az poli-
tika. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Ön műveli 
a kiskertjét?

Szavazzon Ön is!
www.bekesiujsag.hu

50%
Nincsen 

kiskertem.

17%
Már nem, 
nem éri meg.

33%
Igen, 
természetesen.

Keresik Békés legszebb konyhakertjét
Békés Város Önkormányza-

ta - csatlakozva Kovács Szilvia 
ötletgazda (Karcag) által létre-
hozott „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei országos 
programhoz - meghirdeti a he-
lyi „A legszebb konyhakertek” 
című versenyt. Nem csak a 
zártkert tulajdonosok, hanem 
a tömbházban lakók jelentke-
zését is várják, akik erkélyen 
elhelyezett edényekben kony-
hakerti növényeket nevelnek. 
Várják minden békési zöld-
ség- és gyümölcstermesztő 
kertművelő jelentkezését.

A versenyt hét kategóriá-

ban írják ki: Balkon (erkélyen 
kialakított), Mini (10-50 m2), 
Normál (50 m2 felett), Zárt-
kert 1., Zöldség, Zártkert 2., 
Gyümölcsös, Zártkert 3., Ve-
gyes (zöldség és gyümölcs), 
Közösségi (csoportok, szerve-
zetek által megművelt kertek).

Jelentkezhet a balkon, kert, 
udvar, telek, földterület tulaj-
donosa vagy megművelője. El-
várás, hogy a megművelt terü-
let legyen ötletesen kialakított, 
szép, megfelelően gondozott, 
gyommentes, és egyben hasz-
nos. Előnyt élvez a komposz-
tálás, öko/bio módszerek al-
kalmazása, öntözésnél csator-

na/esővíz használata, a madár-
barát kert kialakítása. Külön 
előnyt élvez, ha a kertben mi-
nél többféle fűszer- és gyógy-
növény található.

A részletes pályázati felhívás 
és a jelentkezési lap letölthető 
a www.bekesvaros.hu oldalon 
a Dokumentumtár/Közérdekű 
információk közül, valamint 

személyesen kérhető a Béké-
si Polgármesteri Hivatal por-
táján és titkárságán. Nevezési 
díj nincs.

Eredményhirdetés az idén 
szeptemberi Madzagfalvi Na-
pokon lesz. A kiíró kategórián-
ként az első három helyezettet 
díjazza, és minden kategória 
első helyezettjét a zsűri az or-
szágos versenyre jelöli.

A benevezett kertek meg-
tekintésére két alkalommal 
kerül sor május 1. és augusz-
tus 15. között, a tulajdonossal 
egyeztetett időben. 

Jelentkezési határidő: 
2015. április 30. 

A KÉSZ békési szervezete, 
a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ 
és Békés Város Önkormányzata 

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családtagját 

március 26-án, csütörtökön 17 órára 
a kápolnaterembe a KÉSZ által alapított

SURSUM CORDA díj
átadási ünnepségére. 

Az elismerést a város életének egészségügyi 
és szociális területén kifejtett kiemelkedő tevékenységükért, 

életművükért kapják a kitüntetettek.

A díjakat Zajácz Tamás iparművész készítette.

A rendezvényt zenés-irodalmi műsor színesíti, 
melyben fellép 

Bagoly László zenepedagógus tanítványaival 
és szót kapnak a KÉSZ tagjai is.

A belépés díjtalan.
A rendezvény után szeretettel várunk mindenkit 

egy szerény falatozásra.

Magas elismerés 
Mona néninek

Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere nem-
zeti ünnepünk alkalmából Ki-
váló Művész-, Érdemes Mű-
vész- és Babérkoszorú-díja-
kat, valamint szakmai díjakat 
adott át március 13-án a Pes-
ti Vigadóban. Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke 
megbízásából Balog Zoltán ki-
emelkedő színvonalú munká-
ja elismeréseként Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt polgá-
ri tagozat kitüntetést adott át 
Sebestyénné Farkas Ilona ze-
nepedagógus-karvezetőnek, a 
békéscsabai Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépisko-

la alapítójának, egykori tarho-
si diáknak, aki városunkban is 
sikeres zenepedagógusi mun-
kát folytatott, és évtizedek óta 
a Békés-tarhosi Zenei Napok 
résztvevője, szervezője. 

Mona néni kitüntetéséhez Bé-
kés Város Önkormányzata mel-
lett a Békés-tarhosi Zenebarátok 
Köre is szeretettel gratulál.

Minden korszak annyira erős, 
amennyire erősek a közösségei 
– mondta beszédében Koszecz 
Sándor.

A színvonalas ünnepi műsort városi civil- és kulturális szervezetek 
tagjai közösen adták.
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FELHÍVÁS
A Baptista Szeretetszol-

gálat Adományozási Igaz-
gatósága  „Szeretet határok 
nélkül” címmel akciót kez-
deményez ahhoz a kezde-
ményezéshez kapcsolódva, 
amelyet a napokban Sol-
tész Miklós államtitkár je-
lentett be.

Az akció keretében a 
Baptista Pontokon tartós 
élelmiszer- és készpénz ado-
mánygyűjtést indítanak ki-
fejezetten a kárpátaljai rá-
szorulók megsegítése céljá-
ból. A gyűjtés március 17-
től 31-ig tart. 

A gyűjtésre tartósélel-
miszereket várnak, példá-
ul lisztet, cukrot, konzer-
veket, befőtteket, lekváro-
kat, száraztésztát, száraz-
babot, lencsét, szörpöt, sa-
vanyúságot.

Kérjük, felajánlásával 
keresse fel a Békési Bap-
tista Pontot, az Omnia 
mellett.

Megkérdeztük 
a polgármestert…

…hogy miért ajánlotta fel fizetésének egy részét a város javára
A békési emberek szeret-

nék, hogy a település fejlőd-
jön, munkahelyek jöjjenek 
létre, és jöjjenek haza a fia-
talok. Ehhez komoly fejlesz-
tésekre van szükség. Erre a 
városnak a következő évek-
ben óriási lehetőségei van-
nak. Ezek - közel 5 milli-
árd forint értékben - pályá-
zatok formájában érhetőek 
el. A sikerességhez viszont 
Békésnek szükséges hozzá-
tenni az úgynevezett saját 

erőt. Az önerőt a város te-
remti meg - többek között 
az építményadóból -, és ezt 
senki sem fogja helyettünk 
megtenni. Szeretném, hogy 
a pályázatokra fordítható 
saját erő minél nagyobb le-
gyen, ezért ajánlottam fel 
éves jövedelmemből 450 
ezer forintot a város javára 
– mondta el lapunk meg-
keresésére e fontos témáról 
Izsó Gábor, városunk pol-
gármestere.Izsó Gábor
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Hogyan fogyaszt kevesebbet a hűtő?
A háztartási berendezések közül minden bizonnyal 
a hűtők és a fagyasztószekrények fogyasztják a leg-
több energiát. Éjjel-nappal működniük kell, hiszen e 
nélkül a felhalmozott élelmiszer megromlik. Azonban 
egy kis praktikával, odafigyeléssel a villamos-energia 
költségek nagymértékben csökkenthetők. Lássunk 
most néhány jó tanácsot a probléma kezelésére. 

1. Lehetőleg A++ besorolású készüléket vá-
sároljon! Az A energiaosztályú gépek energiafo-
gyasztása a legkedvezőbb, és 
környezetterhelése a legala-
csonyabb. 

2. Ne nyitogassa feleslege-
sen a hűtő ajtaját! A beáram-
ló meleg levegőt a készülék-
nek le kell hűtenie, ami sok 
energiát emészt fel. De amiatt 
is tartózkodni kell a felesle-
ges nyitogatástól, mert a fris-
sen berakott ételek nem hűlnek le megfelelően, 
ezért megromolhatnak. 

3. Üzemeltessen energiatakarékosan! A kor-
szerű hűtőkön már van energiatakarékos funk-
ció, melyet célszerű használnunk. Ha nincs ilyen 
beépítve, akkor állítsuk a termosztátot a hűtő-
térben 5-6 fokra, a fagyasztótérben pedig -18 
fokra! 

4. A legjobb, ha minél több élelmiszert táro-
lunk a hűtőben! A nagy mennyiségű hideg étel 
a hőtehetetlenség miatt jobban tartja a hideget, 
így a beáramló meleg levegő is jobban és gyor-
sabban le tud hűlni.

5. Évente egyszer kötelező leolvasztás és fer-
tőtlenítés! Az új hűtők már rendelkeznek auto-

mata leolvasztási funkcióval. Azonban régi gé-
peknél nekünk kell gondoskodni az óriási jég-
darabok eltávolításáról, melyek tovább rontják 
a hűtő hatásfokát. 

6. Meglévő hűtőnk mellé még egyet beállíta-
ni sokkal gazdaságtalanabb, mint egy nagyot 
vásárolni. 

7. Megfelelően szellőzzön a kondenzációs 
rács! A hűtőgépek működésük során elszállít-

ják a meleg levegőt, amit há-
tul egy rácson leadnak a kör-
nyezetnek. Fontos, hogy itt 
megfelelő legyen a szellőzés. 
Ne toljuk egészen a falig a hű-
tőszekrényt, vagy ne takarjuk 
el, minimum 5 centi rést hagy-
junk. A nem megfelelő szellő-
zés akár 10 százalékkal is nö-
velheti az energiafogyasztást.

8. Meleg ételt ne tegyünk a hűtőbe! Ezzel árt-
hatunk a legtöbbet a készüléknek, valamint a 
hűtőtér hőmérséklete is pillanatok alatt felme-
legszik. 

9. Célszerű a hűtőt a tűzhelytől távol elhelyez-
ni, olyan helyen, ahol a hőmérséklet viszonylag 
állandó.

10. Fontos a jó szigetelés! Az ajtó mellett a tö-
mítések az idő előrehaladtával elöregszenek. Ép-
pen ezért legalább kétévente ellenőrizzük a tömí-
téseket. Az ajtó jó záróképességét egy egyszerű 
papírlappal is ellenőrizhetjük. Helyezzünk egy A4-
es papírlapot az ajtó és a tömítés közé. Ha kissé 
nehezen lehet kihúzni, a tömítés jó. Ha viszont el-
lenállás nélkül, a szigetelést cserélni kell.

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

Élő fortélyaink

A volt szécséNyKerti isKolA 
A Csallóközi és a Nevelő utca sarkán álló 

épületek 1928-ban, illetve 1930-ban épültek, 
mint a város külterületi iskolája. Klebersberg 
Kunó egykori vallás- és közoktatási minisz-
ter elképzelésének 
megfelelően főleg 
tanyán, kisebb tele-
püléseken épültek 
ezek az iskolák, így 
Békés külterületén 
is. A Klebersberg-is-
kolák nagy részét le-
bontották, mára alig 
egy-kettő maradt 
fenn belőlük. Pedig 
nemcsak kultúrtör-
téneti, hanem építészeti értékeket is képvisel-
nek, állaguk jók, masszívak. A volt szécsény-
kerti iskola is ezek közé tartozik. 

Itt is, mint a külterületi iskolákban általá-
ban, az összevont, osztatlan osztályokat egy 
tanító tanította. Azért hívták őket néptaní-
tóknak, mert az egyszerű földműves gyere-
kek tanításán kívül általában a felnőtteknek 
népművelési előadásokat is tartottak, színda-
rabokat is betanítottak. Valóban lámpások 
voltak ők. Itt, a szécsénykerti iskolában taní-
tott a két világháború között Szabó László, 
Ptacsek Teofil, Hidvégi János, Bányai Erzsé-
bet. Hosszú ideig működött itt Diviczki Já-

nos, és az iskola utolsó tanítója, Bereczki Sán-
dor. Az 1970-es évek elején szűnt meg itt a 
tanítás. 1951-től óvodai nevelés is folyt. Leg-
utóbb már ez is megszűnt. A Csallóközi úti 

épületben az Idősek 
Napközi otthona 
kapott helyet, a má-
sikban jelenleg az 
Együtt Könnyebb 
Közhasznú Egyesü-
let. 

A téglalap ala-
pú épületek utca-
fronton húzódnak 
és nyeregtetősek. 
Vakolt lábazati pár-

kányban végződnek. Az ablakok faszerkeze-
tei még eredetiek. Az 1928-ban épült épít-
mény udvarra néző kör keresztmetszetű osz-
lopos tornáca adja ennek az épületnek az ér-
tékét. Meg a többi Klebersberg-iskola érté-
két. Nem is beszélve a már említett kultúr-
történeti értékről. Ezért úgy gondolom, hogy 
a volt szécsénykerti iskola is a védendő, meg-
óvandó épületek közé kell, hogy tartozzon. 

/Megjegyzés: e cikk írásakor felhasználtam 
Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség tör-
ténete című művét, annak 166. oldalán olvas-
ható adatokat./

Bíró György, városvédő                                  

KulcsPont: munkaerő-piaci program 
a megváltozott munkaképességű személyek számára 

Békés megyében

a projekt azonosítószáma:
TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0060

Megváltozott munkaképességűek figyelmébe!
Több éves tapasztalattal rendelkező munkaerő-piaci 

szolgáltató szervezet 
ingyenes munkahelykereső szolgáltatással várja Önt. 

 Amennyiben:
• megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő, 

OOSZI, ORSZI, NRSZH, RSZSZ által kiállított 
orvosi szakvéleménnyel rendelkezik és munkát keres,

keresse fel irodánkat, személyre szabott álláskeresési szolgáltatással 
segítünk Önnek!

Jelenleg az alábbi munkakörökre keresünk ügyfeleket:
projektasszisztens – Orosháza, Békéscsaba

villanyszerelő – Békéscsaba
betanított munka – Békés

varrónő, növénytermesztő, faipari betanított munkás, takarító – 
Gyula

Kérjük, hogy a személyes találkozás előtt egyeztessen időpontot 
a lenti telefonszámok valamelyikén!

Elérhetőségünk:

Béthel Alapítvány
5600 Békéscsaba, Aulich u. 6.
Tel.: 06-66/327-134; 06-70/639-2956
E-mail: bethel@bethel.hu 
Magán-munkaközvetítői ny.sz.: 578-1/2011

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 900–1200

Kedd: 1300–1600

Szerda: 900–1200

Csütörtök: 1300–1600

Péntek:  900–1200

Mennyi lesz a szemétszállítási díj?
Bár kiadványokban és inter-

netes fórumokon is megjelent, 
hogy egyesek tudni vélik, hogy 
mennyi lesz a szemétszállítási 
díj, eddig nem jelent meg sem-
milyen közlönyben ennek mér-
téke. Minden más híresztelést 
kacsának kell minősíteni. Az 

önkormányzatokkal annyit kö-
zöltek, hogy a kormány ható-
sági árat vezet be a szemét-
szállítás terén, tehát országo-
san egységesíti a szemétszállítás 
díját. Ezt kötelező lesz minden 
önkormányzatnak alkalmazni. 
Mozgástér csak a kedvezmé-

nyeknél (pl. szelektív gyűjtés) 
lesz. Amint ezt az összeget 
közli a kormány Békés Város 
Önkormányzatával, azonnal 
nyilvánosságra hozzuk. 

Mucsi András, 
a képviselő-testület 

Ügyrendi Bizottsága elnöke

Kállai Júlia emlékkiállítás
A Békésen óriási sikerrel 

megrendezett emlékkiállítás 
egy része a megyeszékhelyre 
került. A Békéstáji Művésze-
ti Társaság által megszervezett 
tárlat a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban nyert elhe-

lyezést. A falakra Kállai Júlia 
néhai békési grafikus- és fes-
tőművész, tanár néhány grafi-
kája, festménye és plakátja ke-
rült, közte a Békés-tarhosi Ze-
nei Napok legendás plakátja is. 
A kiállítás megnyitóján, már-

cius 13-án művésztársai, tanár-
kollegái, tanítványai és barátai 
együtt emlékeztek a minden-
kor mosolygós, hatalmas élet-
művet hátrahagyott nagyszerű 
művészre. A tárlat díjtalanul 
tekinthető meg.  sz. K.
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Házasságkötés nem 
történt. 

Elhunytak: Korcsok 
János (57 évesen), Dancs 
László (77), Nagy Sándor 
(81), Kecskeméti Sándor 
(85, Bélmegyer), Polgár-
né László Zsuzsanna (59), 
özv. Pocsaji Gáborné Há-
jas Magdolna (66), Borbély 
István (65), Sipaki András 
(86, Murony), Szabó Lász-
ló (43), Kun János (83), 
Nagy László (70, Kamut), 
özv. Csapár Istvánné Szabó 
Mária (86), Petrás András 
(83), Szilágyi László (72), 
özv. Kovács Lászlóné Nagy 
Julianna (85), özv. Tar Pál-
né Sostarics Ibolya (86), 
Vágási Ilona (66), özv. Ju-
hász Józsefné Horváth Er-
zsébet (71), M. Szabó Ist-
vánné Kulich Erzsébet 
(66), Kárp Magdolna (84).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Az abszolút

Az  abszolút fogalma a la-
tin absolutus (teljes, tökéle-
tes) és az absolvere (eloldoz-
ni) szavakból ered, tulajdon-
képpen bevégzettet, feltét-
lent, semmitől sem függőt, 
korlátlant jelent, a relatív 
ellentéte. Különböző ér-
telmezésekben jelentheti a 
végső valóságot, a feltétlen 
létezőt, amely maga min-
den más feltételéül szolgál, 
a végtelent, amely minden 
végesnek feltétele, a legma-
gasabb rendű létezőt, a leg-
főbb lényt akár.  

Elég nehéz meghatáro-
zások, nem? Ezért javasol-
ják a nálunk okosabbak egy 
„Abszolút szótár” kialakítá-
sát és folyamatos bővítését. 
Jobb híján neki is fogha-
tunk a dolognak, hisz úgy-
is gyakorlati példák révén 
érthető meg igazán bármi-
lyen ultraszofisztikált do-
log is. Lássuk: Mi az abszo-
lút köd? Amikor a rendőr 
a jelzőlámpa tetejéről ki-
abálja a színeket. Na de ki 
az abszolút diplomata? Aki 
úgy el tud küldeni a fenébe, 
hogy alig várod az indulást. 
És mi az abszolút részegség? 
Amikor három ember beül 
egy szobába, megisznak fe-
jenként egy üveg pálinkát, 
majd az egyikük kimegy, a 
másik kettő pedig megpró-
bálja kitalálni, hogy melyi-
kük ment ki. S az abszolút 
szlogen? Hát ez: Az alko-
hol az emberiség ellensége. 
Aki pedig megfutamodik 
az ellenség elől, az gyáva. 
Aztán: Mi az abszolút leg-
jobb fizikai megfigyelés po-
litikusoktól? Hát, hogy az 
üres fejnek jobb az akuszti-
kája. És ki az abszolút ren-
dőr? Aki letartóztatja a lo-
pótököt és a gyilkos galó-
cát. Kaptafámnál marad-
va: Mi az abszolút étvágy-
talanság? Mikor a betegnek 
már azok az ételek sem ízle-
nek, amitől eltiltotta az or-
vos. Még ez is ide illik: Ki az 
abszolút naiv kismama? Aki 
a szülőszobában kinyittatja 
az ablakot, hogy be tudjon 
repülni a gólya. 

Na de ki az abszolút kom-
munista? Aki a fogára koro-
na helyett vörös csillagot ra-
kat. Ez is politika: Mi az ab-
szolút osztályharc? Amikor 
a pártház macskája kergeti a 
templom egerét. 

De a családi élet sem ma-
radhat el: Ki az abszolút pa-
pucsférj? Akinek otthon ke-
veset szabad, de amit sza-
bad azt muszáj. Mi az abszo-
lút borzasztó? Ha az ember 
veszekedni akar, de nincs ki-
vel. Kinek van abszolút rá-
beszélő képessége? Annak a 
férjnek, aki képes meggyőz-
ni a feleségét, hogy minden 
bunda kövérít. Aztán: És 
ki az abszolút bizalmatlan? 
Aki kézfogás után megszá-
molja, hogy megvannak-e 
az ujjai. Mi az abszolút fel-
kapott cikk? Szélben a szok-
nya. 

Mai téma: Ki az abszolút 
újgazdag? Aki a kerti tör-
pét is nercbundába öltözte-
ti. És ki az abszolút focid-
rukker? Aki azt hiszi, hogy 
de Gaulle-t Albert Flóri-
án rúgta. Na, de mi az ab-
szolút semmi? Hát egy lég-
gömb, meghámozva. Ki az 
abszolút udvarias? Aki a fá-
radt olajat is hellyel kínálja. 
A Körös partján maradva: 
Ki az abszolút hiú horgász? 
Aki kizárólag tükörpontyra 
horgászik. Ide illik még: Mi 
az abszolút nagyképűség? 
Ha egy giliszta azt mondja, 
hogy pecázni megy. Ki az 
abszolút előzékeny? Aki a 
szekrényajtón is kopog, mi-
előtt kinyitja. Ki az abszo-
lút alacsony? Akinek a ta-
laj menti fagynál deres lesz 
a haja. És ki az abszolút so-
vány nő? Aki, ha lenyel egy 
tablettát, akkor várandós-
nak látszik. Ki az abszolút 
kövér? Akit elindul megke-
rülni egy légy, és mire kör-
beéri, kétszer tankol. Me-
lyik az abszolút előkelő ét-
terem? Melyben melltartó-
ban szervírozzák a libamel-
let. És mi az abszolút le-
törtség? Amikor van kivel, 
van mivel, van hol, de mi-
nek? Ki az abszolút sovány? 
Aki magában beszél és ki-
hallatszik. Apósom kedven-
ce: Ki az abszolút szegény? 
Akinek még az aranyere is 
rézből van. Mi az abszolút 
pech? Ha valaki magába 
roskad, és mellé esik. S mi 
az abszolút lehetetlen? Ten-
ger fenekére bugyit húz-
ni. Mikor van abszolút hi-
deg? Amikor a családfát is 
eltüzelik, amikor a bőrkesz-
tyű is libabőrös lesz, amikor 
az embernek ajkára fagy a 
mosoly és a műfogsor is va-
cog a pohárban. 

Végezetül: Ki az abszo-
lút nagyképű? Aki azt hiszi, 
hogy okosabb nálam. És kö-
szönöm abszolút türelmü-
ket, ha egyáltalán eljutottak 
idáig az olvasásban…

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
MÁrCIuS 21-28. 

Turul Patika (Piac tér) 
MÁrCIuS 28 – ÁPrILIS 4. 
oroszlán Patika (Kossuth u.)

ÁPrILIS 4-11. 
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.

Kovács Gusztáv 
megyei roma képviselő lesz

Lemondás nyomán kerül be 
a Békés Megyei roma Nem-
zetiségi Önkormányzatba Ko-
vács Gusztáv, aki ősszel a ro-
ma Polgárjogi Szövetség listá-
ján harmadik helyen szerepelt, 
de a szervezet csak két man-
dátumot szerzett. Az egyik 
képviselő lemondása nyomán 
a békési roma politikus kerül 
be a testületbe. Kovács Gusz-
táv feleségével együtt a békési 
Szegedi Kis István református 
Gimnázium, Általános Iskola, 

óvoda és Kollégium dolgozói. 
Nagyobbik lányuk egyetemis-

ta Szegeden, angol szakon ta-
nul, a két kisebb gyermek a 
helyi gimnáziumba jár. Koráb-
ban a Békési roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselő-
je is volt. Aktív közéleti sze-
replő, 2003-tól a Fidesz-KD-
NP aktivistája, 2010-től a Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
egyik békési alelnöke. Megyei 
képviselőként Békés városért 
is tenni akar, és a városveze-
téssel való szoros együttműkö-
désre törekszik.  M. A.

Óvodai beíratás Békésen 
Békés városban az óvodai beíratás, 

előjegyzés ideje: április 8-9. (szerda és 
csütörtök) 8-15 óra között. 

Helye:
1.  reményhír Intézményfenntartó Köz-

pont által fenntartott óvodában: 
Epreskerti Óvoda 
(Békés, Móricz Zs. u. 44.)

2.  református Egyházközség által fenntar-
tott óvodában: 
Jantyik utcai Óvoda 
(Békés, Jantyik M. u. 33.)

3.   Békés Város Önkormányzata óvodáiban 
a központi beíratás helyszíne: 
Központi Fürkész Óvoda 
(Békés, Baky u. 4.)
A gyermekek felvételéről a tagóvo-

dákba a gyermek lakóhelyét, az esély-
egyenlőségi szempontokat, valamint a 

szülő igényeit figyelembe véve az intéz-
mény igazgatója dönt.

A felvételről az első helyen megjelölt ta-
góvodában lehet érdeklődni május 26-tól.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
s Gyermek TAJ kártyája
s  Gyermek születési  

anyakönyvi kivonata
s  Gyermek 

lakcímkártyája
s  Szülő személyi  

igazolványa
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CxC. törvény 2015. szeptember 1-jén ha-
tályba lépő 8. § (2) bekezdése értelmében 
az a gyermek, aki 2015. augusztus 31-éig 
betölti 3. életévét, kötelezően „a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt”. 

Nyárra meglesz az új medence
Elkészültek a Békési uszo-

da és Termálfürdő gyermek-
medencéjének első tervei - 
tudtuk meg Izsó Gábor pol-
gármestertől. A létesítményt 
a fürdő zöldövezetében való-
sítja majd meg mindösszesen 
10 millió forintnyi önerőből az 
önkormányzat, a Békés Drén 
Kft. hathatós támogatásával. 
Barkász Sándor önkormány-
zati képviselő, a Békés Drén 
Kft. ügyvezető igazgatója 
mindig is támogatta és szív-
ügyének tekinti a békési fürdő 
fejlesztéseit.

A gyermekmedence elhe-
lyezésénél és kialakításánál fi-

gyelembe veszik a szakembe-
rek a későbbi fejlesztési lehe-
tőségeket és elképzeléseket. A 
tervezés első fázisaiban az lát-
ható, hogy egy komplex funk-
ciókkal kialakított medence 
épül, melynek egyik része kis-
gyermekek és akár babakorú 
gyermekek részére kialakított 
pancsoló lesz, a mélyebb ré-
szei pedig a nagyobb, óvodás-
korú gyermekek szórakoztatá-
sát szolgálhatnák. A medence 
ezen részén élményelemeket 
is elhelyeznek, egy úgyneve-
zett zuhanyzógombát és egy 
csúszdát. A medence tisztított, 
forgatott vízzel fog üzemelni, 

a víz időszakos melegítéséről 
a termálvízre kapcsolt hőcse-
rélővel gondoskodnak. A me-
dence vízmélysége változó lesz: 
a pancsoló területén 5-15 cen-
timéteres, a gyermekmeden-
ce részen 50 centiméteres víz-
mélységben gondolkodnak.

A kivitelezéshez szükséges 
forrást már az idei költségve-
tés tervezésekor elkülönítet-
te az önkormányzat annak ér-
dekében, hogy a munkálatok 
minél korábban megkezdőd-
hessenek és a nyáron már él-
vezni lehessen a Békési uszo-
da és Termálfürdő legújabb 
fejlesztését. 

Bajorország-München
2015. máj. 27. - jún. 1.

autóbusz, szállás, 
félpanzió 
94.500 Ft

Veress Antal 30/648-00-50
tetura@freemail.hu

Gabbiano Travel 94/500-509

 TISZTeLT LAKOSSÁG!

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2014. már-
ciusától üzemel Békés Város Hulladék-
gyűjtő Udvara, ahová Békés Város lakos-
sága ingyenesen szállíthatja be a követke-
ző hulladéktípusokat:
-  műanyag hulladékok (PET palack, mosósze-

res és mosogatószeres flakonok), 
-  papír és karton hulladékok, 
-  fém csomagolási hulladékok (sörös dobozok, 

konzervdobozok)
-  elektronikai hulladékok, 
-  növényvédőszerek 

-  fénycsövek és izzók, 
-  elemek és akkumulátorok, 

A Békés Városi Kommunális Szolgáltató Kft. 
kéri önöket, hogy a téli időszakban a tüzelésből 
visszamaradó salak hulladékot ne tegyék bele 
hulladékgyűjtő edényükbe, mivel a Kft. Szarva-
si út 64/1. szám alatti telephelyén ingyenesen 
lehetőségük van leadni a hét minden napján!

A Hulladékgyűjtő Udvar helye: 5630 Bé-
kés Szarvasi u. 64/1.

Nyitva hétfőtől péntekig 7-16 óráig, 
szombaton 7-14 óráig, vasárnap zárva.
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Csendesül...
KeresztKérdés

(A kErESzT NEM kérdéS)
Manapság, ha húsvétról beszélnek az emberek, általában két 

dolog körül forog a mondandójuk: Milyen nagy lesz a sonka?, és 
Mit hozott a nyuszi? Nagyjából ennek a két rendkívül sarkalatos 
kérdésnek a megvitatásával el is intézik az ünnepet, legyintve, 
hogy ezzel is megvolnánk, ettünk is, minden rendben tehát. Ar-
ra ne térjünk most ki, hogy a karácsonyt is hasonló betegséggel 
diagnosztizálták már jó ideje, csak ott a kérdés így hangzik: Mit 
hozott a Jézuska? Nos, sem nyúl, sem Jézuska nincsen. Előbbi-
től már csak a természet rendjénél fogva is teljesen idegen a to-
jásrakás, utóbbitól pedig mi sem áll messzebb, mint a kicsinyítő 
képző. A Húsvét ugyanis nem másról szól, mint Jézusról, róla 
is, mint megfeszítettről, visszhangozhatnak Pál apostol szavai a 
fülünkben. Arról a váltságműről szól, melyet rajta kívül senki 
más nem végezhetett volna el, s aki nélkül mi magunk is elve-
szettek lennénk, akár hisszük, akár nem. Mindez a kereszthalál-
lal kezdődött, de itt nem ért véget a történet, hiszen harmadna-
pon Krisztus feltámadt, az élet győzelmet aratott. Amikor tehát 
a Húsvétról beszélgetünk majd, ragadjuk meg az alkalmat, és 
beszéljünk kicsit arról is, amiről igazán szól: nem a nyúlról, ha-
nem a feltámadt Jézusról, és ez nem kérdés.

d. Nagy Bence

1848. március 15. a magyar lélek újjászületésének pilla-
nata - mondta orbán Viktor. A szabadság, a nemzeti füg-
getlenség a magyar történelem páros vezér-csillaga. A ma-
gyarság a magáét még a hatalmas birodalmak szorításában 
is meg akarja tartani. Függetlennek lenni a nagyobbak kö-
zött, földet, hazát megvédeni, saját szabad magyar világot 
teremteni: a magyar történelem négy parancsolata. Ám 
csak akkor szabad az egyén, ha az egész nemzet is az. 1848 
óta sokat változott a világ, de a magyar rendeltetés ugyan-
az: keményen dolgozni a fennmaradásért, a biztonságért és 
a megbecsülésért. Helytállásunkért elvárjuk az illő tisztele-
tet. Összefogás, nemzeti törvényhozás, önbecsülés nélkül a 
munkánk haszna a spekulánsok zsebébe vándorol. Mi ma-
gyarok, éljünk bárhol a világon, egy nemzetet alkotunk, 
minden magyar felelős minden magyarért. Vagy együtt le-
szünk sikeresek, vagy sehogy. Magyarország a szabadság, a 
demokrácia zászlóshajója volt mindig, ezért csak mosolyog, 
ha oktatni akarják ezekből. Európa része vagyunk, és jövő-
jét a többi nemzettel együtt akarjuk alakítani. Európa tele 
van kérdésekkel, mi pedig válaszokkal. A szuverenitásun-
kért folytatott küzdelem végtelen, és ebben csak magunkra 
számíthatunk. 

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

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

Nívós koncert bevétele segíti 
Haczk Lídia gyógyulását
A 16 éves, súlyos betegségből lábadozó Haczk Lídia gyó-
gyulásáért tartottak felemelő és színvonalas jótékonysági 
koncertet a kulturális központban a napokban. 

Korábban olvashattak már 
a Békési Újságban Haczk Lí-
dia és családja erőfeszítései-
ről a gyógyulásért. A lány-
nál tavaly állapították meg, 
hogy agytörzsén és mindkét 
hallóidegen jóindulatú daga-
nat van, amely miatt rövid 
idő alatt szinte teljesen elve-
szítette a hallását. Az operá-
ciót követően komplikációk 
adódtak, arca a jobb oldalon 
lebénult. Újabb műtétre volt 
szükség, melynek során az el-
lágyult kisagy nagyobbik ré-
szét eltávolították. Heteken 
át élet és halál között lebe-
gett. A család isteni csodának 
tartja, hogy ma Lídia jól van, 
és tanulmányainak folytatá-
sát tervezhetik. Ehhez viszont 
meg kell tanulnia a jelbeszé-
det, és olyan mozgásrehabili-
tációra van szükség, melyre a 
családnak a forrásai kimerül-
tek. Házukat akadálymente-
síteni kell. Ezekre is gyűjtöt-
tek a mintegy 200 személyt 
megmozgató jótékonysági 
koncerten, melynek helyszíne 

a Kecskeméti Gábor Kultu-
rális Központ volt. A szerve-
zésben szerepet vállalt a Ma-
gyar Pünkösdi Egyház orszá-
gos Cigánymissziója. A neves 
fellépők Békésre csábításában 
Horváth Elek nagybőgőmű-

vész és zenetanár emelendő 
ki, aki ismeretségét kiaknáz-
va elhívta mások mellett a két 
tehetséges zongoraművészt, 
Bujdosó Zsoltot, aki Liszt-, és 
Hodozsó Norbertet, aki Bach- 
darabot adott elő. Az összes 
fellépőhöz hasonlóan min-
denféle ellenszolgáltatás nél-

kül vállalta a koncertet dr. 
Pukánszky Béla egyetemi ta-
nár, gordonkaművész. Sokan 
várták Andelic Jonathan fellé-
pését, aki személyesen ismeri 
Lídiát és a Haczk családot, és 
ezúttal a keresztény könnyű-
zene legjavából adott elő né-
hány dalt, közte egy saját szer-
zeményt. Természetesen Hor-
váth Elek is színpadra lépett, 

részben szólódarabot előadva, 
továbbá a kiváló Jazz Elek trió 
tagjaként. Kiemelendő még 
a többféle műfajban jeleskedő 
Izbéki Tímea énekesnő fellépé-
se is, továbbá Szeverényi Bar-
nabás tanár és költő versmon-
dása zenés kísérettel, amely az 
est egyik drámai csúcspontját 

jelentette. A műfaji sokszínű-
ség jegyében lépett színpadra 
a Belencéres Néptáncegyüttes, 
és Timkó Sára zenepedagógus, 
akinek a kezei alatt Lídia ko-
rábban ígéretes fuvolatanul-
mányokat folytatott. 

A koncert után tombolasor-
solás zajlott, amelynek bevé-
tele, hasonlóan az estéhez és a 
korábban folytatott műanyag-

kupak-gyűjtéshez úgyszintén 
Lídia családjához kerül. A két 
fődíjat Takács Győző békéscsa-
bai keramikus-képzőművész, 
és Farkas László magyarbánhe-
gyesi szobrászművész ajánlotta 
fel, mellettük számos békési és 
megyei vállalkozó adott tombo-
latárgyat.  Szegfű katalin

Horváth Elek és Izbéki Tímea. A tombolát Lídia sorsolta. Dr. Pukánszky Béla.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

IPARI TERÜLET FEJLESZTÉSE BÉKÉSEN

A Békés városban működő Békés Drén Kft. 2012.11.28.-án támogató döntést nyert 
az Üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, ipar-
területek és inkubátorházak támogatása DAOP-1.1.1/AC-11 pályázati programban 
az Új Széchenyi Terv keretében. A 186,711 millió forint támogatás segítségével a 
vállalkozás ipari terület fejlesztését valósíthatta meg.

A projektgazda Békés Drén Kft.-t 1996-ban alapították, fő tevékenységi köre a vízminő-
ség védelme, valamint a vizek okozta károk megelőzése.
A cég a következő szolgáltatásokat nyújtja többek között: felszíni olajszennyezések ke-
zelése, melioráció, szénhidrogénnel szennyezett talaj mentesítése, szennyezett talaj 
tisztítása, talajvíztisztítás, kárelhárítási munka kivitelezése, mélyépítés, szennyezés fel-
tárása, lokalizálás, bányák rekultivációja. Emellett foglalkozik mélyépítéssel, ezen be-
lül pedig nagyátmérőjű szennyvízcsatorna építéssel, földkábel fektetéssel, függőleges 
drén beépítéssel.
A vállalkozás költséghatékony beavatkozást biztosító mélyszivárgó rendszerek kiépíté-
sében, illetve ezek üzemeltetésében alakulása óta piacvezetőnek számít, Magyarorszá-
gon. Jelenlegi piaci helyzetét és a gazdasági mutatóit a precíz munkavégzésnek, vala-
mint innovatív technológiák alkalmazásának köszönheti. 

A Békés Drén Kft. 373, 971 millió forint nettó összköltségvetésű projektjéhez 49,926683 
%-os támogatással, 186,711 millió forint  támogatást nyert el projektje megvalósításá-
hoz. A projekt Békésen valósult meg, melynek során a vállalkozás célja a tulajdoná-
ban lévő ipari területen infrastrukturális beruházás megvalósítása, a területen elérhető 
szolgáltatások skálájának bővítése és minőségének fejlesztése volt, annak érdekében, 
hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer meg-
teremtéséhez.

A projekt keretében Békésen, a Tárház utca 22/2. szám alatt egy nettó 1 819,73 m2 terü-
letű épület került kialakításra. Az új épületben üzemi területek, 7 üzemcsarnok, valamint 
irodai és szociális területek kerültnek kialakításra, továbbá kismértékű eszközbeszerzés 
tette komplexé a beruházást. A beruházás 2014. decemberében valósult meg.

További információ kérhető:
Békés Drén Kft.
+36302767703;  info@dren.hu 

Csendesen 
emlékezett 
a város

(Folytatás az 1. oldalról)
Tudták ezt a márciusi ifjak 

is. Ők politikát csináltak és 
eszükbe sem jutott, hogy a ’po-
litikamentesség’ maszkja mö-
gé bújjanak.” 

A megemlékezés az összefo-
gás jegyében, „Éljen a szabad-
ság” címmel összeállított, szín-
vonalas zenés-táncos műsorral 
folytatódott, melyben a Belen-
céres Néptáncegyüttes, a váro-
si színjátszó stúdió, az ifjúsági 
fúvószenekar  és a Békési Sza-
badidős Lovas Klub tagjai mű-
ködtek közre.

Az ünnepség koszorúzással 
ért véget. A városban élők ne-
vében Izsó Gábor polgármes-
ter és dr. Pálmai Tamás alpol-
gármester emlékezett. 

Idén nem koszorúzott a vá-
rosi ünnepségen a Fidesz és az 
MSZP, hanem együtt, a Job-
bikkal és a képviselő-testület-
be be sem került NÖBLE-vel 
kiegészülve közösen tartot-
tak megemlékezést. A kevés 
érdeklődőt vonzó eseményen 
szóba került a városvezetés és 
a tervezett építményadó elleni 
tiltakozás is. 

Szegfű katalin
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Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

NőNAP éS kiállíTáS A dózSA UTcáBAN
A Békés Városi Szociá-

lis Szolgáltató Központ Dó-
zsa utca idősek és fogyatéko-
sok klubjában a március is 
színes programmal indult. Fi-
lozófiánk, hogy az ellátottak 
szabadidejének megszervezé-
se nem csak finanszírozás kér-
dése. A „klubélet” alakítása a 
nőnap közeledtével ismét fon-
tos pillanatához érkezett. Fel-
ismerve, hogy mára már nem 
csak az ismert művészek vál-
lalják kreativitásuk bemuta-
tását a közönségnek, március 
9-én egy amatőr festő és egy 
amatőr fotós kiállítása nyílt 

meg a klubban, ami jelenleg 
is megtekinthető. A délutánt 
fogyatékos fiatalok zenés előa-
dása tette felejthetetlenné. 
Természetesen a hölgyek kö-
szöntése, és a finom sütemé-
nyek elfogyasztása tovább fo-
kozta a kellemes hangulatot, 
alkalmat adva arra, hogy el-
látottjaink és vendégeink egy 
szép délután élményét vihes-
sék magukkal.

Az idősek és fogyatékosok 
ellátásáról olvasóink Körözsi 
Katalinnál érdeklődhetnek 
a 66/414-840-es telefonszá-
mon.

légy jó!
Életünk során sűrűn halljuk e kérést vagy felszólítást a szü-
leinktől, tanárainktól, barátoktól, s van aki meg is teszi. 
Nem lehetett ez másként a 22 éves Serfecz Dáviddal sem, 
ám ő egy kicsit másként tette, és teszi ma is.

- Egyfajta karitatív tevé-
kenység kapcsolódik hozzád. 
Mi is ez?

- Igen. Középiskolai taná-
rom, Moldován-Garas Hel-
ga kért fel egyszer önkéntes 
munkára az EGYMI-ben. Ese-
ményfotókat kellett készíte-
nem egy ünnepség kapcsán. 
ott voltak az ovisok is és hál’ 
Istennek kölcsönös szimpát-
ia alakult ki közöttünk. Ka-
rácsony közeledtén, a szeretet 
ünnepe lévén, eszembe jutot-
tak a kicsik és szerettem vol-
na nekik is szebbé varázsolni 
ezt az ünnepet. Az ötlet meg-
valósításához segítségül hív-
tam a Tisza Kálmán középis-
kola médiaszakkörös csapatát. 
Elkészült a műsor, amit rögzí-
tettünk is. Ez volt az első lépés, 
amit további látogatások kö-
vettek, havonta. Leírhatatlan 
az érzés, hogy belépve az ajtón, 
legalább tíz gyermek fut fe-
lém, csimpaszkodik rám. Úgy 
érzem, fel kell hívni az embe-
rek figyelmét arra, hogy ők is 
érző, értékes emberkék, elfo-

gadtatni őket úgy, amilyenek. 
Azóta is élő ez a kapcsolat, bár 
most már dolgozom, így keve-
sebb a szabadidőm. A társaim 
azonban segítenek, hogy prog-
ramokat szervezhessünk nekik 
és ajándékokkal lephessünk 
meg az apróságokat, így téve 
szebbé mindennapjaikat.

- A minap egy tetszetős ki-
advány került a kezembe vá-
rosunkról. A te neved is szere-
pelt az alkotók között. Miről is 
van szó?

- A kiadványt az ideláto-
gatók tájékoztatására készí-
tettük. Ebből megtudhat-
ják, hogy városkánkban, hová 
menjenek, milyen látványos-
ságok szolgálják szűkebb ha-
zánk megismerését, s a pihe-
nést. A munkálatok még 2014 
szeptemberében indultak és 
decemberében fejeződtek be. 
A kiadvány sikeres elkészülé-
séhez pár fotóval szerény sze-
mélyem is hozzájárulhatott. 
Jelenleg tudomásom szerint 
még nincs közforgalomban, de 
hamarosan elérhető lesz váro-

sunk üzleteiben, intézményei-
ben.

- Mivel foglalkozol, ha ép-
pen nem másoknak segítesz?

- Kicsit fura a helyzet, mert 
lényegileg a Városvédő és 
-Szépítő Egyesületnél vagyok 
alkalmazásban, ám az irodám 
az önkormányzat épületében 
van. Afféle mindenes vagyok. 
Ha kell fotózok, ha kell vi-
rágcsokrot, koszorút rende-
lek, de a konferálás sem je-
lent számomra problémát. Egy 
munkahelyteremtő pályázat-
nak köszönhetően kerültem a 
munkahelyemre és reményeim 
szerint még sokáig dolgozha-
tok majd városunk közösségé-
ért minden erőmet latba vetve.

- Ki is hát valójában Serfecz 
Dávid?

- Immár több mint 20 éve, 
hogy békésinek vallhatom ma-
gam s erre büszke is vagyok. 
Az általános iskolát a Karacs 
Teréz Általános Iskolában jár-
tam ki, majd a középiskolai ta-
nulmányaimat a Mezgében vé-
geztem el és fejeztem be, mint 
bútorasztalos. utána határoz-
tam el, hogy érettségizni sze-
retnék. A kétéves érettségire 
való felkészülés alatt értem be 
igazán és vállalom, hogy ak-
kor váltam valóban felnőtté. 
Terveim között szerepel vala-
milyen felsőfokú végzettség 
megszerzése, de ez az anyagi-
ak függvénye is. Jelenleg még 
szerető családom körében élek, 
de én is önállósodni akaró fia-
tal vagyok. Napjaimat a mun-
kámon kívül az igazán fotózás-
ra alkalmas témák felkutatása 
és a kerékpározás, továbbá vá-
rosunk, megyénk szépségeinek 
felfedezése tölti ki. Bármire is 
kérnek fel, ha képes vagyok 
kivitelezni és ráérek, sosem 
mondok nemet. Nem vagyok 
éppen az az otthonülős típus. 
Hát ez vagyok én. 

Gugé
Következő interjúalanyunk 

Túri Andrea a kulturális 
központ igazgató-helyettese.

Fiatalos lendülettel 
az Újvárosi oviban
Néhány héttel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy első béké-
si óvodaként a Csabai utcai Újvárosi Tagóvodában sóka-
bint létesítettek. Erről és más kérdésekről beszélgettünk 
Lipcsei né Jakucs Anikó vezető óvónővel, aki már közel ne-
gyedszázada van az óvodapedagógusi pályán.

- Milyen pedagógiai prog-
ram hangsúlyos önöknél? 

- Az Újvárosi Tagóvoda ar-
culatát elődeim alakították ki 
évtizedes hagyományokra visz-
szatekintve, aminek a mozgás-
ra nevelés, a mozgás örömének 
felfedezése, az egészséges élet-
vitelre nevelés az alapja. Ezért 
nevelőtestületünk ebben a 
szellemiségben folytatja a napi 
munkáját. A gyermeknek sok 
lehetőséget teremtünk a moz-
gásra és a jövőben is ezt szeret-
nénk folytatni. 

- Miért érezték szükségét a 
sókabin megvalósításának?

- A programunkban nem 
csak a mozgásra, hanem az 
egészségmegőrzésre is hang-
súlyt helyezünk. Sokat töp-
rengtünk azon, hogyan tud-
nánk ezt még jobban elősegí-
teni, miként tudnánk a gyer-
mekek egészségét megőrizni. 

Ekkor jött a sókabin ötlete. 
Úgy éreztük, hogy a gyerme-
kek fejlődéséhez és fejleszté-
séhez szükséges egészséges és 
biztonságos környezet kihasz-
nálása a felszabadult csoport-
szobánkban valósulhat meg.  
Itt a gyermekek egészségét 
elősegítő száraz só terápia jó-
tékony hatása élvezhető, míg 
mások a mindennapi mozgá-

sigényüket kielégítve, az igen 
gazdag, folyamatosan bővü-
lő mozgásfejlesztő játékokkal 
tölthetik hasznosan idejüket. 
Az átadó óta a sókabin sikere-
sen bővült egy só homokozó-
val is, ami még erősebbé és ha-
tékonyabbá teszi a gyermekek 
légútjainak tisztítását.

- Régi épületben egyre ke-
vesebb a gyerek. Milyen jövő-
je van az Újvárosi Tagóvodá-
nak?

- A gyermeklétszám vá-
rosszerte csökkenő tendenci-
át mutat. Az épület kora nem 
okoz hátrányt a gyermekek 
nevelésében. Az óvodánk ré-
gi falai mögött egy igen inno-
vatív, fiatalos lendületű, csalá-
dias hangulatú munka folyik. 
Mivel kevesebb a létszám egy 
nagy óvodához képest, ezért a 
családokkal való kapcsolattar-
tás sokkal közvetlenebb, amit 
családi programokkal tudunk 
még mélyebbé tenni. Ezek a 
programok is meghatározzák 
óvodánk arculatát, a mozgást, 
az egészségmegőrzést és a jó-
kedvet.  sz. K.

Lipcseiné Jakucs Anikó vezető 
óvónő.
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Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

TIZENNÉGYEN TÚL A KÉPZÉSEKEN

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 
mint az Ugródeszka elnevezésű TÁMOP 5.3.3-
12/1-2013-0010 azonosítószámú program ked-
vezményezettje 27 hajléktalan, vagy a hajlék-
talanság margóján élő személy támogatását 
valósítja meg 20 hónap alatt.

A projekt pillérek alapján a képzési modult 14 fő si-
keresen teljesítette. 
Jelenleg zajlik a Housing first elv alapján történő 
lakhatási támogatás, melynek lényege, hogy a nem 
lakhatás céljára szolgáló épületben élők komplex 
szociális munkával integrálhatók a társadalomba.

Erdélybe 
utaztak a hetedi-
kes refisek

A Szegedi Kis István refor-
mátus Gimnázium, Általános 
Iskola, óvoda és Kollégium-
ban hagyomány a Határtala-
nul pályázat keretében olyan 
magyarlakta területek felke-
resése, amelyek Trianon óta az 
országhatárokon kívül esnek. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által kiírt „Határtalanul” 
pályázat támogatásból az iskola 
41 hetedik osztályos gyermeke 
utazott Erdélybe. 

A tanulmányi út fő cél-
ja, hogy együtt ünnepeljenek 
március 15-én a határon túl élő 
testvéreinkkel. Az ötnapos ki-
rándulás ideje alatt számos tör-
ténelmi helyre ellátogattak, így 
sikerült megismerniük Nagy-
szalonta, Nagyvárad, Kolozs-
vár, Segesvár, Torockó, Fehér-
egyháza, Parajd, Farkaslaka, 
Gyergyószentmiklós és Sepsi-
szentgyörgy nevezetességeit.  

Nyári időszámítás
Idén március 29-én kezdődik 
a nyári időszámítás. Óráinkat 
ezen a vasárnapon kell hajnali 
2 órától 3-ra állítani. 

Attrakciók a Virágvasárnapi 
Vásárban

Március 29-én Virágvasárna-
pi Vásárt rendez Békés Város Pi-
acfelügyelete. A nap folyamán 9 
órától a virágvásár mellett mű-
vészeti csoportok fellépései és ha-
gyományőrző programok várják 
a város lakosságát. Fellépnek a 
zeneiskolások, a hagyományőrző 
népdalkör, óvodások, bohócok, a 
Belencéres Néptáncegyüttes. A 
kisebbeket hagyományőrző já-
tékok, kézműves foglalkozások, 
tojásfestés, arcfestés, lufi hajtoga-
tás, jó idő esetén légvár, pónilo-
vaglás, íjászbemutató és húsvé-
ti állatok bemutatkozása is várja. 

A vásárhoz kötődően káposz-
tafőzőversenyt hirdetnek, mely-
re előzetesen lehet jelentkezni a 
Piacfelügyelet irodájában a Pe-
tőfi u. 4. alatt. A káposztafőző-
verseny zsűrijének elnökségét 
Szokai Imre mesterszakács vál-
lalta. 

Aki benevez a süteménysütő 
versenybe, reggel 9-ig kell el-
vinnie a Virásvasárnapi Vásár 
helyszínére édes vagy sós süte-
ményét. A zsűri elnöke Lagzi 
János cukrászmester lesz. 

Mindkét verseny eredmény-
hirdetése11:30-kor várható.
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári tavon horgásztórész eladó. 
Irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Csallóközi u. 23. szám alatti 1722 m2-
es telek bontásra való kis házzal eladó 1 
millió Ft-ért. Gáz, csatorna a telken. Érd.: 
66/415-469.
Jámbor u. 1/1. alatt építési telek eladó. 2 
millió Ft. 20/274-58-83. 

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Egyszobás vegyesfalazatú 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.
Hajnal utcában ház eladó. Irányár: 3,2 mil-
lió Ft. Tel.: 70/771-12-34, 66/634-293.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Békésen parasztház eladó. Gáz, víz, vil-
lany, nagy porta. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
30/496-70-11.
Békésen régi építésű, összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. 
30/590-69-38.
Békésen összkomfortos kertes ház eladó. 
Irányár: 3, 5 millió Ft. Tel.: 20/971-58-02.
Táncsics u. 78. számú gázkonvektoros 
ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 30/389-
55-99.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/667-45-84.
Első emeleti lakás eladó a Veres P. tér 
8-ban 4,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/936-56-26.
Bélmegyeren háromszobás családi ház 
gazdálkodásra alkalmas nagy portával el-
adó. Irányár: 4,7 millió Ft. Tel.: 30/448-
30-29.
Békésen a Hargita utcában vegyes fa-
lazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Háromszobás családi ház a Kispince utca 
3. alatt eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 
66/410-323.
Két és félszobás, összkomfortos csalá-
di ház a Teleki utcában eladó. Irányár: 5,5 
millió Ft. Érd.: 70/941-39-08.
Kossuth 1-ben I. emeleti, 59 m2-es lakás 
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/39-
411-51.
Eladó vagy első emeleti békési lakás-
ra cserélhető a Váradi u. 30. szám alatti, 
összkomfortos családi ház. 5,8 millió Ft. 
Érd.: 20/770-73-40.
Régi építésű kétlakásos ház 845 m2 telken 
a belvárosban eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. 
Arany J. u. 9. Tel.: 66/634-112.
Békés központjában összkomfortos, két-
szobás, nappalis, fürdőszobás családi ház 
kis kerttel, kedvező áron eladó. Irányár: 5,9 
millió Ft. Érd.: 30/218-31-13.
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.

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. 

Fáy u. 8B-ben Fsz. 1. számú 58 m2-es la-
kás, 1 + 2 félszobás, hozzá tartozó tá-
rolóval eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 
20/958-63-38, 66/416-329.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás, 
vegyes falazatú összkomfortos családi 
ház kerttel, nagy konyhával, központi fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
A Legelő u. 68. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
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. 
A Bercsényi u. 9. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Eladó vagy földszinti, első emeleti békési 
lakásra cserélhető a Váradi u. 30/1. szám 
alatti összkomfortos családi ház. 6,5 millió 
Ft. Érd.: 20/770-73-40.
2 + félszobás, komfortos kertes ház ga-
rázzsal 817 m2 telken eladó 6 millió Ft-ért. 
Szélmalom u. 2/2.
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.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagy ker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Családi ház eladó a Szigetvári u. 20. szám 
alatt. 7 millió Ft. Érd.: 20/77-00-233.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és 
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 
20/273-62-62. 
Békés Ady utca 14/D. II. emeleti 50 m2-es 
kétszobás egyedi központi fűtéses, klímás 
lakás eladó. Ár: 7,3 millió. Tel.: 30/949-
99-18.
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. 
Gerlán kétszobás összkomfortos családi 
ház eladó garázzsal. Vegyes és gáz köz-
ponti fűtés. 1,5 szobás 1. emeleti béké-
si cserelakás érdekel. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 20/338-28-03.

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. 
2 + félszobás, gáz- és vegyes fűtésű, 
összkomfortos családi ház ipari árammal, 
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 
70/222-75-37.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Gyulán, a Fürdő közelében összkomfortos, 
rendezett, alkuképes, kis kertes ház sür-
gősen eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 
30/799-50-50, 30/272-43-50.
Békésen a Cseresznye utcában kétgene-
rációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 
70/512-74-65.
Padlásszobás ház, különbejáratú lépcső-
ház, gáz + központi fűtés eladó. 14 millió 
Ft. 70/200-48-31.
Eladó a Váradi u. 30. és 30/1. szám alatti 
összkomfortos ikerlakás. 14 millió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.

Áron alul sürgősen eladó Békésen két-
szintes, összkomfortos, 4 + félszobás, 
ebédlős, két fürdőszobás rendezett csalá-
di ház. Irányár: 17, 5 millió Ft. Érd.: 30/210-
88-40.

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

KErT
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Bé-
kés, Mátyás király u. 76.
Malomkertben, első dűlőben két kvadrát 
kert eladó. Érd.: Hajnal u. 20/1.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2 

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Békésen1195 m2-es zártkert eladó Sebők 
kertben, Víz, villany, víkendház, pince, fás-
szín, termő gyümölcsös. Érd.: 70/645-31-
79.

JárMű, ALKATrész
Eladó: Terra kistraktor fékes, pótkocsival, 
tartozékaival, 125 MZ műszakival, gyári fé-
kes utánfutó. Tel.: 30/452-39-38.
TZ-4K-14B kistraktor billenős pótkocsival, 
kétfejes ekével, felszereléssel eladó. Érd.: 
66/643-730.
Egyéves Polimobil benzines kerékpár 
négyütemű motorral, 3 ezer km-rel, meg-
kímélt állapotban eladó. Tel.: 30/277-95-
43.
Lovas kocsi eladó. Tel.: 70/282-79-82.
Simson 51-es segédmotor-kerékpár el-
adó. Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.

áLLAT
Birkák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Keltetni való kacsa-, liba- és pulykatojás 
eladó. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Keltetőbe való liba- vagy pulykatojást ke-
resek megvételre. Tel.: 30/85-81-911.   
Eladó két pár vadkacsa. Érd.: 30/428-61-
55.
Kissúlyú hízó eladó. Tel.: 70/77-34-336.
Húsvétra kisnyuszik eladók. Békés, Raktár 
u. 24. 70/881-93-00.
2014. augusztus végén született csődör 
csikó, magyar félvér eladó. Szelíd, gye-
rek mellé is merem ajánlani. Tel.: 30/85-
81-911.        
Japán tyúkot vagy bármilyen kistestű dísz-
baromfi tyúkot keresek megvételre. Tel.: 
30/433-79-89.
Kosbárányok eladók. 20/40-57-708.
Eladók fiatal kakasok, pulykák, kecs-
kék, gidák. Továbbá önetetők, önitatók. 
20/472-96-58.
Gyöngyös- és tyúktojás, gyöngyös eladó 
Békésen. Érd.: 70/622-81-86.
2 db nagyfehér fajta ártány malac eladó. 
Tel.: 30/46-388-11.

TársKErEsés
27 éves őszinte vak fiatalember társat ke-
res. E-mail: suvinorbi@gmail.com.

MunKáT KErEs, AJánL
Idős személynél bármilyen házkörüli mun-
kát vállalnék, ebédhordást, takarítást, fű-
nyírást, fahordást, udvari-kerti munkát, 
stb. 70/236-73-57.

Duguláselhárítás garanciával. Tele-
fon: 30/939-77-20.

Idős beteg ember ápolását vállalom, éj-
szaka is. 70/646-74-55.
Diák nyári munkát keres. 70/258-02-35. 
Állatgondozói, kertgondozói, fűnyírói mun-
kát keresek. Tel.: 70/356-36-55.

A Szent Lázár Alapítvány felvétel-
re keres 2-3 fő munkaerőt. Feltéte-
lek: jövedelemmel nem rendelkező, 
vagy megváltozott munkaképességű 
legyen. Érdeklődni személyesen: 
Szent Lázár Alapítvány Békés, Petőfi 
u. 33. Hétfőtől-péntekig 9-14 óra kö-
zött Római Tibornál.

Havi 1-2 alkalomra kerti munkára férfi 
munkaerőt keresek. Jogosítvány szüksé-
ges. Érd.: 30/210-88-40.

Kerti, házkörüli munkára, napi 3-4 órá-
ban, lehetőleg délelőttre, elsősorban férfi 
segítőt keresek. Jogosítvány jó ha van. 
30/232-29-89.

EgyéB 
Március 28-án 13 órakor találkozót tarta-
nak az István Malom volt dolgozói. Gyüle-
kező a kapu előtt.
Mindenfajta lomját elszállítom. 30/509-
70-17.
Eladó két pár 39-es méretű boka vászon-
cipő: türkiz Fila és fehér-szegecses Norah. 
1000 Ft/pár. 70/256-53-09.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal 
és sertés szállítókaloda eladó. 20/592-
85-04.
Eladó: füles ülőgarnitúra, dohányzóasztal, 
3,2 mx2,7m-es szőnyeg 2 db futóval. Érd.: 
20/958-63-38, 66/416-329.
Használt, 26-os, hajlított vázas vagy lenti 
vázas női kerékpárt vennék, olcsón. Tel.: 
66/412-953.
Eladó: utánfutó, 3 fázisú villanymotorok, 
kis traktorhoz eke, szarufa, mesterge-
renda, vas előtető, kétfajta cserép. Tel.: 
66/412-862.
Tollat, hagyatékot, régi gyalupadokat, disz-
nóvágó asztalokat, régi fenyőbútort ve-
szek, házhoz megyek. Tel.: 30/294-39-99.
Alsó épülethez való használt 25 m 8x8 
cm-es szarufa, 25 m cserépléc, 2 db ve-
réce eladó. 70/236-35-37.
20-as gyermekkerékpár jó állapotban el-
adó. Érd.: 66/643-730.
Eladó egy zsáknyi megkímélt állapotú ruha 
egyben 6500 Ft-ért, kb. 160-165 cm ma-
gas 50-55 kg-os lányra. Pólók, pulóverek, 
nadrágok, ingek, övek, melltartók. 70/25-
65-309.
Jó állapotú, calvados színű, 200x90 cm-
es ágykeret eladó. Érd.: 30/324-29-19.
Garden Master láncfűrész kifogástalan, 
megkímélt üzemképes állapotban eladó. 
Esetleg elcserélném gyári üzemképes he-
gesztő trafóra. Tel.: 30/85-81-911.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megol-
dom. Tel.: 30/85-81-911.
Száraz helyen tárolt kisbálás búza-
szalma eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 100 db vasasos, tisztított, ún. Jantyik 
tégla. Tel.: 70/330-39-06.
Kisbálás szalma eladó. Békésen, Munká-
csy u. 5.
Benzines fűkaszát és hófogós cserepet 
keresek megvételre. 66/739-890.
12 kg-os füstölt sonka eladó. Tel.: 70/387-
11-31.
Górés kukorica eladó. Tel.: 70/25-388-72.
Eladó: új gépek, szerszámok, háztartási 
dolgok, bakelit hanglemezek, videó felve-
vő-lejátszó, új kanapé és foteltakaró. Tel.: 
30/272-43-50.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, 
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülő-
garnitúra, 2 db zsírosbödön, szobafenyő, 
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Füstölt szalonna eladó, 1300 Ft/kg. Tel.: 
20/331-30-09.
Megvételre keresek szőlőzúzót, szőlőp-
rést, 22-es, 32-es húsdarálót, kecskének 
olcsó szénát. 20/47-29-658.
Fémzárolt takarmányborsó (9 kg) eladó. 
Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: mályva cserje, aranyeső, labdaró-
zsatő, pirosló hunyor, cserjés szellőrózsa, 
és veres szilva csemeték. 20/255-77-26.
Eladó: hajlított vázas 28-as női kerékpár, 
kemping kerékpár, elektromos robogó re-
ális áron. Érd.: 30/210-88-40.
Bontásból eladó cserép, tégla, kúpcserép, 
léc, deszka, gerenda, faanyag, ajtók, abla-
kok, gázkémény, konvektorok. Szekrény-
sor, székek, asztalok, hintaszék, 32-es 
húsdaráló, malmikocsi, targonca. 20/47-
29-658.
Utánfutó, satupad, toll, Pedrolo szivattyú 
eladó. Érd.: 30/448-30-29.

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: március 31. kedd 12 óra

INGYENES APróHIrDETÉS!

Apróhirdetések

2015 03 22

Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ
Hajléktalanok Átmeneti Szállása

SAJTÓKÖZLEMÉNY
  
HUMÁNUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 
A HAJLÉKTALANOKNAK

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 
mint a Hajlék a Házban elnevezésű TIOP 3.4.2-
11/1-2012-0316 azonosítószámú projekt ked-
vezményezettje, mindig is prioritásként kezelte 
a hajlék nélküli emberek humánus életkörülmé-
nyeinek megteremtését, fenntartását. 

A fent nevezett projekt adta lehetőségek folytán 
mind az öt telephely euro konform módon, emberi 
körülményeket teremtve képes fogadni a társada-
lom egyik leghátrányosabb csoportját.
A 18 hónapos projekt időszaka alatt a komplex fel-
újításon túl nagy közösségi terek kialakítása történt 
meg, és az épületek akadálymentesítése megoldó-
dott. A rekonstrukciós munkálatok mellett változás-
ra való felkészítő programok zajlottak a teljes körű 
nyilvánosság biztosítása mellett.
A program megerősítette az intézmény filozófi-
áját: mindenkor emberhez méltó szolgáltatást 
nyújtunk.

Domokos Ferencné 95 éves

Nemrég ünnepelte 95. szüle-
tésnapját Domokos Ferencné. 
Izsó Gábor polgármester virág-
csokorral köszöntötte őt ott-
honában. Marika néni háztar-
tásbeliként látta el a családját, 
akik szép számmal ünnepelték 
őt e jeles napon. Három gyer-

meke révén öt unokája és ki-
lenc dédunokája született. Na-
gyon szerette a kerti munkát, 
a család asztalára leginkább az 
általa megtermelt zöldségeket 
és gyümölcsöket tette. Hosszú, 
boldog éveket kívánunk Domo-
kos Ferencnének! 

Baptista szeretetszolgálat Alapítvány 
ADoMányBoLTJA BéKésEn! 

Használt ruhaneműt, háztartási eszközöket, 
könyvet, vagy gyermekjátékokat szeretne  

elérhető áron beszerezni? 

Keresse fel a Baptista.Pont-ot! 
A Baptista.Pontban folyamatosan „turkálós”  

jellegű adomány-gyűjtő vásárt tartunk. 

Cím: Fáy u. 11. (az Omnia mellett)
nyitva tartás:

hétfőtől péntekig: 9–12 óra, 13.30–17.30 között
http://baptistapont.gportal.hu

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.

 Hirdessen a Békési Újságban! 
Lapunk kéthetente 10 ezer példányban 

24 ezer emberhez jut el! 
Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Egy nyelvet beszélünk
CSEND – KIS MELLÉKZÖNGÉVEL

Megesett már Önökkel, hogy csend-
re vágytak? A legteljesebb, krémes állagú, 
áttetsző fehér csendre, ami csak létezik – 
mert mondjuk valami fontos járt az eszük-
ben, vagy éppen sürgősen dolgozniuk kel-
lett? Vannak olyan emberek, akik csak teljes 
nyugalomban képesek alkotómunkát végez-
ni, mások boldogan elpöszmörögnek a rádió 
mellett, vagy ordító rockzenében magolnak 
idegen nyelvű szavakat – az első csoport tag-
jai pedig kivárják, amíg emezek elalszanak, 
vagy hajnalban kelnek, és próbálják kihasz-
nálni az értékes félórákat.

A legteljesebb csendhez egy zenemű meg-
hallgatásával juthatunk el, John Cage 1952-
ben komponálta… és az egész műben nem 
csendül fel egyetlen hang sem, viszont a mu-
zsikusok a csöndre összpontosítanak. Az 
elemzések szerint a darab olyan, akár egy 
buddhista tanmese, ahol a megoldás nem 

más, mint a feladattal való foglalkozás. Ha-
zánkban az Amadinda ütősegyüttes rögzí-
tette (a címe: 4’33), és szívesen ajánlanám 
is, hogy hallgassák meg – de a szerzői jogok 
birtokosa levetette a zenei oldalról a hangsá-
vot– helyette 4 perc 33 másodpercig süket 
csönd hallható. No, nem a művész által meg-
álmodott csend, hanem egy egyszerű, min-
dennapi csend, nélkülözve minden kulturális 
felhangot, éppúgy, mintha egy hárfa helyett 
gigantikus tojásszeletelőt helyeznének el az 
orkhesztrában. Így aztán kénytelen vagyok 
príma magyar áru helyett William Marx 
2010-es előadását ajánlani Önöknek, aki egy 
Steinway zongorán (nem) adja elő a vágyott 
zeneművet. Négy ízben is kinyitja és lecsukja 
a billentyűzet tetejét, kattogtat egy stopper-
órát – engem egészen megzavart a mű élve-
zetében.

Szilágyiné Szabó ágnes

Március 20. – április 13.

Fény és árnyék - Békés megyei alkotók munkái-
ból összeállított vándorkiállítás. Díjtalanul meg-
tekinthető.

Kulturális központ

Március 24-25. 14 órától

Magyar Napok a Szegedi Kis István református 
Gimnáziumban.

Gimnázium nagyterme

Március 24. kedd 15 óra

„Kütyü-show”. 
Könyvtár

Március 25. szerda 14:30

Netezz biztonságosan! – rendőrségi előadás gye-
rekeknek.

Gyermekkönyvtár

Március 26. csütörtök 16:30

Őseink nyomában – családfakutatás hagyomá-
nyos és modern eszközökkel. Könyvtár

Március 26. csütörtök 17 óra

Sursum Corda-díjátadó. Bővebben a címlapon.
Kulturális központ

Március 27. péntek 17 óra

Szeverényi Barnabás: Hold-keringő című verses-
kötetének bemutatója.

Kulturális központ
Március 29. vasárnap 10 órától 

Virágvasárnapi Vásár a piacon. Bővebben az 5. 
oldalon.

Március 31. kedd 10 órától

Települések külterületeinek fejlődési lehetőségei 
- zártkertek és tanyák jelene és jövője című szak-
mai konferencia.

Kulturális központ

Április 3. péntek 18 óra

Kovács Anikó költőnő és Zsibrita László békési 
énekes-zeneszerző lemezbemutató koncertje. A 
belépés ingyenes. Bővebben a 2. oldalon.

Könyvtár 

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  14. hét                                       2015. március 30-április 3.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Palócleves Karfiolleves Salátaleves Tarhonyaleves Zöldségleves

Mákos metélt
Parasztos 

borda 
Burgonya köret

Sonkával töltött 
rántott szelet 

Rizi-bizi

Burgonya- 
főzelék 

Sült kolbász

Csikós tokány 
Tészta köret

Alma Cékla Befőtt

 15. hét                                                  2015. április 7-10.

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tejfölös 
bableves  

Paradicsom-
leves

Meggyleves Grízgaluska-leves

Túrós csusza 
tepertővel

Rakott
burgonya

Rántott csirkemell 
burgonyapürével

Zöldbabfőzelék 
Baromfivagdalt

Alma Savanyúság

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

A Palmetta harmadszor 
köszöntötte a tavaszt

Városunk polgármestere, Izsó 
Gábor is már harmadszorra kö-
szöntötte az együttest és a nagy-
számú közönséget, Magyaror-
szág egyetlen hagyományőrző 
népi metál zenekara tavaszkö-
szöntő akusztikus nagykoncert-
je előtt, március 7-én.

A Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban megtartott 

kétórás, nagyszabású, látvá-
nyos koncerten számos népdal-
feldolgozást adott elő az együt-
tes, a Belencéres Néptánc-

együttes három táncos párjával 
közösen. Elhangzottak Kükül-
lő menti, Mezőségi, Felcsíki, 
Moldvai, Gyergyói, Gyimesi, 
Magyarlapádi, Széki, Székely-
földi, Dunántúli és Somogyi 
népdalok. A rockzenei blokk-
ban három metál szám hang-
zott el a zenekar hamarosan 
megjelenő negyedik nagyle-

mezéről. A rendezvényen két-
szer is fellépett a János Hajnal-
ka által irányított Békési Ha-
gyományőrző Dalkör is - a Kö-

rös Citerazenekar kíséretével -, 
akik elsőként Somogyi népdal-
csokrot, másodszor pedig Bé-
kési népdalokat énekeltek.

Jó hangulatot teremtett az 
együttes három énekesnője: 
János Hajnalka, Klapka Ág-
nes és Szebeni Szilvia. A zene-
kar tagjai is igazi örömzenét 
játszottak, akik: Kima Nor-

bert (dob), Vida Bálint (basz-
szusgitár), rigó Tamás (elekt-
romos szóló és akusztikus gi-
tár).  zsombok imre

Az egész megyéből érkeztek rajongók a teltházas, látványos békési Palmetta koncertre.
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Új kukásautó pályázati pénzből
Március 20-án adták át a Bé-

kési Kommunális és Szolgálta-
tó Kft. legújabb járművét, egy 
IVECo Eurocargo ML-t, amely 
egyszerre 15 köbméter szeme-
tet tud szállítani. Mivel tömö-
rítős rendszerű hulladékgyűjtő 
és szállító felépítménnyel ren-
delkezik, alkalmas 5:1 arány-
ban tömöríteni a hulladékot, 
így üzemeltetése gazdaságos. 

Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő kommunális szolgál-

tató a járművet abból a pályá-
zatból tudta beszerezni, me-
lyet a Vidékfejlesztési Minisz-
térium írt ki a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatás biztosí-
tására. Az elnyert összeg közel 
35,5 millió Ft, melyhez a város-
nak saját erőt nem kellett hoz-
zátennie.

A új kukásautó Békés város 
területén a szelektív hulladé-
kok begyűjtését szolgálja teljes 
egészében. Így például hasz-
nálják majd a szelektív gyűjtő 
szigetek ürítéséhez illetve a há-
zaknál összegyűjtött szelektív 
hulladékok elszállításához. 

Békéscsabán már bemutatták 
Szeverényi Barnabás verseskötetét

Hatalmas érdeklődés övez-
te Szeverényi Barnabás békési 
tanár első verseskötetének be-
mutatóját Békéscsabán a me-
gyei könyvtárban március 20-
án. A rendezvényen Szarvas 
Péter is megjelent. A megye-
székhely polgármestere me-
leg szavakkal méltatta a kö-
tetet, melynek 54 költemé-
nyét - szerelemről, betegség-
ről, gyógyulásról, reményről 
és az elmúlásról – az éppen 54 
esztendős Szeverényi Barna-
bás több mint 30 éven keresz-
tül vetette papírra. 

Mucsi András, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Társadal-
mi Kapcsolatok Bizottságá-
nak elnöke azt emelte ki, hogy 

a versek olvasásával betekin-
tést nyerünk a szerző életébe, 
sőt lelkébe. Elmondta továbbá, 
hogy a szép kivitelű kötet meg-
jelentetéséért többen összefog-
tak, nem pusztán Szeverényi 
Barnabás családjának tagjai, 
hanem békési magánszemé-
lyek is. 

A könyvbemutatón Nóvé 
Béla történész-író kérdezte a 
költőt, ő volt a kötet lektora. 
Szóba került a szigorú gyer-
mekkor, a tanári munka, a be-
tegség és a gyógyulás, az is-
tenhit is. Szeverényi Barnabás 
kifejtette, küldetésének tekin-
ti, hogy verseiben is beszéljen 
élettapasztalatairól, a beteg-
sége alatt átéltekről azoknak, 

amik maguk is hasonló mély-
ségeket, nehézségeket élnek át. 

ugyanezt a kötetet a béké-
si érdeklődőknek március 27-
én, pénteken 17 órakor mutat-
ják be a kulturális központ-
ban.  sz. K.
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szeverényi Barnabás.
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Horgász
szemmel
A MAtcH Bot

Minden horgászat alapja az 
úszós horgászat, az úszós hor-
gászat csúcsa pedig a match 
botos horgászat. Mi is jellem-
zője? A match botok általában 
3,6-4,5 méter hosszúak és há-
rom részre szedhetők. Sok ap-
ró gyűrűt találunk a bottestre 
rögzítve, 14-18-at, ami azért 
lényeges, mert a zsinór kevésbé 
érintkezik bedobáskor a bot-
testtel, így simábban és pon-
tosabban lehet dobni az úszót. 
Fontos azért is, mert így egyen-
letesen terhelhető a bottest. Ma 
már sokféle match bot közül 
választhatunk, léteznek példá-
ul kifejezetten a keszegezéshez, 
vagy pontyhorgászathoz ki-
fejlesztettek is. Ezek általában 
a lágyságukról különböztet-
hetők meg. Ez nem azt jelen-
ti, hogy ha esetleg egy keszege-
sebb match bottal megakasz-
tunk egy termetesebb pontyot, 
akkor azt ne tudnánk szákba 
terelni. Sőt, sokkal nagyobb az 
élmény, mint az erősebb testvé-
rével. Jómagam, mint verseny-
horgász, kifejezetten kedvelem 
a match botos horgászatot, és 
a lágyabb botokat használom. 
Egyszer volt lehetőségem egy 
bojlis tavon próbára tennem a 
lágyabbik botomat egy kimon-
dottan nagy pontyokkal te-
lepített vízen. Öt darab úgy-
nevezett bojlis halat fogtam, 
ezek összsúlya 55 kg volt, a 
legnagyobb 12,8 kilogrammos. 
Keszeges match bottal ilyene-
ket kifogni életre szóló élményt 
jelentett a számomra. 

Aki tehát kedveli az úszós 
horgászatot, annak érdemes 
megfontolni egy match botos 
beruházást.

szekerczés sándor

Kádas Gábor László profi 
országos junior bajnok 

A március 14-én megren-
dezett Küzdelem Napja el-
nevezésű küzdősport gálán a 
Békésen edző Kádas Gábor 
László is megmérettetett K1 
rendszerben. A 17 esztendős 
sportoló már nyolcadik esz-
tendeje edz Békésen Szabó 
Sándor vezetésével. Sok ered-
ményt tudhat a háta mögött. 

Többszörös Amatőr Magyar 
Bajnok, kadet világbajnok, 
Európa-bajnoki második he-
lyezett. 

Ez a gyulai verseny volt az 
első profi megmérettetése. Jó-
ni Mátéval kellett megküz-
denie a magyar bajnoki övért 
egy 5x2 percre tervezett mér-
kőzésen. Kádas Gábor Lász-

ló, becenevén Gabesz felké-
szültségét és képességeit mu-
tatja, hogy a mérkőzésen nem 
kellett végigizgulni mind az 5 
menetet. A 3. menetben az el-
lenfél lábán elhelyezett rúgás-
sal nyert.  Ezzel az ő dereká-
ra került a Magyar Profi Junior 
Bajnoki öv. 

Pusztai Gábor Máté

A felvételen balról szabó sándor edző, mellette az országos címet nyert Kovács gábor László.
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Júniusban lesz a Közép- 
békési Nyári Játékok

Olimpiai bajnok kajakos látogatott Békésre

Előrehaladott a Közép-békési Centrum által kiötölt Kö-
zép-békési Nyári Játékok tervezése. A rendezvény Békés, 
Békéscsaba és Gyula sportoló gyermekeit szólítja majd meg 
és június 3-án várható. Ez is kiderült a IV. Kecskeméti Gá-
bor Emlékkonferencián, melyet március 20-án tartottak a 
néhai testnevelő és tornászedző nevét viselő kulturális köz-
pontban.

A rendezvényre rekordszá-
mú testnevelő, edző, sportve-
zető jött el szerte a megyéből, 
őket Izsó Gábor polgármester 
köszöntötte, egyben felelevení-
tette emlékeit Kecskeméti Gá-
borral kapcsolatban, akit - sza-
vai szerint – városunkban so-
kan tartanak példaképüknek a 
mai napig. 

A Közép-békési Nyári Já-
tékokról Szigeti Csaba, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
sportcsoportjának vezetője 
számolt be. A jelenleg még el 
nem fogadott elképzelés sze-
rint a Közép-békési Centrum 
három városának „olimpiája” 
idén nyáron először mozgat-
hatja meg a gyerekeket. Az öt-
let Izsó Gábortól származik. A 
gyerekek 12 sportágban ver-
senyezhetnek majd, így pél-

dául kispályás fociban, kosár-, 
kézi- és röplabdában, úszás-
ban, sakkban, atlétikában, te-
niszben, tornában. Lesz szel-
lemi versenyszám is. A tervek 
szerint városonként mintegy 

200-200 sportoló lehet jelen 
Békéscsabán, ahol a hagyomá-
nyosra tervezett játékok közül 
az elsőt megrendezik június 
3-án. Minden versenyszámot 
egy-egy kiváló, Békés megyé-
hez kötődő néhai sportszemé-
lyiség emlékének szentelnek 
és a költségeket a három város 
közösen állja – mondta el Szi-
geti Csaba. 

A konferencián később Lá-
zár olga békéscsabai úszó 
szakedző az iskolai úszásokta-
tás módszertanáról adott él-
vezetes áttekintést és jól hasz-
nosítható tanácsokat. Később 
Parti Zoltán, a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség szakmai 
koordinátora és Gaál Sándorné 
nyugalmazott főiskolai docens 
előadását hallgathatta a mint-
egy 60 főnyi érdeklődő. Vé-
gezetül, először a Kecskemé-
ti Gábor Emlékkonferenciák 
történetében gyakorlati okta-
tás folyt: Csirkés Zsolt, a Test-
nevelési Egyetem tanársegédje 
a szekrényugrás tanítást és eb-
ben a testnevelők szerepét mu-
tatta be sportiskolás gyerekek 
közreműködésével.  sz. K.

A konferencia díszvendége Ve-
reckei ákos olimpiai bajnok kaja-
kos volt.

Június elején megrendezhetik az 
első Közép-békési nyári Játékot 
– mondta el szigeti Csaba.
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VII. Szentesi Kézilabda 
Fesztivál békési sikerekkel

Idén két csapatunk vett részt 
a közelmúltban tartott Szentesi 
Kézilabda Fesztiválon.

Az u8-as korosztályú csapat 
Tar Bence vezetésével meg-
nyerte a három csoportmérkő-
zést. Így az elődöntőben a Tö-
rökszentmiklós csapatával ke-
rültek össze a fiúk. Végig szo-
ros mérkőzésen, ám sajnos egy 
góllal alul maradt csapatunk, 
így végül a harmadik helyért 
játszhattak. A bronzmeccsen 
a Csanád nyert, ám mivel ők 
idősebbek voltak, a bronzérem 
a mieink nyakába került. 

Az u9-es korosztályú csapa-
tunk Gazsó György edző ve-
zérletével valósággal remekelt 
a csoportmeccsek során, egye-
nesen a döntőig meneteltek, 
ahol az egyszer már legyőzött 
Balmazújvárossal kerültek is-
mét szembe. Jó védekezéssel és 
remek játékkal sikerült a torna 
folyamán még egyszer legyőz-
ni a hajdúságiakat. Ezzel meg-
nyerte a tornát a Békés. Emel-
lett két különdíjat is bezsebel-
tek: a torna kapusa Nagy Gás-
pár László, a legjobb mezőny-
játékos Vidovenyecz Máté lett. 




