
Mostani újságunkban két
bálról is tudósítást közlünk
(a 4. és a 5. oldalon). 

Megváltozik a helyi adók
rendszere 2015-ben. Erről is
írunk a Békési Újságban. 

Anyanyelvi rovatunk szer-
zőjének egyik díjnyertes drá-
máját nemrégiben bemutat-
ták Budapesten. Szilágyiné
Szabó Ágnes sikeréről a 2.
oldalon számolunk be. 

Az első világháború kitö-
résének századik évforduló-
ján tartottak megemlékezést
a békési könyvtárban. Bő -
veb ben a témáról a 3. olda-
lon olvashatnak. 

Nagy érdeklődés mellett
bemutattuk a Békési Kalen -
dáriumot. A tizedik kiadvány
már megvásárolható a bol-
tokban, akár karácsonyi
aján déknak is.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mivel 
fűti otthonát? 

71%
Gázzal.

29%
Vegyes 
tüzeléssel.

Lapunk elé…

Városunk nyolcadszor pá -
lyázott és nyolcadszor kapta
meg a Kerékpárosbarát Tele -
pülés címet, ezzel csúcstartó
az országban, így a kerekesek
fővárosának tekinthető. 

Ezúttal összesen harminc -
három település pályázott a
Nemzeti Fejlesztési Miniszté -
rium kiírásán, köztük hét
Békés megyei: Békés mellett

Békéscsaba, Dévaványa, Gyo -
ma endrőd, Köröstarcsa, Me -
ző berény és Szarvas. A Ke -
rékpárosbarát Település címet
a közeli napokban Hegmanné
Nemes Sára vagyonpolitikáért
felelős államtitkár adta át egy
balatonkenesei ünnepségen.

Békést sok szakember pél-
daként állítja a többi település
elé. Jól ki van építve a kerék-

páros infrastruktúra, hiszen
belterületen összesen 18 kilo-
méteres keresztül biciklizhe-
tünk négy, egymással össze-
köttetésben álló kerékpárú-
ton. Továbbá a településveze-
tés sokat tesz a kerékpározás
népszerűsítésért, valamint –
elsősorban a gyerekek köré-
ben – a helyes magatartási
szabályok megismertetéséért. 

Továbbra is Békés 
a kerékpárosok fővárosa

Másrészt gondos mérlegelést igényelt az előkészítés, hiszen a
város élhetőségének a megtartásáról, a lakosság terheinek és a
vállalkozók igényeinek a figyelembevételéről szólt, úgy, hogy
lehetőleg szociálisan érzékeny döntés szülessék és méltányos meg
arányos legyen az adókötelezettség mindenki számára.
Harmadrészt pedig a várost vezető Jobboldali Összefogás ígére-
te és felelőssége is becsületbeli kötelezettségként jelentkezett,
melynek eleget kellett tenni.

Ennek megfelelően a magánszemélyek kommunális adója
2015. január 1-jétől 21.000 Ft-ról 20.000 Ft/évre csökken, és
2015. július 1-jén pedig megszűnik. Vagyis a 2015. évben ez
csak 10.000 Ft-ot jelent (az első félévre). Ez az adónem igaz-
ságtalan volt, hiszen azonosan érintett kis és magas jövedelmű-
eket egyaránt. Ugyanakkor döntött a képviselő-testület az épít-
ményadó bevezetéséről két lépcsőben:

1.) 2015. január 1-től a nem lakáscélú épületekre, épít-
ményekre lép életbe az adózás, ezek vonatkozásában az adó-
zóknak első ízben 2015. január 31-ig kell eleget tenni bevallási
kötelezettségüknek. Az adó mértéke:

– iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely
300 Ft/m2/év

– műhely, üzemcsarnok 150 Ft/m2/év
– zárt raktár, garázs 100 Ft/m2/év
– fedett tároló, és egyéb be nem sorolt építmények 50

Ft/m2/év
Mentességet élveznek a mezei őrszolgálatról szóló 5/2004.(II.23.)

önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó építmények.
Folytatás a 3. oldalon

Hogyan adózunk
2015-ben?
CSÖKKEN, MAJD MEGSZÛNIK A KOMMUNÁLIS ADÓ

Békésen nincsenek – vagy
csak rövid időre tűnnek fel
– padokon alvó em berek,
közintézményeket, várókat
melegedőnek használó
egyének. Ellenben van nak a
sátras életmódot vállalók,
fészerekben, bunkerekben
élők, valamint nem lakás
céljára szolgáló „építmé-
nyekben” lakók. Az ő felku-
tatásuk, tájékoztatásuk, va -
lamint meggyőzésük a szol-
gáltatások igénybevételére a
Békés Városi Szo ciális
Szolgáltató Központ szociá-
lis munkásainak feladata.

A központ igazgatójától,
Kádasné Öreg Juliannától
kapott tájékoztatás szerint
városunkban a hajléktalan-
ellátást az 50 férőhelyes, jelen-
leg öt telephelyen működő
átmeneti szállás oldja meg. Az
intézményi egységek korsze-
rűek, akadálymentesek a je -
lenleg is zajló TIOP-3.4.2. jelű,
Hajlék a házban elnevezésű
pályázat keretében megvaló-
suló felújítási munkálatok
következtében. Az egyénre
szabott, egyéni mentálhigié-
nés gondozással az intézmény
szakembereinek célkitűzése,

hogy ellátottjaikat minél
hamarabb visszavezessék a
társadalomba. A hajléktalan-
szállások kihasználtsága ta -
valy százszázalékos volt, és
2014-ben is megközelíti azt. 

– Célunk, hogy a téli krízis
idején senki ne maradjon fedél
nélkül – mondta el Kádasné
Öreg Julianna.

A bentlakásos elhelyezést el -
utasító hajléktalanok sem ma -
radnak segítség nélkül. Nekik a
szociális szolgáltató nappali
me legedőt működtet, ahol főzé-
si, mosási, tisztálkodási lehető-
ség is adott. Folytatás a 3. oldalon

Hajléktalanhelyzet Békésen

Békés város önkormányzata a napokban döntött
a helyi adók egy részének változtatásáról. Ezt a
novemberi döntést egyrészt a magyar hatályos tör-
vények írják elő a városvezetés számára, ami
nehéz helyzet a helyi döntéshozóknak, hiszen a
jövő évi költségvetés még nem született meg.

Több civil szervezet és az önkormányzat egyes intézményeinek közös szervezésében, a Békés Advent
sorozat részeként november 30-án szimbolikusan meggyújtották az első gyertyát a város hatalmas adven-
ti koszorúján, amely a Múzeum közben látható. Ad vent vasárnapjain délelőtt fél tizenegytől ezen a helyszí-
nen kisebb műsor is várja az ér deklődő ünneplőket. No vem ber 30-án az esős idő miatta ugyan elmaradt a
Belencéres Néptáncegyüttes fellépése, de a tervek szerint december 7-én a baptista harangkórus és a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola tart majd bemutatót és megérkezik a Mikulás, december 14-én óvodások lép-
nek fel, míg december 21-én a Sze gedi Kis István Refor má tus Gimnázium diákjai áll nak a publikum elé. A
műsorokat követően forralt bor, meleg tea és kalács is várja a szervezők jóvoltából a Békés Ad vent ren-
dezvény résztvevőit. A programsorozatot a Nefe lejcs Egyesület, a KÉSZ helyi szervezete, a Piacfelügyelet
és a Kecs kemé ti Gábor Kultu rális Központ jegyzi.

Ég az első gyertya a koszorún
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A Békés és Murony közötti szántóföld,
földterület eléggé eldugott részén, facsopor-
tok között rejtőzködő ká -
polnát a rajta levő felirat
szerint „Jantyik Mátyás
nője, Kutyik Mária készít-
tette 1861-ben, Szűz Má ria
tiszteletére”. Fel tehetően a
közeli Jantyik téglagyár
tégláiból építették a kápol-
nát. Jantyik Má tyás volt
Békés bírája, a családból
származott Jantyik Mátyás
festőművész, múzeumunk
névadója. A kápolnáról
egyik műemlékeket feldol-
gozó szakkönyv sem ír.  

A kis, egyhajós kápolnán
lábazati párkány fut végig. A félkörív záró-
dású bejárati ajtón eredeti kovácsoltvas

díszítéseket láthatunk. Az ajtó mellett két
oszlopfővel ellátott kiugró falrészt, a pilasz-

tereket figyelhetünk meg.
A kápolnatörzsön is
ugyanezt megfigyelhetjük.
Fölötte lépcsősen vakolt
párkány húzódik. A zsalu-
gáteres ablakok alatt lép-
csős vakolt könyöklőpárká-
nyok húzódnak. A kápolna
kis tornyában harang is
volt, ám az első világhábo-
rú idején leszerelték és
beolvasztották. A kápolna
belül üres, nem díszítik fal-
festmények, csak Mária-
szobor van benne. Mivel a
murvahelyi kápolna építé-

szeti értékeket is hordoz, ezért védelme fel-
tétlenül indokolt.     Bíró György, városvédő
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A MURVAHELYI KÁPOLNA Intelligens textileké a jövő?
Bizonyára sokak számára újnak hangzik ez

a kifejezés, azonban nem az. Ugyan a min-
dennapi életünkben mi nem használunk ilyen
anyagokat, de az űrhajósok, tűzoltók vagy
akár a versenysportolók igen.

Mit is jelent ez a kifejezés
tulajdonképpen? Intelligens
textilnek azokat az anyago-
kat nevezzük, amelyek a kör-
nyezet változásaira reagál-
nak, és annak megfelelően
változtatják bizonyos tulaj-
donságaikat. Az úgynevezett
intelligens jelzőt azért
kapta, mert a szövetekbe különböző kompo-
nenseket építenek be. Ezek lehetnek elektro-
nikus eszközök, speciális felépítésű polime-
rek, vagy akár festékanyagok. Léteznek már
olyan anyagok is, melyek a környezeti hatá-
sokra reagálva nyáron hűtenek, télen pedig
fűtenek, vagy olyanok, amelyek szenzorokkal
vannak ellátva, így képesek megvizsgálni az
izzadságot és a vért, valamint mérni tudják a
sav- és sótartalmat, de még a verejtékezés
mértékét is. 

Pár éve Hussein Chalayan divattervező tel-
jesen felkavarta a divatvilágot, ugyanis a
ruhái mozogtak a modelleken. Az egyik höl-

gyön viszont csak egy kalap marad a bemuta-
tó végére, a többi anyag teljesen eltűnt róla.
A közönség tapssal és hangos sikoltásokkal
fejezte ki megdöbbenését. Ám ez nem volt
elég a tervezőnek, később bemutatta lézeres

alkotásait. A kollekció
egyes darabjaira – a drága-
kövek közé – lézert rejtettek,
melyek piros fénnyel cikázta
össze-vissza és villogtak.

Viszont nem mindenki
törekszik az emberek ilyen
mértékű meghökkentésére.
Anke Domaske német mik-

robiológusnak sikerült tejszövetet előállítani.
Tulajdonképpen ez nem egy új dolog, már a
harmincas években is létezett, csak akkor
vegyszerek segítségével hozták létre, ám ez a
tejszövet teljesen környezetbarát. A talál-
mány természetes rostokból áll, és sok kaze-
int tartalmaz. Egy ruha átlagosan 6 liter tejből
állítható elő! 

Ezek után, úgy gondolom, bizonyosan az
intelligens textileké a jövő és végül is ki
tudja, lehet, hogy néhány év(tized) múlva
már csak egy pár cipőre és egy ruhára lesz
szükségünk, amik majd napról napra, évszak-
ról évszakra változnak.              Béres Tamara

Közel 900 fő gyűlt össze
november 15-én a Békés Városi
Sportcsarnokban, akik mind a
békési székhelyű Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió munkatársai.
Az ország több mint 20 telep-
helyéről és a hozzájuk tartozó
településekről érkezettek azért
lettek meghívva, hogy a
Misszió vezetősége elismerését,
háláját fejezze ki feléjük erőfe-
szítéseikért, lelkiismeretes szol-
gálatukért. Ahogy azt Durkó
Albert misszióvezető hangsú-
lyozza, a komoly kihívásokat
jelentő munkát mindenki szív-
vel-lélekkel végzi az országos
hálózatban a szociális segítség-
nyújtás, az oktatás, a hitélet és
a munkaerőpiac területén, így a
bátorításra, új erőre is folyama-
tosan szükség van. 

A találkozót megtisztelte
jelenlétével Dr. Szalayné dr.

Sándor Erzsébet, az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatalából
a Magyarországon Élő Nem -
zetiségek Jogainak Védelmét
Ellátó Biztoshelyettes, Pataky
Albert, a Magyar Pünkösdi
Egyház elnöke, valamint Izsó
Gábor, Békés város polgármes-
tere, akik köszöntő szavakat is
intéztek az egybegyűltekhez. 

A délelőtt folyamán lelki
feltöltődésre volt lehetőség,

délután pedig a Misszió intéz-
ményei és tevékenységi terüle-
tei mutatkoztak be, így az
MPE OCM Segítő Szolgálata,
a Reményhír Szakképzőiskola,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium, az Erdős Kamill
Szakiskola, az Álom-Vár Böl -
csőde, a Cigány Módszertani
és Kutató Központ, a Szere -

tetszolgálat, és természetesen
a hitéleti munka.            P. R.

Nálunk tartotta országos munkatársi
találkozóját a pünkösdi Cigánymisszió

2002-ben egy gimnáziumi
csoporttal indult az az ama-
tőr színjátszó szakkör, ami a
lelkes, kitartó munkájának és
eredményeinek köszönhető-
en mára városi szintű stúdió-
vá nőtte ki magát. A Békés
Városi Színjátszó Stúdió tag-
jai nemcsak a színjátszásról
(be szédtechnika, színpadi

mozgás, szereplés, csoport-
munka) szerezhetnek ismere-
teket, hanem növelhetik ma -
gabiztosságukat a nyilvános
szereplések alkalmával, vala-
mint jó alapokat kaphatnak
akár a szakirányú továbbta-
nuláshoz is.

Ha elmúltál már 15 éves és
Te is úgy érzed, hogy a fenti-

ek alapján szívesen csatlakoz-
nál hozzájuk, akkor itt a
lehetőség! 

Casting nincs, csak gyere
el január 7-én, szerdán 17
órá ra a kulturális központba!

Bővebb információ: bekesi-
kultura@bekesikultura.hu,
Tel.: 66/ 411-142, Pocsai Il di -
kó: 20/422-54-55.

�

Újabb tagokat vár a
színjátszó stúdió

November 10-én este mu -
tatták be a Trafó Kortárs
Művészetek Házában Szil
Ágnes (azaz lapunk szerzője,
Szilágyiné Szabó Ágnes) Csak
oda című drámáját. A mű a
József Attila Kör, a Színház-
és Filmművészeti Egyetem
valamint a Trafó Kortárs Mű -
vészetek Háza közös pályáza-
tának díjnyertes darabja, a
bemutató egy hat előadást
felölelő sorozat nyitóeseménye
volt. A Reaktív című pályázat
a „Maradjak? Menjek? Hova?”
kérdéskört állította a közép-
pontba. Szil Ágnes színművé-
ben egy húsz éve emigrált
sebész, Róbert tér haza a szü-
lei aranylakodalmára, azzal a
titkolt szándékkal, hogy meg-
próbál ismét részt kérni a csa-
ládja mindennapi életéből,
eljátszik a hazatelepülés gon-
dolatával. Lassan azonban fel-
tárul előtte, hogy nemcsak az
idegenben helyét kereső ön -
magának volt nehéz, hanem
azoknak is, akik itthon helyt -
álltak helyette. Előbb-utóbb

mindenkivel konfliktusba ke -
rül, mígnem visszautazása
reg gelén fény derül arra,
milyen titkokat rejteget… Az
előadást megelőzően az író
pár napos, közös műhelymun-
kában vett részt a színházi
alkotókkal, a darabhoz kivá-
lasztott rendezővel, színészek-
kel és dramaturgokkal. A
műhelymunka során az alko-
tók együtt dolgoztak tovább a
drámaszövegen a konkrét
bemutató irányában. Az elő-
adást követően közös beszél-
getés, vita következett a szak-

emberek és a közönség részvé-
telével, a Magyar Kritikusok
Céhe moderálásával. Az elő-
adást Szenteczki Zita rendez-
te, a szereplők és a dramatur-
gok a Színház- és Film mű -
vészeti Egyetem hallgatói vol-
tak. Az eseményt a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta. A
szöveg (a többi öt díjazott
művel együtt) hamarosan kö -
tetben jelenik meg. Az elő-
adást meghívták a Kortárs
Drámafesztiválra, ahol  de -
cem ber elsején ismét bemu-
tatták.

Békési szerző drámája
fővárosi színpadon

Szilágyiné Szabó Ágnes darabjának budapesti bemutatóján a szín-
padon Dér Zsolt és Pájer Alma.
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Ennek a mondatkezdés-
nek rengeteg folytatása
lehetséges. Nekem hirtelen
az Omega dala jutott eszem-
be: Ha én szél lehetnék.
„Jöttem, hadd lássalak,
ismerj meg engem/ eddig
ember voltam, im már szél
lettem/égben szállok, föld-
höz nem köt sem mi sem/jöt-
tem, hadd lássalak, ismerj
meg engem/én hoznám a
holnapot/ fölkelteném a
napot/süssön ránk fénye-
sen.” Igen, játékos szél lenne
olykor az ember, hogy ide-
oda cikázhasson villámgyor-
san barát és barát között.

Nos, ha én szél lehetnék,
elszaladnék gyorsan minden
erdélyi magyarhoz és fülébe
súgnám, hogy itt az idő.
Adott a Jóisten egy precíz,
pontos, jó gazda szász em -
bert az ország élére. Az nem
érdekes, hogy mi hangzott el
a kampányban velünk kap-
csolatban. Nyerni kellett, és
ezt nem lehetett minket
nyilvánosan szeretgetve. Ám
most le lehet tenni az asztal-
ra az óhajunk, az akaratunk.
De! Egy papírt lehet az orra
elé tenni! Egyet, közöset,
minden erdélyi magyar
egyet len, egyhangú akara-
tát. Nem pártok, pártocs-
kák, egyletek fecnijeit, me -
lyekben egymást gyalázva
követelőznek. Nem elkopta-
tott, lejáratott nevű pártkori-
feusok aláírása kell rá.
Mindannyiunk kézjegye
szük ségeltetik. De hogyan?
Miként lehet ezt megcsinál-
ni? Ki, kik tegyék ezt meg?
Nem tudok nevet mondani.
Akik otthon élnek jobban
tudják, ki az az egy, vagy kik
azok a maroknyiak, akik
nem sározódtak be a politi-
kával, akik hiteles emberek.
Művész, professzor, orvos,
mérnök, jó eszű parasztem -
ber, mindegy. És legyenek
köztük olyanok, mint Sabin
Gherman, mint Smaranda
Enache és hozzájuk hasonla-
tosak, akik eddig is elmond-
ták a jót, kimondták az iga-
zat. Mert autonómia lehet,
de jó román emberek által
segített, más kisebbség –
például szász – által is hasz-
nálható, föderatív államban
gondolkodók által is támo-
gatott óhajtásnak lehet reali-
tása csak szerintem. Most
lehet és csak így lehet.
Nemeskürty tanár úr írt

elszalasztott történelmi le he-
tőségeinkről. Ezt most nem
kellene el…ni. Tudom,
messziről könnyű pofáznom.
De ezt, most, el kellett mon-
danom. Tessék engem szidni
érte, ellentmondani. Ám
akkor tessék helyette csele-
kedni. Mást akár. De jót!

Itthon: Orbán Viktor mi -
niszterelnök szerint „a pro-
jekt, amit Európai Uniónak
nevezünk, elakadt”, ezért
megújult Európa-politikát
tart szükségesnek, de úgy
látja, „nincs, aki meghirdes-
se, nincs, aki megcsinálja, az
idő pedig ellenünk dolgo-
zik”, így ezt „nekünk kell
megcsinálnunk”. A konti-
nensnek „kényelmetlen
igaz ságokkal” kell szembe-
néznie, minden tagállamnak
el kell végeznie házi felada-
tát, „előbb-utóbb minden
elköltött fillérért meg kell
dolgozni.” Erős politikai ve -
zetésre van szükség a konti-
nens ba jainak megoldásá-
hoz. Ma gyar országot úgy jel-
lemezte, mint gazdasági si -
kertörténet és politikai feke-
te bárány. A „fekete bárány-
ság” történetét az új magyar
alaptörvényre vezette vissza.
A magyar gazdaság „repül”,
az idei növekedés kb. 3,2 %.
A német – jó szász kapcsola-
tú – cégek óriási szerepet
játszottak ebben. Ha sikerül
megvédeni Brüsszelben a
magyar energiapolitikát, ak -
kor Ma gyarországon 2018-ra
az energia ára az USA-val
lesz azonos. Magyarország
híve Ukrajna szuverenitásá-
nak, mert „mi is azt gondol-
juk, hogy valaminek lennie
kell Oroszország és Magyar -
or szág között”, ez „elemi ér -
dekünk”. „Nekünk volt kö -
zös államhatárunk a Szov jet -
unióval – nagy kaland volt –
épp elég is volt belőle.” Az
elmúlt év vesztese Ukrajna,
az EU, benne Közép-Eu -
rópa, és „Orosz or szág is
rossz bőrben van, komoly
veszteségeik vannak, de ők
nyertek is valamit, és azt
most tartják. Ez a kö nyörte-
len geopolitika. Ne künk
csak veszteségeink van nak”.
Mint mondta, ma ismét az
amerikaiak és az oro szok
„diktálják a táncrendet.”

Hát ilyen szelek fújnak
felénk. Szó szerint értve is.
Lecke tehát feladva. Kezd -
jük azzal, hogy képletesen
szél leszünk és, parafrazálva,
így: „Mi hoznánk a holna-
pot/ fölkeltenénk a napot/
süssön ránk fényesen.” Hát
Nemere népe, egység ma -
gyar nemzete, rendezett
viharra fel!

Ha én…

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést. 

Elhunytak: Bíró Imre
(63 évesen), Szűcs Im réné
(84), Szűcs Lajosné Ke -
resztúri Margit (90, Mu -
rony), Kiss Ferenc (80),
Baji András (73), özv.
Balázs Gáborné Kiss Ju -
lianna (89), Sza bados
László (76), Ko vács Gá bor
(71), Szegedi János (90,
Bélmegyer), Szabó Antal
(71), Kürti László (66).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

NOV. 29-DECEMBER 6. 
Turul Patika (Piac tér)

DECEMBER 6-13.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

DECEMBER 13-20. 
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. 

Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdő -

gondozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/414-514

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatás a címoldalról
2.) 2015. július 1-jétől kibővül a kör

(ugyan akkor a kommunális adó megszűnik) a
lakáscélú épületekkel. Az adó alapja a m2-
ben meghatározott hasznos alapterület. Az
adó mértéke, lakáscélú ingatlanok esetén: 95
Ft/m2/év. Az erre vonatkozó adatokat 2015
első félévében fogja kérni az önkormányzat az
adózóktól. Mentességet élvez a magánsze-
mély azon egyéb nem lakáscélú építmények
után fizetendő adó alól, mely építmények
ugyanazon helyrajzi számon vannak nyilván-
tartva, mint a lakáscélú építmények (pl. az
udvaron lévő garázs). A képviselő-testület-
nek, főleg a lakáscélú ingatlanok esetében – a
bevallások ismeretében – szándékában áll
további mentességeket és kedvezményeket

adni (pl. idősek, egyedülállók, stb.), és ezt év
közben bármikor megteheti.

Az iparűzési adó változatlan marad, de a kép-
viselő-testület döntött arról, hogy 2015. január
1-jétől mentesül a helyi iparűzési adó megfize-
tése alól  a vállalkozó abban az évben, amikor
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg
az egymillió forintot. (Ez eddig 600.000 Ft volt).

A piaci díjtételek 2015-ben sem változnak
(immár 3 éve), valamint marad az orvosi ügye-
let új, jelenlegi, békési üzemeltetője is, aki már
szeptember óta nagy odafigyeléssel látja el fel-
adatát, anyagi áldozatot hozva az ügyelet meg-
felelő felszerelésére, a helyi orvosok bevonásá-
ra, megfizetésére és hét végén lehetőleg gye-
rekgyógyászati szakvizsgával rendelkező orvo-
sok megbízására.                         Izsó Gábor

Hogyan adózunk 2015-ben?
CSÖKKEN, MAJD MEGSZÛNIK A KOMMUNÁLIS ADÓ

Folytatás a címoldalról
Az intézmény segítséget

nyújt az ügyintézésben is,
továbbá a Hajléktalan Köz -
ala pítvány pályázati forrásai-
ból időszakosan krízisétkez-
tetést is biztosít 20 rászoruló
személynek. 

Van-e feladata olvasóiknak
abban, hogy a téli hideg idő
ne követeljen emberéletet? A
Bé kés Városi Szociális Szol -
gáltató Központ kéri, hogy
amennyiben segítségre szoru-
ló, kihűléstől veszélyeztetett
egyénnel találkoznak, irányít-

sák őt hozzájuk. Az ellátásról
információ kérhető a 66/414-
840-es telefonszámon, illetve
a Farkas Gyu la utca 5. szám
alatti Át meneti Szálláson. A
városi hajléktalan ellátásról
még több információ elérhető
a www. bvszszk.hu oldalon.

Hajléktalanhelyzet Békésen

Bíró András – feleségével az
oldalán – többéves kutató-
munkával kereste és találta

meg nagy apja vélt nyughe-
lyét. Az első világháborúban
Doberdó nál elesett Bíró Gá -
bor korábban fel nem tárt

élettörténete az unoka lelkes
és minden akadályt legyőző
kitartásával került napvilágra.

A kutatómunka fá zi sait no -
vember 25-én nagy ér deklő-
déssel kísért előadáson tár ta a
békésiek elé a könyvtárban.

Bíró András és felesége erő-
feszítéseiről és eredményéről a
Békési Újságban és a 2013-as
Békési Kalendáriumban már
részletesen beszámoltunk. A
mostani előadásnak az első vi -
lágégés kitörésének 100. jubi-
leuma adott apropót. Többen
el jöttek olyanok is, akiknek
egyik felmenője járta meg
valamelyik harcmezőt és sze-
rencsésen ha zatért, vagy esett
el katonaként. Az est tanulsá-
ga, hogy ezeknek az ősöknek,
hősöknek az emlékét a csalá-
dok a mai napig őrzik.

Az első világháborúnak 741
békési áldozata volt, zömében
katonák. Nevüket az 1924-ben,
a református templom előtt fel-
állított, Pásztor János szobrász-
művész által készített többala-
kos köztéri szobor talapzatán
örökítették meg.            Sz. K.

Egy kutatómunka tanulságai
Emlékezés az elsô világháború békési áldozataira

Régi-régi fotók is kézről-kézre jártak a rendezvény látogatói között.
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TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN
Apró-cseprő dolgaink közepette hajlamosak vagyunk pusztán

a saját kereteinken belül gondolkodni a világ folyásán. Mi sem
természetesebb, mint az „Én” szemüvegén keresztül szemlélőd-
ni, minden korlátjával, szűkösségével együtt, amelyre annyi min-
den rárakódik. Pál apostol az I. Korinthus 13:12-ben a követke-
zőket írja: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor
pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig
úgy ismerek majd, ahogyan engem is megismert az Isten.” Pál
ezekben a sorokban a Mennyről beszél, arról a folytatásról,
amely során nem lesz semmilyen akadályozó tényező Isten teljes
megismerésének. Ha azonban számodra mindez csupán azt
jelenti, hogy kár erőlködni, hiszen földi létünk során esély sincs
arra, hogy igazából megismerjük Őt, tévedsz. Persze, a tükör – a
fátyol, ha jobban tetszik – emberi, fizikai létünkből fakad, s ezen
nem változtathatunk, ám az értelmesen szemlélő szív bepillan-
tást enged oda, ahová a mindenhonnan ránk testált okoskodások
nem engednek. A kérdés tehát az, ki vagy mi felé fordítom a szí-
vemet, amit ha megőrzök annak, aki engem már születésem
előtt ismert, magam is megismerhetem, sőt láthatom Őt.

D. Nagy Bence

4 2014. december 2.

Czibere Károly államtitkár szerint egy igazságos, átlát-
ható és a visszaéléseket kizáró támogatási rendszer lesz
jövőre. Magyarország versenyképessége, ipari szerepe miatt
fontos a munkaalapú társadalom megteremtése. Cél, hogy
minden dolgozni akaró embernek legyen munkája, azaz
létrejöjjön a teljes foglalkoztatás. Ehhez át kell alakítani a
szociális támogatási rendszert. Az alapelv továbbra is az,
hogy senkit nem hagyunk az út szélén. A jövedelem-kom-
penzáló, foglalkozást helyettesítő támogatások, az egész-
ségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekeiket gondozó,
alacsony jövedelműek kiegészítő támogatása, az ápolási díj,
az időskorúak járadéka állami felelősség lesz, 100 %-os
központi finanszírozással. Az adminisztrációt a járási hiva-
talok végzik. Az átalakítás 2015. III. 1-től lép hatályba. A
települési támogatások csoportja önkormányzati hatáskör-
ben működik majd. Azon önkormányzatoknak, melyek-
nek nincsenek forrásaik ezekre, a kormány kb. 30 milliárd
összegben nyújt segítséget pályázati úton. A teljes szociális
védelmi kassza 15-20 milliárddal lesz több. Jelentősen
bővül az önkormányzatok által kivetett települési adók
köre. Minden olyan vagyontárgyra vonatkozhat ez az adó,
amelyet más adó nem terhel.

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

Adószám: 18392607-1-04.
Újabb sikert ért el a Békési

Hagyományőrző Dalkör,
amely a Békéscsabán novem-
ber 16-án megtartott I. Vi -
lágháborús Katonadal Feszti -
válon a harmadik helyen vég-
zett. A versenyen minden kor-
osztály képviseltette magát a
középiskolásoktól a nyugdíja-
sokig a hagyományápolás és a
dal szeretete jegyében.

A következő megmérettetés
a Békési Hagyományőrző
Dalkör számára december 7-
én lesz Dévaványán, ahol a IV.
Kádár Ferenc Országos Nép -
zenei és Néptáncverseny „fel-
nőtt énekegyüttes hangszeres
kísérettel” kategóriában me -
nasági katonadalokkal indul-
nak. Felkészítőjük János Haj -
nalka népdalénekes.

Bronzérem a
Békési Dalkörnek

Az első bálozó végzős, 13.B
osztályos gimnazista diákok
bécsi keringőjével vette kezde-
tét az idei, immár hatodik
Békési Református Bál a
Galéria nagytermében. Az est
első felében lévő műsorban
még a 12.C osztályosok is tán-
coltak angolkeringőt, a záró
táncot pedig, a bécsi keringőt,
a 12.A-sok mutatták be.
Mindhárom tánccsoport fel-
készítője Kenyeres Csaba, a
Békési Fregolina Társastánc
Club és egyben a református
iskola táncpedagógusa volt.

Az idei bál védnökségét Far -
kas Zoltán, a Dél-alföldi Re -
gionális Fejlesztési Ügy nök ség
vezetője vállalta, aki köszön-
tötte is a bálozó vendégeket.
Jelen volt a bálon még Gajda
Róbert kormánymegbízott, a
Békés Megyei Kormányhivatal
vezetője is, továbbá helyi poli-
tikusok, egyházvezetők, vala-
mint a városi intézmények
vezetői és képviselői.

A bál első órájában zenés-
táncos műsorral kedveskedtek

a vendégeknek a református
intézmény Csicsergő csoport
óvodásai Balogh Erika és Gu -
lyás Krisztina óvónők vezény-
letével, valamint Derányi Eri -
ka közreműködésével. Majd
Romhányi József tollából szár-
mazó verses kavalkádot adott
elő Szilágyi Gábor 7.B osztá-
lyos diák, akit Beinschrodtné
Kecskeméti Krisztina tanárnő
készített fel. Ezt követően
Sipaki Ildikó kápráztatta el a

közönséget ritmikus sport-
gimnasztikájával.

Az est második felében a
talpalávalót a Sebestyén duó
szolgáltatta. A finom vacsora
elkészítéséről és szervírozásá-
ról pedig a Nagyház Pince
Borozó vezetője, Gál László és
munkatársai gondoskodtak.

Vacsora előtti pohárköszön-
tőjében Katona Gyula esperes
úr, intézményvezető lelkész
elmondta: a hagyományt őriz-

zük, de egyben teremtjük is
minden bál alkalmával, vala-
mint a közösségteremtés és
közösségformálás is célja min-
den báli rendezvénynek, s ter-
mészetesen a szórakozás is.

Még az éjféli toronyóra ütés
előtt vette kezdetét a tombola-
sorsolás, értékes nyeremények-
kel, melynek fődíjait Csuta
György festőművész és Püski
Sándor grafikusművész aján-
lották fel.        Zsombok Imre

Református Bál hatodszor

TÁJÉKOZTATÓ
A Békési Kistérségi Társulás „Boundless World- Határtalan

Világ” HURO/1101/002/1.2.1. azonosító számú projektje kereté-
ben a meglévő 122 km szélessávú optikai hálózat folytatásaként
újabb 104 km szakasz épült ki, ebből 78 km Magyarországon, 26
km Romániában.

A teljes hálózaton egy új NGA (Next Generation Access) típu-
sú távközlési hálózat segítségével korszerű szolgáltatásokhoz fér-
hetnek hozzá a térség háztartásai és vállalkozásai.

A meglévő és az új hálózatot az alábbi térkép mutatja be:

A „Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network bet-
ween Békés Sub-Region and Bihor County” HURO/1101/002/1.2.1 ‘Boundless
World” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni
egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdaságsze-
replőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érde-
kében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.
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BÉKÉSI ÚJSÁG
– kéthetente keresse a postaládájában!



– Milyen ember Deákné,
az igazgató?

– 38 éves szakmai tapasz-
talattal rendelkezem a neve-
lés-oktatás területén. Har -
minc hat évet töltöttem a Dr.
Hepp Ferenc Általános Isko -
lában, 2013 ősze óta igazga-
tóként tevékenykedem. Me -
ző berényben a Petőfi Sándor
Gimnáziumban érettségiz-
tem. 1976-ban felvételiztem a
Debreceni Tanítóképző Fő -
iskolára. Közben Vésztőn, a
Bartók Béla Általános Isko lá -
ban képesítés nélküli tanító-
ként helyezkedtem el, ekkor
kezdtem pedagógusi pályá-
mat. Majd Békésen az akkori
3. sz. Általános Iskolába ke -
rül tem. Első diplomámat
1979-ben szereztem általános
iskolai tanító szakon. Több
területen is kipróbálhattam
ma gam. 1985-ben felvételt
nyer tem a Juhász Gyula Ta -
nárképző Főiskola népműve-
lés szakára. 1987-ben okleve-
les népművelő lettem. A kul-
túra, a rendezvények szerve-
zése, a civil mozgalomban va -
ló aktív részvétel, azóta is
kedvenc időtöltésem.

Büszke vagyok rá, hogy
ebben az iskolában dolgozha-
tom. Munkámat a megsoka-
sodott feladatok ellenére is
szívesen végzem. Szeretek

tanítani, és szeretem a peda-
gógus pályát. Munkámmal
szeretnék hozzájárulni sikere-
inkhez, szívügyemnek tekin-
tem a tehetséggondozást. Ta -
nulmányaim során átfogó
ismereteket szereztem tan-

ügy-igazgatási, vezetési terü-
leten. 2013-ban közoktatás-
vezetői diplomát szereztem.
A jövőben is olyan vezető sze-
retnék lenni, aki tiszteli elő-
deit, az intézmény múltját,
hagyományait, az iskola név-
adójának családját, aki ön -
képzéssel és továbbképzéssel
kész megújulni. Hiszek ab -
ban, hogy az ésszerű és vilá-
gosan megfogalmazott célo-
kat mindenki elfogadja. 

– Ősszel újra önkormány-
zati képviselőnek választot-
tak. Hogyan keveredtél a
politikai életbe?

– Jobboldali érzületű em -

ber vagyok, ezt soha nem tit-
koltam. A közéletben sok éve
aktívan részt veszek. 2006 és
2010 között önkormányzati
képviselőként tevékenyked-
tem, az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság tagja vol-
tam. Ez év őszén Izsó Gábor
polgármester úr felkérésére
ismét a Jobboldali Összefogás
Békésért Polgári Kör támo-
gatottjaként indultam az ön -
kormányzati választásokon.
A közös munkában örömmel

veszek részt. Több bizottság-
ban is igyekszem javaslataim-
mal segíteni a képviselő-tes-
tület munkáját. Az oktatás-
ügyben az elmúlt évek során
számos változás következett
be. Megtiszteltetés számom-
ra, hogy az Oktatási, Kul tu -
rális és Sport Bizottság elnö-
keként Mucsi András tanács-
nok úrral koordináló, segítő
szerepet tölthetek be a váro-
sunk közoktatásában. Öröm -
mel és szívesen veszek részt
kulturális rendezvényeken,
gyakran vállalok szerepet a
programok szervezésében is.
Képviselői munkámmal sze-

retnék hozzájárulni a követ-
kező öt év sikeréhez.

– Van egyáltalán magán -
életed?

– Kevés szabadidőm van.
Legfontosabb számomra a
család. Szüleimnek végtele-
nül sokat köszönhetek. Ma is
mellettem állnak, támogat-
nak. Talán soha nem tudom
meghálálni nekik azt a törő-
dést, szeretetet, megértést,
amit gyermekkoromtól nap-
jainkig kapok tőlük. Végtele -
nül hálás vagyok nekik azért,
hogy segítenek és mindig is
segítettek eddigi életutamon.
A fiam Budapesten él. Ha
lehetőség adódik, megláto-
gatjuk, s ha tehetik, ők is
gyakran hazalátogatnak. A
férjem szintén elfoglalt, sokat
dolgozik. Ennek ellenére
min denkor számíthatok rá.
Tiszteletben tartja a törekvé-
seimet. Ő is megértő és segí-
tőkész. Gyakran a házimun-
kából is kiveszi a részét. A
másik „nagy családom” a Ne -
felejcs Kulturális és Hagyo -
mányőrző Egyesület, mely-
nek egyik alapítója vagyok.
Lassan tíz éve veszek részt e
civil szervezet munkájában.
Sok közös élmény, szép pilla-
nat fűz össze minket. Opti -
mista ember vagyok, hiszek a
jóban és a bölcsességben.
Szerencsés és boldog ember-
nek érzem magamat, mert
szeretek, és szeretve élek.
Köszönöm, jól vagyok! Gugé

Következő interjúalanyunk
Fi ló György mérnök.

52014. december 2.

Az élet, szeretet!
Ha jelenlegi interjúalanyom, Deákné Domonkos
Julianna munkásságát és egész életvitelét megvizsgál-
nánk, bizony igaz rá, hogy cselekedeteit a szeretet
vezérli. Nálamnál ékesszólóbban bizonyítja ezt a
beszélgetésünk.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Az ünnepeket, hagyomá-
nyokat nem szabad száműzni
életünkből, hiszen megtisztí-
tanak, erőt adnak a hétköz-
napokhoz. A körülöttünk
lévő kavalkád és egyhangú-
ság ellenére próbáljuk meg-
tölteni a karácsonyt igazi
értékkel! 

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ hagyo-
mány jelleggel adventi dél-
utánt szervez alsó tagozatos
kisiskolások számára. A
program sorozat négy alka-

lommal kerül sorra és húsz
rászoruló gyermeknek bizto-
sít lehetőséget az ünnepi
készülődésre. A meleg han-
gulatot mézes sütemény, fi -
nom tea és az ünnepi együtt-
lét biztosítja. Kézműves fog-
lalkozás, Mikulás ünnepség,
játékos vetélkedők, zenés
program várja a gyermek-
eket. Reméljük, hogy a részt-
vevő gyerekek nem csupán az
elkészített tárgyakat, hanem
az ünnepi készülődés hangu-
latát is hazaviszik.

KARÁCSONYVÁRÁS HÚSZ KISISKOLÁSSAL

MOZGÁS MINDENEKFELETT 1. RÉSZ

Az egészség és a rendszeres sport szorosan össze-
függ egymással. Ennek napjainkban különösen nagy
jelentősége, hiszen a stresszel, magas vérnyomással és
elhízással teli világunkban a mozgással tehetünk leg-
többet az egészségünkért.

Úszás az ízületekért
Az úszás az egyetlen olyan sportág, amely légzésszabályo-

zásra kényszerít. A ritmusos tempózás, a vízbe merülés és
kiemelkedés és a légvétel váltakozása révén a légzőszerv
nagy tréningnek van kitéve. Alapvetően dinamikus, izotóni-
ás terhelésről van szó, melyhez a tartóizmok aktív működé-
sére van szükség.

Kerékpározás a vérkeringésért
Legyen szó szobakerékpározásról, mountain bike, túra-

vagy városi közlekedésről, mindenképen javítja a szív-érrend-
szer állóképességét, gazdaságossá teszi a szív munkáját, fokoz-
za a szervek vérellátását, javítja a légzőrendszer munkáját,
csökkenti a vérzsír (triglicerid) szintet, emeli a védő-koleszte-
rin (HDL) szintet, fokozza a cukor-toleranciát stb. Hatásai
miatt az egészségmegőrzésben is kulcsszerepet tölt be. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
FELHÍVÁSA

A Békés Városi Önkormányzata Képviselő-testülete
tájékoztatása szerint december 8-án, hétfőn 15 órától
általános közmeghallgatást tartanak a polgármester és az
önkormányzati képviselők részvételével.

A közmeghallgatásra meghívják a város azon polgá-
rait, továbbá a helyben érdekelt szervezetek képviselőt,
akik véleményüket, javaslataikat e fórumon el szeret-
nék mondani. 

A közmeghallgatás első részében a városi szemétszál-
lítás és szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatainak
beszámolóját tárgyalják meg, majd pedig általános,
közérdekű javaslatok és kérdések megfogalmazására
nyílik lehetőség. 

A közmeghallgatás helye: Békési Polgármesteri
Hivatal (Békés, Petőfi utca 2.) Nagyterme.

Sorrendben nyolcadik jóté-
konysági bálját rendezte meg
a napokban a Dr. Hepp Fe -
renc Általános Iskola. Erre az
estére igazi bálteremmé válto-

zott a tornaterem, hogy helyet
adhasson a 270 vendégnek,
akik megjelenésükkel és ado-
mányaikkal hozzájárultak is -

kolánk munkájához, szabad-
idős programjainak és rendez-
vényeinek megvalósításához,
az iskolai környezetünk szépí-
téséhez. 

A mazsorettes lányok és
zászlós fiúk műsorszáma a
városi fúvószenekar kíséreté-
vel nyitotta meg a rendez-

vényt. A bálra Békésre látoga-
tott családjával Dr. Hepp Fe -
renc özvegye, Hepp Klári, aki
a fővédnökséget is vállalta.

Izsó Gábor polgármester úr
pohárköszöntője után vette
kezdetét a vacsora és a táncmu-
latság. A vacsorát a Bagoly
vendéglő készítette és szerví-
rozta. A táncos hangulatról az
Antovszky Band gondoskodott.

Az iskola tanulói több mű -
sorszámmal is kedveskedtek a
vendégeknek: a Fitt Kidd tor-
nászai, Okányi Mi hály néptán-
cos és Fregolina Társastánc
klub tagjai léptek fel. A tánc-
közi szünetekben, a vacsora
ízletes fogásainak elfogyasztása
közben Kisné Sajben Kitti
múlt század eleji ismert filmda-
lokat énekelt, majd a Hepp-
tánckar revütáncos lá nyai

mutatták be nagy tetszést
kiváltó műsorszámukat. A
késő esti órákban került sor a
jótékonysági aukcióra, amelyen
Csuta György festőművész és
Horváth Hajnalka alkotómű-
vész egy-egy képe talált gazdá-
ra. Az éjfélkor tartott tombola-
sorsoláson – támogató partne-
reink jóvoltából – rengeteg
értékes nyeremény kerülhetett
új tulajdonosaihoz. A tombola-
sorsolás fődíját Püski Sándor
festőművész ajánlotta fel. 

Már jóval elmúlt éjfél, ami-
kor sor került a meglepetés
vendég, Csordás Ákos műsorá-
ra, aki több dalt is énekelt,
majd a színpadon maradva, a
zenekar műsorába bekapcso-
lódva, fergeteges, mulatós han-
 gulatot teremtett. 

Király Gyula

Csordás Ákos békési énekes volt a 
meglepetés fellépő a Hepp Bálon
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A fővédnökséget vállaló Hepp Klára is köszöntötte a vendégeket.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TISZTELT OLVASÓINK!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan

ingatlanhirdetéseket te szünk kö -
zé, amelyben FELTÜNTETIK AZ
IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is. 

Megértésüket köszönjük. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Csallóközi utca 23. szám alatt 1722 m2-es
telek bontásra való kis házzal eladó 1 mil-
lió Ft-ért. Gáz, csatorna a telken. Érd.:
66/415-469.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Kamuton 2,5 szobás kockaház eladó 2,9
millió Ft-ért. 70/539-09-40.
Hidvégi utcában kertes lakóház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
Békés belterületi részén nagyon hangu-
latos telek eladó. Közművek az udvaron,
gáz a kerítésig vezetve. A telek 1000 m2-
es. Tel.: 70/94-54-869. Ár: 3 millió Ft.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
A Táncsics utca 8. szám alatt ház eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/302-49-79.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt, két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II.
emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/
237-82-84.
Szarvasin IV. emeleti háromszobás, erké-
lyes lakás áron alul, 6,2 millió Ft-ért eladó.
70/450-43-42.
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos ház nagy telekkel sürgősen eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/27-45-059,
30/95-27-364.
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.
Földszinti két szobás lakás Eladó az Adyn
6,8 millió Ft-ért. Érd.: 20/4 5-76-333.
Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti, 1 + 2 fél-
szobás lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
30/567-99-39.
Békésen kétszobás, központi fűtéses csa -
ládi ház melléképületekkel (füstölő, disz nó -
ól) eladó. Irányár: 7 millió Ft. 30/456-12-91.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Irányár: 7,5 millió fo -
rint. Érd.: 20/886-06-50. 
Békés központi részén első emeleti, felújí-
tott, 60 m2-es lakás eladó négylakásos
tömbben. Irányár: 7,5 millió Ft. Az árban
garázs is benne van. 70/9454-869.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
 szobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17. 
Munkácsy utcában ház eladó. Irányár: 8
millió Ft. Tel.: 66/634-480, 30/324-60-58.
Dánfokon a Kökény utca 10. alatt igénye-
sen kialakított, berendezett, zsalugáteres,
tetőtér-beépítéses ház, 361 m2-es szép te -
lekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-
252, 66/414-685.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kam -
ra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.

Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Ady utca 12-ben II. emeleti, 1+2 félszo -
bás, 64 m2-es lakás jó állapotban eladó
vagy azonos árban kertes házra cserél-
hető. Irányár: 8,5 millió Ft. 20/326-79-26.
Karacs utcában II. emeleti, háromszobás
lakás eladó. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.: 30/299-
06-21.
Fáy utcában földszinti 1+2 félszobás la -
kás teljesen felújítva nagy tárolóval igé -
nyesnek eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/51-80-728.
2 + félszobás, gáz- és vegyestüzelésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
Kétlakásos kertes ház eladó. Külön be -
járatú. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 20/331-
69-82.

INGATLAN 10 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Asztalos utca 42. szám alattiház eladó.
Irányár: 14,8 millió Ft. 30/523-82-90.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős,
összkomfortos, felújított, hőszigetelt, kli-
matizált, vegyes- és gáztüzelésű, ipari
árammal ellátott ház eladó16 millió Ft-ért.
30/9638-391. 

KIADÓ INGATLAN

Kertes ház kiadó. 30/202-98-78.
Első emeleti kétszobás lakás kiadó a Fáy
utcában. Érdeklődni: 20/886-06-50.

INGATLANT KERES

Lakható kertes házat, hétvégi házat kere-
sek 1,5 millió Ft-ig részletfizetéssel. 30/
297-67-04.

KERT, SZÁNTÓFÖLD
Fiatal gazda szántót bérelne 1 hektártól
Békésen és környékén. 30/407-16-73.
Malomasszonykertben, a város szélén
kert sürgősen eladó. Termő gyümölcsös,
fúrt kút, villany. Tel.: 66/634-690.
5-6 hektár jó minőségű szántóföldet ven-
nék. Öntözhetőség előny. Tel.: 66/410-
424, 17-18 óra között.
20-30 ha jó minőségű szántóföldet vennék.
Öntözhetőség előny. Tel.: 30/97-65-061.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló  helyi -
ség van. Érd.: 20/560-91-75.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2

zárt kert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
4 db M+S 1952x14C téli gumi 6000 Ft/db
árért eladó. 20/93-95-211.
Seat Cordoba TD diesel 1,9 alkatrészei
eladók. Érd.: 30/837-12-73.
Renault 19 motorhibával, 108 ezer km-rel
jó állapotban eladó. 66/411-027.
Két db használt kis autóbusz egyben
eladó. 30/94-55-433.
Nagytestű chopper motor, Simson robogó,
Simson Swalbe eladó. 70/215-93-56.
Jawa Babetta eladó. Érd.: 30/457-23-02.
250 cm3-es csepptankos Jawa motorke rék -
pár forgalmival eladó. Érd.: 30/837-12-73.
Minőségi veterán Mercedes SEL 500-as
igényesnek eladó. Érd.: 30/94-55-433.

ÁLLAT
Nagysúlyú hízó eladó. 30/96-37-848.
Hízók eladók. 30/310-85-13.
Kb. 200 kg-os hízó eladó. Érd.: 20/580-
55-70, 20/580-25-47.
Kb. 180-220 kg-os hízó eladó. Békés,
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délután.
Kb. 140 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/288-
95-17.
Kiváló munka vérvonalból törzskönyvezett
szülőktől németjuhász kiskutyák eladók
fekete és ordas színekben oltva, féregte-
lenítve, számlával. Helyben mindkét szülő
megtekinthető. 30/749-12-23.
Hathetes foxi kan kölyökkutya eladó. Tel.:
30/85-81-911.  

Vásárolnék 3-4 db Kokkin fajtájú jércét
vagy fiatal tyúkot. 30/592-64-65.
160-180 kg-os hízók eladók. Békés, Ko -
pasz u. 17. Tel.: 30/42-47-174.
Gyöngyös élve vagy kopasztva eladó.
70/50-43-558.
Eladó: továbbtartásra kacsa, némakacsa,
pulyka, valamint másféléves tojóállo mány:
liba, kacsa, némakacsa, pulyka. Bé kés,
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Két db 200-250 kg-os húsjellegű hízót
keresek január 9-re. Tel.: 66/414-007, este.
Pecsenye és tömött kacsa eladó. 30/410-
40-12.
Malacok, süldők eladók. Tel.: 30/398-47-92.
Két db hízó eladó. Érd.: 70/240-58-71.

TÁRSKERESÉS
18 éves fiú ismerkedne hozzá illő lánnyal.
70/236-73-57.
53 éves hölgy ismerkedne egyszerű mun -
kásemberrel komoly kapcsolatra. Legyél
vidám és kb. 60 éves. 20/36-00-470.

MUNKÁT KERES, AJÁNL

Savanyító üzemünkbe megváltozott
mun kaképességű, savanyításban,
hideg sava nyításban jártas szakem-
bert keresünk. Érd: 66/646-017;
+36-20/229-69-80, személyesen:
Szent Lázár Alapítvány (Békés,
Petőfi u. 33.) 8-15 óra között.

Békési tüzépre keresek megbízható,
önállóan dolgozni tudó, C-kategóriás
és nehézgépkezelői jogosítvánnyal,
gyakorlattal rendelkező férfi mun -
kaerőt. Tel.: 30/299-06-21.

A Szent Lázár Alapítvány Pszichi -
átriai Nappali Ellátó Intézménye
mentálhigiénés munkatársat keres.
Érd.: 06-66/643-588-as telefonszá-
mon vagy személyesen Kovács
Ildikónál.

EGYÉB 
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 20/589-3137.
Jó állapotú rekamié két fotellal eladó. 70/
326-90-71.
Eladó gázpalackra szerelhető 2 égős Inox
rezsó. 4300 Ft-ért. Tel.: 30/66-86-503.
Felesleges dolgait ingyen elszállítom. Ha -
gyatékot padlásról is. Tel.: 30/83-53-124.
4x2 m-es variálható piaci sátor eladó.
20/93-95-211.
Eladó: bontásból redőny, üst, zsíros bö -
dön, vasvályú. Érd.: 66/415-439.
Eladó: állványos újszerű csősatu, új kézi -
kasza nyéllel, vastag acél egyenge tő lapok,
hosszúnyelő 8 kg-os acél kalapács.
70/236-35-37.
50 literes akvárium tartozékokkal együtt
eladó 5000 Ft-ért. 70/256-53-09.
5 kW-os kandalló füstcsővel, védőlemez -
zel eladó. Érd.: 70/389-63-94.
Használt, üzemképes 320 l-es fagyasz -
tóláda 20 ezer Ft-ért eladó. 66/634-528.
Pulóverek, gyermek téli meleg kardigánok
nagyon olcsón eladók. 20/36-00-470.
Fotelágyat vennék olcsón 4 éves kislány-
nak. 20/36-00-470.
12 mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Réka tölgy szobabútor, csillár, fateknő,
székek, elektromos seprűkötőgép eladó.
70/77-65-757.
Eladó: üst üstházzal, disznótoros asztal, fa
sózóteknő, 40 l-es fazék, tok nélküli ab -
lakszárnyak, ajtólapok. Érd.: 66/634-398.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülő-
garnitúra, 2 db szobafenyő és sok szo -
banövény. Érd.: 30/905-49-14.
Bontásból eladó tégla, blokktégla, cserép,
kúpcserép, faanyag, deszka, léc, gerenda,
ablakok, ajtó, konvektorok, malmikocsi,
tar gonca, kiskocsi váz eladó. Tóth u. 22.
20/472-96-58.
Hajlított vázú fekete női kerékpár eladó.
66/647-708.
Eladó: konyhaszekrény, konyhaasztal, szé -
kek, 400 l hűtőláda, vezetékes gáz tűzhely,
asztalsparhert, 380 W-os cirkula, 220 W-
os villanymorzsoló. Érd.: 70/527-90-82.
88Ah 12V új Varta Black akkumulátor
eladó. 20/93-95-211.
Trágya 5 bála szalmáért cserébe elvihető.
30/530-41-50.
Tehéntej, túró, sajtok. Tel.: 30/492-49-40.
Eladó: 22-es és 8-as húsdaráló, mák, dió-
 daráló, konyhaasztal, dohányzóasztal, szek -
rénysorok, székek, polcok, tükrök, csillárok,
gáztűzhelyek, konvektorok, gáz kémények,
kúpcserép, cserép. 20/47-29-658.

Salgó asztal sparhelthez sütőt (lernit) kere-
sek megvételre, vagy olyan szakembert, aki
ilyet készít. Tel.: 06 - 30 - 433 79 89
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Piros bélű mogyorófa csemete eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Szarvasi csempe sparhelt eladó. Tel.: 30/
85-81-911. 
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszma-
trac megkímélt állapotban eladó. Érd.: 20/
560-91-75.
Házi őrölt fűszerpaprika, édes és erős ter-
melői áron eladó. Érd.: 30/94-55-433.
Érett istállótrágya eladó, szállítást meg -
oldom. Tel.: 30/85-81-911.
Jancsi kályha nagyságú zománcozott jó
állapotban lévő kiskályha eladó. Tel.: 30/
85-81-911.
Eladó 2 db forgó kerék 150/40-70-es 2500
Ft/ db, 30-es hosszabbító dobbal, 7000 Ft-
ért. Tel.: 30/66-86-503.
Kávébarna színű kétszemélyes, ágynemű-
tartós, kihúzhatós rekamié két fotellal  új -
sze rű állapotban 50 ezer Ft-os irányáron
eladó. Szabó D. u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Eladó: vegyestüzelésű kazán, 2 db baba -
kocsi, 28-as női kerékpár, 24-es fiú MTB
kerékpár. 70/215-93-56.
Töves és vágott luc- és ezüstfenyő eladó.
Békés, Hőzső u. 49. Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: 4 m-es akácfa létra, 10-20 l-es zsí -
rosbödönök, 1400 W-os porszívó. 70/
236-35-37.
Sütőtök eladó. Érd.: 70/379-03-32.
Zepter kapszulás kávéfőző alig használt
olcsón eladó. Érd.: 30/955-12-12.
Házi pálinka eladó. 30/50-40-711.
Tollat, hagyatékot, régi bútort veszek.
Házhoz megyek. Tel.: 30/828-77-27.
Csúszásmentes térburkolólapok és bon-
tott hófogós cserép eladó. 30/94-55-433.
Eladó BNM pulzáló mágneses gyógymat -
rac, 2 db fonott hintaszék, 120 l hűtő szek -
rény. 30/590-69-38.
4,5 LE Brigs motoros rotációs kapa eladó.
Érd.: 30/457-23-02.
Kétmedencés mosogató szekrénybe épít -
ve és fölé való kétajtós szekrény eladó.
Érd.: 30/279-47-60.
Salgó polcok különböző méretben eladók.
30/93-54-344.
Valódi bőr ülőgarnitúra eladó. Érd.: 30/
279-47-60.
Eladó: hűtő-fagyasztó, 20 m2 padlósző -
nyeg, morzsoló, kályha, fateknő, rekamié,
rézüst. Tel.: 66/412-955.
Egy db 109x80 cm-es jó állapotú radiátor
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Régi „Fürge ujjak” újságok, 1940-es évek-
beli is gyűjtőnek eladó. 70/513-35-34.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Minőségi paplan és párna, új és használt
eladó. 30/94-55-433.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.: 30/
907-40-66.
Fenyőrönk eladó. 7 méter hosszú, átmé -
rője 70 cm. Érd.: 66/630-599, este.
Eladó: keveset használt fateknő, orosz női
kerékpár, pelenkázós gyerekágy matraccal,
mosogatószekrény fehér bútorlapból, 2
mély tálcás mosogató csapteleppel, ötrészes
új konyhabútor fenyőajtóval. 20/481-18-59.
Keresem Dr. James Dobson: Kemény sze -
retet című könyvét. Ajánlatot várok a 66/
630-599-es számra, este.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: DECEMBER 9. KEDD 12 ÓRA.

Izsó Gábor, településünk
polgármestere köszöntötte ott-
honában Hidvégi Mihályt 95.
születésnapja alkalmából. Misi
bácsi a második világháború-
ban a fronton harcolt. Há rom -
szor esett hadifogságba, ahon-
nan mind a háromszor kiszaba-
dult. Mindazok mellett, hogy
többször hívták be a katona-
ságba, sikeresen „átvészelte” a

háborút. Szerencsés, mert az
egyik – utolsó – ütközetnél
csak ő és még egy társa mene-
kült meg. Misi bácsira családja
nagyon büszke, hiszen a háború
után sem tétlenkedett, családot
alapított, vállalkozásba fogott
és mára már egy több generáci-
ón átívelő családi vállalkozás
egyik tulajdonosa. Boldog szü-
letésnapot kívánunk!

Szépkorút köszöntött
a polgármester

A 2015. évben – előrelátha-
tóan félévtől – a hulladékszál-
lítás díját az országgyűlés tör-
vényi szinten fogja szabályozni,
központilag. Ennek mértéke
jelenleg még nem ismert. Ez
hatósági díj lesz, mely nem az
önkormányzat bevételéként
jelentkezik, hanem a szolgálta-
tó részére kell megfizetni az
elvégzett munka fejében. A

törvény hatályba lépésével a
lakosságnak kötelező lesz a
szolgáltatóval szerződést kötni
a szemétszállításra vonatkozó-
an és a megállapított díjat
megfizetni. A központi szabá-
lyozás célja is az, hogy a lakos-
ság terheit ne emelje, a közte-
herviselést arányossá tegye, és a
megállapított díjban érvénye-
sítse a rezsicsökkentést.

�

Rezsicsökkentés 
a szemétszállításban is

A Békési Intézményfenn -
tartó Társulás november 28-
án megtartott ülésén megvá-
lasztotta a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde új igazga-

tóját. Pályázata alapján Bé -
res Istvánné, korábbi helyet-
tes vezető kapott bizalmat.
Tisztségét december 1-től
tölti be.

�

Új igazgató az óvodák-
bölcsődék élén
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December 2. kedd 17 óra
Molnárné Bányai Sára képes élménybeszámolója
„Varázslatos Elba, Korzika és Szardínia” címmel.
A belépés díjtalan.
Könyvtár olvasóterme

December 6. szombat 18 óra
Békési FKC-Nyíregyháza bajnoki kézilabda-
mérkőzés.
Sportcsarnok

December 7. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadár börze.
Piac

December 7. vasárnap 10:30
Békés Advent. Gyertyagyújtás a Múzeum
közben a város nagy adventi koszorújánál.

December 8. hétfő 15 óra
Képviselő-testületi közmeghallgatás. Bővebben
az 5. oldalon.
Városháza

December 12. péntek 20 óra
Békés-Kecskemét bajnoki kosármeccs.
Sportcsarnok

December 13. szombat 16-24 óra
Luca-napi kézműves foglalkozás és batyus tán-
cházunk kicsiknek és nagyoknak. Karácsonyi
díszek készítése, mézeskalácssütés, kézműves
foglalkozás, majd batyus táncház Mahovics
Tamás néptáncpedagógus vezetésével, a Be -
len céres Néptáncegyüttes tagjainak közremű-
ködésével. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

December 14. vasárnap 9-12 óra
Luca-napi vásár a Piacon. Gyertyagyújtás,
fellépések, Luca-napi néphagyományok fel-
elevenítése. Adventi süteménykészítő verseny,
karácsonyi ajtódísz készítő verseny, fenyőfadí-
szítő verseny – mindháromhoz nevezni  de -
cem ber 10-ig lehet a 66/411-011-es számon
vagy a piacfelügyeletnél személyesen.

December 14. vasárnap 10:30
Békés Advent. Gyertyagyújtás a Múzeum
közben a város nagy adventi koszorújánál.

December 17. szerda 17 óra
Karácsonyi hangverseny békési kórusok fellé-
pésével. A belépés díjtalan.
Református templom

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 2-17. KÖZÖTT

Az egyik tanítványom megkérdezte, hon-
nan is ered a puskázik szó. Nem először töp-
rengek rajta én sem, most azonban vettem a
fáradságot, és alaposabban utánanéztem.
Kár volt nagy energiát fektetni a dologba,
ugyanis rendkívül egyszerű a magyarázat: a
vadász ugye lesből lő, a lényeg, hogy a „vad”
(azaz jelen esetben én magam vagy derék kol-
légám) ne vegye észre. A les szó pedig mind-
két értelmében ide illik – arról nem beszélve,
hogy igenévszó, azaz egyszerre főnév és ige, és
még összefüggés is van a két jelentése között.
No de kanyarodjunk vissza a puskához! Ez a
szó a németből került hozzánk (Büchse alak-
ban egyébként, és a buksza is ugyanebből a
szóból ered). Most jön a csavar: a büchse ere-
dete meg a görög nyelvre megy vissza: a pük-
szisz szóra, amely puszpángfát és az ebből
készült dobozt is jelentette. Ha valaki kiesett
a pikszisből (ez ugyanaz a szó, mint a pük-

szisz, csak más kiejtéssel), akkor az olyan,
mintha békésiesen szólva „kiesne a kosárból”
– azaz megszűnne kedvezményezett lenni.
Ugyanez a bukszus (mármint, ugye, a pusz-
páng) az angolban is megvan, box alakban.
Ugyanez a box csomagot is jelent, de mi már
meg sem lepődünk, hiszen a görögben is
dobozt jelentett. (Aki idáig tudott követni, az
nyelvészetből nagyon, de nagyon rendben
van!) Ámde (és most jön a feketeleves) az
ökölvívásnak semmi köze mindehhez, ugyan-
is egy másik angol boksz szóból származik,
amely tulajdonképpen az ütés hangját utá-
nozta. Ebből a „verekedős” boksz szóból jön a
bokszeralsó, a -lázadás és a kutyafajta neve is.
Nem tartozik viszont ide a cipőkrém (egy
Box nevű suszter készítette), sem pedig a
bokszos (szerecsen értelemben).  Ha hiszik,
ha nem… vagy bejöttek a boxutcába.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ILYEN A BOKSZ!

Horgász
szemmel

A Körösök téli vízállását há -
rom fő duzzasztózsilip határozza
meg. Ekkor már nem szükségel-
tetik a mezőgazdasági nö vény-
zet öntözése, szükségtelenné
válik a nyári duzzasztási szint
megtartása. A duzzasztózsilipek
közül a Kettős- Kö rösön a béké-
si, majd a Sebes-Körösön a
körösladányi zsilipen a duzzasz-
tási szintet csökkentik a téli víz-
állásra, végül a békésszentand-
rási Hármas-Körös-duzzasz -
tóművet állítják téli vízállásra. A
téli vízállás nagyban befolyásol-
ja a halak életmódját: a vízszint
csökkenéssel a halak élettere
összehúzódik, kisebb helyen kell
a táplálékot keresniük, viszont a
ragadozó halaknak lényegeseb-
ben több táplálékhal jut. A per-
gető horgászok téli ideje elkez-
dődik, ebben az időszakban igen
kimagasló fogásokat tudhatnak
magukénak. A békés halak is
könnyen megfoghatók, viszont
a vizek hűlésével a halak is más-
ként fognak táplálkozni. A
békés halak horgászatában
ekkor jön elő a finom szerelékek
jelentősége, akár úszós vagy
fenekezős feederes horgászati
módszerekről van szó. Sok hor-
gász télen nem hódol szenvedé-
lyének, pe dig ha kellően felké-
szülünk, ak kor ugyanolyan
hatékonyan tudunk horgászni,
mint nyáron. Sőt, még jobb
fogásaink lehetnek.   

Szekerczés Sándor

TÉLI VÍZÁLLÁS 
A KÖRÖSÖKÖN
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A „Békési szűcshímzés” című kiadvány írójának, Csukás
Irén muzeológusnak a kezdeményezésére a békési
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2015 januárjában
egy kiállítást tervez megnyitni, melynek címe
„Anyagra varrt örökségünk – a békési szűcshímzés”. 

A kiállítás megvalósításának érdekében még ez év  de -
cem ber 10-ig várjuk mindazoknak a jelentkezését,
akiknek a tulajdonában van, és rendelkezésünkre is
bocsájtana olyan jó állapotban lévő békési szűcshím-
zéssel díszített tárgya(ka)t, ami(ke)t még a 60-as 70-es
80-as években a Békésen működő kézimunka szak-
körök tagjai készítettek. 

Jelentkezni a molnar.maria@bekesikultura.hu e-mail
címen, vagy Andor Eszternél naponta 10-18 óra között a
+36-20/228-7545-ös telefonszámon lehet. Az előzetesen
leegyeztetett hímzéseket december 15-én és 16-án 15-
17 óra között személyesen kérnénk majd leadni a kul-
turális központban, a Jantyik Mátyás u. 23-25. alatt.

Bővebb információ kérhető Molnár Mária szervezőtől a
+36-20/400-2338-as számon.

�

Felhívás!

110 évvel ezelőtt mindössze
néhány hónap alatt épült fel a
békési Városháza. Eredeti
terv dokumentumok, értékes
archív képeslapok, ritka fotók
segítségével mutatja be az épí-
tés körülményeit, az épület és
környéke átalakulásának főbb
fázisait, a felújításokat és per-
sze a patinás falak közötti

mun kát az a tárlat, amely a
Városháza emeleti folyosóján
nyert elhelyezést és egészen
jövő év március 31-ig tekint-
hető meg díjtalanul, munka-
időben. A „110 éves a Vá ros -
háza épülete” című tárlatot a
Jantyik Mátyás Múzeum fő -
muzeológusa S. Turcsányi Il -
dikó rendezte.

Jubiláló
Városházánk
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