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Lapunk elé...
Farsangi Forgatagot tartottak a minap Békésen. E
rendezvényről itt a címoldalon számolunk be, valamint
a témát boncolgatjuk a Békési Észbontó rovatban is.
Feltűzték a gombokat a
református gimnázium hatvan végzősének - írjuk a 2.
oldalon.
A Rákóczi utcai bölcsőde
után átadták a második intézményi sókabint. Az Újvárosi tagóvoda fejlesztéséről
a 3. oldalon olvashatnak.
Háromszáz bálozót fogadott a város kiemelt kulturális eseménye, a KÉSZ Bál,
melyről a 4. oldalon adunk
tájékoztatást.
Gyógyfürdő minősítést
szerzett a gyógyászati központ, amely új távlatokat
nyithat – írjuk a 7. oldalon.

Helyi termékeknek és helyben tevékenykedő alkotók,
csoportok munkáinak bemutatása, továbbá a kultúrházban működő művészcsoportok
fellépései mellett farsangi mulatozás zajlott a második alkalommal megtartott Békési Farsangon. A Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ farsangi
díszbe öltöztetett aulájában
tartott eseményt Izsó Gábor
nyitotta meg. A polgármester
kiemelte: a farsang a szórako-

A vendégek közül sokan változatos jelmezekben érkeztek. Nekik külön versenyt hirdettek.

zás ősi formája, a maszkok, jelmezek színt hoznak a szürke
télvégi napokba.
A vendégek közül nem
kevesen jelmezben jelentek
meg és részt vettek a jelmezversenyben, jelmezes felvonulásban. Szintén a nagy
számban ellátogató gyerekeknek alakították valóságos
játszótérré a színháztermet.
A Békési Farsangot a Hungariddim nevű zenekar koncertje zárta. 
Sz. K.

Átalakul a segélyezés március elsejétől
Március elsejével átalakul a segélyezési rendszer. A kormány kommunikációja szerint mindenki megfelelő ellátást
kap majd, aki valóban rászorul, a többieket a munka világa
felé terelik. Nagyobb szerepet kapnak az önkormányzatok.
A változtatások többsége március 1-jén lép életbe.
Több ellátás önálló formája megszűnik, illetve beleolvad az önkormányzatok által
megítélhető települési támogatásba. Így például nem lesz
óvodáztatási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás és lakásfenntartási támogatás. A
rendszeres szociális segély is
megszűnik, helyette egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti díjat vezetnek be, ezt
azonban csak szűk kör kaphatja meg. A segélyre jogosul-

tak köréből kiszoruló 55 év feletti állásnélküliek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek, ennek
összege alacsonyabb, mint a
korábbi ellátásé és csak annak
folyósítják, aki egy év alatt
legalább harminc nap munkaviszonyt tud igazolni. Nem
lesz kötelező ellátás a méltányossági ápolási díj és a méltányossági
közgyógyellátás
sem, az ilyen célra szükséges
támogatást a jövőben az ön-

kormányzatoktól lehet majd
igényelni települési támogatás
címén. Az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1-jétől
szűnik meg, amikortól hároméves kortól kötelező lesz óvodába járni. A tervek szerint a
Képünk illusztráció.
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Jelmezesek a farsangi forgatagban
Fotó: Serfecz Dávid.

Szokott adakozni
helyi szegényeknek?

kormány a családi pótlék folyósítását is a gyermek rendszeres óvodába járásához köti
majd, vagyis a szülők a jövőben is érdekeltek lesznek ab-

ban, hogy gyermeküket elvigyék az óvodába.
A törvénymódosítással a
kormány elválasztja egymástól
az állam által nyújtott kötelező
ellátásokat és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos
feladatokat.
A szociális támogatások elosztása az önkormányzatok
feladata lesz. Az önkormányzatok maguk döntik majd el,
hogy a rendelkezésre álló ös�szegből kinek adnak pénzt, és
mennyit. A szociális törvény
csupán annyit ír elő, hogy az
önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyeknek, illetve a helyi szociális problé-

Továbbjutott a Pankastic
A Dal című tévéműsor középdöntőjébe került a békési énekesnővel, Pálmai Pannával felálló Pantastic. A zenekar január 31-én lépett a
közmédia élő showműsorában színpadra és lényegében
könnyedén jutott tovább a
Kicsi a világ, de nagy világ
című dalával. A verseny tétje,

hogy a győztes képviselheti
majd Magyarországot májusban a 60. Eurovíziós Dalfesztivál bécsi döntőjében. A hazai kiválasztó műsor középdöntőire február 14-én és 21én, a döntőre február 28-án
kerül sor. A műsort az m1
és a Duna World csatorna sugározza.

mák kezelésére nyújtson támogatást. A támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit minden önkormányzat saját
rendeletében határozza meg.
A kormányzat szerint a módosításoknak köszönhetően az
új szociális támogatási rendszer
igazságosabb és átláthatóbb
lesz, emellett elejét veszi a segélyekkel való, korábban gyakran tapasztalt visszaéléseknek.
Hozzáteszik: az állam a továbbiakban is támogatja azokat,
akik nem képesek munkavégzésre, vagy nem kapnak munkát. A jövőben azonban csak
azoknak jár majd támogatás,
akik valóban rászorulnak.
/Forrás: Magyar Nemzet/
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ
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Farsangi hagyományok

A Baji-ház
Az Irányi Dániel utca elején sorakozó
polgárházak közül építészeti szempontból kiemelkedik a 18. számú építmény.
Az 1922-ben
szecessziós stílusjegyeket viselő polgárházat Baji János
kocsmatulajdonos építtette. A Baji család nem sokáig lakott itt,
mert már az
1920-as évek
végén Huppert József, városunk közismert
kereskedője költözött ide. A 40-es években rövid ideig itt élt Török Gábor jó hírű ügyvéd. Őt követte Havancsák István
hentes és mészáros a családjával. Lukács
György egykori tsz-elnök is a lakók közé
tartozott. 1987 óta Takács László nyugalmazott református lelkész élt itt a feleségével. A tiszteletes úr a második világháborúban tábori lelkészként kint szolgált a
fronton.

Az utcasorban álló házat a középső kiugró falrész, a rizalit három falmezőre tagolja. Az ablakok
alatt egyenes
könyöklőpárkányok húzódnak. Az ablakok feletti szecessziós díszítéseket a jól
megválasztott
fehér szín még
jobban kiemeli.
Ezek a díszítések adják a ház
városképi értékét. Az épület
lábazata vakolt párkányban végződik. Figyelemre méltó a virágmotívummal díszített kovácsoltvas bejárati kapu. A szobákban is megmaradtak az eredeti hatalmas,
kétszárnyas ajtók, ablakkeretek. A fák mögött meghúzódó polgárház az egykori jómódú polgár ízlésvilágát tükrözi. Nem véletlen
hívták ezt az utcát régen Úri utcának. A volt
Baji-ház ugyan nem műemlék, de városképi
értékei miatt védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Feltűzték a gombokat

Farsangi részeges csirke: 1 közepes csirke,
10 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 20 dkg füstölt
húsos szalonna, majoránna, őrölt bors, só. A csirkét kívül belül sóval, borssal fűszerezzük, belsejét majoránnával, fokhagymával, hagymával kitömjük. Egy magasabb tepsibe tesszük, leöntjük
a felolvasztott vajjal, aláöntjük a bort, fóliával letakarva pároljuk. Amíg készül, a szalonnát bőréről leszedve vékonyra szeleteljük. Amikor a csirke megpuhult, teljesen betakarjuk a szalonnaszeletekkel,
ropogósra sütjük. Tálalás előtt
ollóval feldaraboljuk, zelleres
krumplipürével kínáljuk.
Farsangi szalagos fánk: 50
dkg liszt, 2 dkg élesztő, csipet
só, 5 dkg porcukor, 5 dkg langyos, olvasztott vaj, 2 db tojássárgája, 2 dl tej, olaj, vaníliás porcukor, lekvár. Kevés langyos tejjel, pici liszttel, cukorral és
az élesztővel kovászt készítünk. A többi porcukorral a tojás sárgákat habosra keverjük, hozzáöntjük a tejet, és jól kidolgozzuk. Az olvasztott vajat
részletenként hozzáadjuk, liszttel megszórjuk, és
langyos helyen kelesztjük. Utána lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk, letakarva
újra kelesztjük. Egy lábasban zsírt melegítünk, ha
a fánkok megkeltek, ujjainkkal minden fánk közepét kissé benyomjuk, úgy tesszük az olajba, hogy
a fánk felső fele kerüljön alulra. A lábast fedővel
letakarjuk. Ha a fánk oldala szép piros szalagos,
megfordítjuk és most már fedő nélkül sütjük tovább. Vigyázzunk, hogy lassú tűznél és nem forró
olajban süssük, mert akkor a fánk belseje nem sül
át. Papírtörlőre szedjük. Vaníliás porcukorral meghintve, lekvárral fogyasztjuk.

„Olyan, mintha egy
kristálygömbben élnék!”
Luna Preti Bologna mellől érkezett ide Békésre, a református gimnáziumba, egy nemzetközi diákcsere program révén. A végtelenül kedves és szimpatikus lánnyal a magyarokról, a nyelvünkről beszélgettünk és arról, hogy mennyire szeret itt lenni.

Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Három osztály végzősei, ös�szesen 60 diák kapta meg a
gombot a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumból a
február 6-án megtartott ünnepségen. A végzős osztályok
osztályfőnökei nevében Bagita
Attila mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy a gimnáziumi évek alatt a pedagógusok
igyekeztek megtanítani, hogy a
diákok merjenek a közönségességgel szemben igényesek lenni, maradjanak jók és tiszták.
- Az öltönyökre, kosztümökre feltűzött gomb összeköt a diáktársakkal és az iskolával. Viseljétek hát örömmel
és viselkedjetek úgy, hogy továbbra is büszkék legyünk rátok – hangzott el.

A vízkereszttől a húsvét előtti negyvenedik napig, azaz hamvazószerdáig (idén február 18-ig)
tartó időszak a farsang, vigadozás, mulatozás,
evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje, amit
majd böjt követ. Egymást érik a különféle bálok, mulatságok. Az ünnepkörre jellemző hazánkban is a jelmezes-álarcos alakoskodás (pl.
busójárás). Már a XV. század óta vannak adataink a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről,
az állatalakoskodások különböző formáiról, a királyi udvartól a kis falvakig. Mátyás
király idejében például a királynő itáliai rokonsága művészi álarcokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak.
A XVI. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a Böjti Ételek s a Húsételek tréfás küzdelmét is. Erdélyben
még századunkban is emlegetik a szalmabábokkal eljátszott tréfás viadalt.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített
asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves és sült, sok az édesség, de legfőképpen a fánk. Lássunk néhány példát!
Savanyú becsinált leves: 40 dkg sertéslapocka, 2-2 sárga- és fehérrépa, 1/4 zellergumó,
1 kis fej karalábé, 1 csokor petrezselyemzöld, 2
tojás sárgája, 2 dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj, ecet,
só, őrölt fehérbors. A húst felkockázzuk. A zöldségféléket kockára, a petrezselyem zöldjét apróra vágjuk. Egy közepes fazékban az olajon fehéredésig pirítjuk a felkockázott húst, sózzuk, borsózzuk, majd felöntjük 1,5-2 liter vízzel. Amikor a
hús félpuhára főtt, beletesszük a zöldségféléket és
a petrezselyem zöldjét, készre főzzük, behabarjuk,
megadjuk a végső ízét és tálaljuk.

Az ünnepi műsorban ezúttal is a tánc volt hangsúlyos:
angol és bécsi keringő, néptánc, balett paródia és modern egyveleg is szórakoztat-

ta a publikumot. A diákok
köszönetet mondtak osztályfőnökeiknek, nevelőiknek és
1-1 szál virággal a szüleiknek
is. 
Sz. K.

- Hogyan kerültél Magyarországra?
- Az ÁFSZ nevű nemzetközi szervezettel jöttem egy évre.
Ebben a programban az összes
ország részt vesz a világon. Általában 15 éves diákokat visznek külföldre, így én 18 évesen már „öregnek” számítok.
Az egész úgy kezdődött, hogy
az iskolába, ahova járok, eljött
egy önkéntes ettől a szervezettől, és bemutatta a programot.
Nagyon megtetszett. Rögtön
tudtam, hogy hosszabb időre,
egy évre szeretnék cserediák
lenni. Volt tíz választási lehetőségem, amelyeket rangsorolnom kellett aszerint, hogy hova szeretnék legjobban menni.
Az első néhány helyen a távol-keleti országok szerepeltek, Magyarország a hatodik
helyen állt.
- Hogy telik egy átlagos napod itt nálunk?
- Délelőttönként iskolában
vagyok, délután szoktam otthon segíteni a házimunkában,
vagy főzni. Szoktam angolul
filmet nézni, találkozni az osz-

tálytársaimmal, barátaimmal.
Esténként, amikor hazajön az
„itteni apukám”, vele szoktam
beszélgetni. Nagyon szórakoztató ember.
- Mi a véleményed az országról, az itt élő emberekről?
- Nagyon örültem, mikor
megtudtam, hogy egy kisvárosba fogok kerülni. Bologna mellett lakom, ami elég
nyüzsgő, így kifejezetten örültem, hogy egy csendes helyre
kerülök. Kicsit olyan, mintha
egy kristálygömbben élnék,
mert az emberek annyira tisztelettudóak egymással, kedvesek, az autók nem akarnak eltaposni az utcán.
- Milyennek találod a magyar nyelvet? Hogy megy a tanulása?
- Ha nem hozzám beszélnek közvetlenül, akkor már
sok mindent megértek, főleg a mondanivaló lényegét.
Ha közvetlenül tőlem kérdeznek valamit vagy velem beszélgetnek, akkor túlságosan
koncentrálok, és néha elveszítem a fonalat. Az osztálytársa-

im beszélgetéséből nem értek
túl sok mindent, mert gyorsan váltanak témát, én meg
nem tudom követni őket. Az
ÁFSZ-nél is tanulok magyarul,
valamit a családnál, ahol élek,
mindig magyarul beszélünk.
- Tervezed, hogy később
visszajössz Magyarországra?
- Igen, biztosan visszajövök. Mikor hazamegyek, majd
a tanév végén, nagyon elfoglalt leszek, mivel még van egy
évem hátra az iskolából. Előtte
viszont vizsgáznom kell az idei
év tananyagából, hogy az osztályommal tudjam folytatni a
tanulást. Jövőre, ha minden jól
megy, mi is fogadunk egy diákot otthon. Én nagyon szeretném, hogy ázsiai diák legyen.
Az ezt követő nyáron vissza
szeretnék jönni Magyarországra, Békésre.
Béres Tamara
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Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés:
történt.

nem

Elhunytak: özv. Molnár Istvánné Csapó Eszter
(93 évesen), Szegedi Sándor
(69), Zsiga István (70), Kenéz Béláné Nagy Edit (56),
özv. Takács Ferencné Kómár Katalin (72), Remeczki László (50, Murony),
Lipták Ádám (87, Kamut),
özv. Juhász Imréné Horváth Magdolna (92), Balog Zsolt (44), özv. Tóth
Istvánné Szivós Mária (92,
Murony), özv. Józsa Imréné Tamarik Jolán (88),
özv. Lakatos Gáborné Lestyán Erzsébet (77), Somlyai
Mihály (92), Fekete László
(78), Varga Zsuzsanna (63),
Nagy Ibolya (54), Nagy
Gábor (49).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Gyógyító
adomány
Légúti megbetegedésekre jó hatású lándzsás
útifű szirup adomány érkezett a Baptista Szeretetszolgálathoz. Az adományból bárki díjmentesen kaphat. Az igényeket
érkezési sorrendben és a
készlet erejéig a baptista
adományboltban, a Fáy
utca 11. szám alatt szolgálják ki a nyitva tartás
idején, hétfőtől péntekig
fél kettőtől fél hatig.  

Vakvarjú

A január 30-i ünnepélyes
szalagátvágást megelőzően a
Szamóca csoport ovisai adtak
vidám műsort, melyben mások mellett a vágyott hóesésről énekeltek. A vezető óvónő, Lipcseiné Jakucs Anikó
arról szólt pár szót, hogy két
csoporttal kezdték el a nevelési évet. A felszabadult csoportszoba új funkciót kapott:
fejlesztőszobát alakítottak ki
és itt kapott helyet a sókabin. A 4 négyzetméteres kabin a hejőkeresztúri Dr. Wolf
Kft. kivitelezésében két hónap alatt készült el. A parajdi sótömbökkel feltöltött kabinban egy időben egy kisebb
csoportnyi gyermeksereg is
helyet kaphat. Mivel a száraz sóterápiának nincsen ismert mellékhatása, így egészséges gyermekeknek is ajánlott. Egyebekben asztmás, tovább arcüveg- és homloküreg
gyulladásban, szénanáthában
szenvedőknek
kifejezetten

ajánlott a gyógyuláshoz, és a
légúti megbetegedések megelőzéséhez. A Csabai utcai oviban nevelkedő 38 gyermekek

támogatásokból állították fel.
Támogató volt mások mellett
Balázs László, a kerület önkormányzati képviselője is, aki
Deákné Domonkos Julianna

Az Újvárosi Tagóvoda sókabinja összefogásból valósulhatott meg.

heti két alkalommal használhatják, továbbá a babatorna
foglalkozásokon részt vevők
vehetik igénybe.

képviselővel, oktatási bizottsági elnökkel átvágta a sókabin szimbolikus nemzeti színű
szalagját. 
Sz. K.

Munkát teremtene a város
Az önellátást, önfenntartást és a fenntartható település létrehozását célozza az
a pályázat, melyet az önkormányzat
kezdeményezésére tavaly megalakított Békési
Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet a napokban
nyújtott be. Az Országos Fog-

lalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt „Sui Generis Támogatási Program
II.” elnevezésű kiírásra benyújtott elképzelés jóváhagyása esetén tíz - korábban
közfoglalkoztatott, álláskereső - személynek tudnának
munkát adni. A projekt kere-

tében a nagy hagyománnyal
bíró kézi csomózású hálókötést tanítanák be az érintett
személyeknek. Az ilyen hálókra nagy igény mutatkozik
a sport, a mezőgazdaság és
a vadgazdálkodás területén,
így az előállított termékeknek
lenne piaca.

A tavaszt várják a kertbarátok
Békési Kertbarátok Köre a
szokásoknak megfelelően közös ebéddel indította a szezont. A Dübögő étteremben
tartott rendezvényre 70 személy látogatott el.
Izsó Gábor polgármester itt
jelentette be, hogy a városvezetés idei tervei között szerepel
a művelésbe évek óta be nem
vont kertek művelése pályázati forrásból. Ehhez a közmunkaprogram adhat hátteret.
Szintén tervezik a korábban

Szabó Imre és Izsó Gábor a kertbarátok szezonnyitó rendezvényén.

nagy sikerrel működött „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalom életre hívását, mellyel

ösztönöznék, hogy a lakosok
gondosabban ápolják házuk
környékét. A legszebb porták
tulajdonosai elismerést kapnának.
A kertbarát kör 26 taggal
kezdte meg az évet – tájékoztatott Szabó Imre egyesületi
elnök a jó hangulatú, estébe
nyúló ebéden. A tagság célja a
városvezetéssel azonos: példájukkal szeretnék elérni, hogy a
békési kertkultúra ne sorvadjon el. 
Sz. K.

Napelem az iskolaépületen
Közel 35 millió forintos pályázati támogatásban részesült a napokban a békési önkormányzat - tudtuk meg Izsó
Gábor polgármestertől. A város megújuló energiaforrásra,
konkrétan napelemes rendszer
kiépítésére nyert uniós forrást.
A száz százalékos intenzitású pályázat a Dr. Hepp Ferenc

Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ügyeletes gyógyszertár:
február 7-14.
Levendula Patika (Csabai u.),
február 14-21.
a Jázmin Patika (Rákóczi u.),
február 21-28.
a Turul Patika (Piac tér)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.

Jegyzet

Városunk második intézményi sókabinját adták át a minap
A kabint a korábban bea Csabai utcai Újvárosi Tagóvodában. A kabin létrehozását folyt adó 1 %-okból, szülői
alapítványi forrásból fedezték.
felajánlásokból és szponzori

fotó: A szerző felvétele.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Sókabin létesült az oviban

Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola József Attila u. 12. számú épületét érinti. A beruházás során elhelyeznek egy, maximum 50 kWA
teljesítményű napelemes rendszert. A kivitelezést követően,
a napelemek segítségével villamos energiát állítanak elő,
mely csökkenti fogja az intéz-

mény üzemeltetési költségeit,
így jelentős megtakarítást érhet el a település. A Környezet
és Energia Operatív Program
keretében elnyert támogatás
összköltsége 34,5 millió Ft.
Az önkormányzat további
közintézményeknél is szeretne napkollektorra pályázatot
beadni.

A vakvarjú, vagy bakcsó
a gólyaalakúak rendjébe,
gémfélék családjába tartozó, nádasokban, füzes-bokros helyeken élő, ott fészket rakó, a varjúhoz hasonló
nagyságú madár. Hazánkban fokozottan védett, eszmei értéke százezer forint.
Latin neve Nycticorax, azaz
éjszakai holló, hiszen nappal
csapatosan pihen, csak szürkületkor lesz aktív. A neve - bakcsó, vakcsó, vakosó,
kvakvarjú, oláhpap, kakcsó,
vasfejű, vakkánya, kakáta onnan ered, hogy gyakran
négy-öt óra hosszáig is mozdulatlanul ül egy helyben,
és merően néz, és hangja is
jellegzetesen „vak”. Vonuló
madarunk, Magyarországon
márciustól október közepéig találkozhatunk vele. A
hím tollazata fekete-fehér,
csőre, feje teteje és háta fekete, szárnytollai szürkések,
arca, nyaka és hasa fehéres.
Innen is jöhet az oláhpap
elnevezés. Bóbitája néhány
hosszú, fehér tollból áll.
Na, de honnan bukkan
elő épp most ez a kép tarősz fejemben? Több oka is
van neki. Van direkt, nyilvánvaló is, hisz épp imént
térképeztem fel egy pesti ilyen nevű becsületsül�lyesztőt. Jól néz ki a honlapja, és vinetát (így), azaz
padlizsánt is kínálnak benne. De ilyen ok a közismert
mondóka is: Csip-csip csóka, vak varjúcska, jó volt-e
a kisfiúcska? Ha jó volt a
kisfiúcska, ne csípd meg
őt, vak varjúcska! Így találtam a hálón, de nekem valamilyen rejtélyes oknál fogva úgy énekelte jó anyám,
hogy: Ha nem volt jó a fiúcska, csípje meg a vak varjúcska! Lehet, mert jó gyermek voltam?
A tudat alatti okok is
hamar előbukkannak, s a
gyászhuszár az, mi elsőként eszembe jut e madárról, de ez - bevallom - teljesen szubjektív megjelenése
kobakomban eme szegény
párának. A gyászhuszárról meg sok minden egyéb,
nem annyira harsogóan vidám, ám annál inkább kacagtatóan nevetséges dolog. Még emlékszem a gyerekkorom lóvontatta üveges
gyászkocsijaira, s mögöt-

te az unott, fád, egykedvű
arccal, több kilométeren át
ballagó fekete huszárruhás
férfiakra, kikről igencsak
lerítt a rettenetes beletörődés. Nem csoda, hogy olykor-olykor - főleg, ha a halottas háznál kicsi szíverősítőt is felhörpintettek - elbotlottak borzasztó komoly
igyekezetükben, s még jó,
ha akkor épp üres volt a kezük… Mi, leskelődő gyerekek reszkető izgalommal lestük az ilyet, s temetés ide, szégyen oda, nagyszerűt derültünk az eseten.
Vagy azon is, mikor a toron
- hol sokszor vad, danolászó mulatságba csapott át a
gyász - az egyik már kicsit
begőzölt vitéz azon kapott
hajba Putyival, a villanyszerelővel, hogy Fisz-mollban vagy C-dúrban szólt-e
a nagyharang. A mai modern, automatizált világban
utódaik valóban tiszteletre méltó, komoly szakemberek már, s a kissé pejoratív gyászhuszárság, mint elnevezés mára csak néhány,
még praktizáló epigonra
szállt át és lassan kikopik a
használatból. De sebaj, hisz
múlandó minden, mi talmi, és eltűnik a történelem
süllyesztőjében, mint vándorló bakcsó az őszi ég párájában.
Visszatérve a vidámabb
dolgokra, az emlegetett
kocsmában a Vakvarjú a kenyérlángos népi elnevezése.
A kenyérlángost gyerekkoromban nem kóstoltam, itt
az Alföldön ismertem meg
csodálatos ízét és egyszerű
nagyszerűségét. Mi a kenyérsütés vakarékából kemencében sütött madarat
(borsból készült a szeme)
ettünk. Anyósomék Csíkban pedig „vakarút”, ami
ugyanaz, csak más formában. A lényeg a múlt csodálatos íze, a megmentésre
szánt relikviáink egy paránya, azaz olyan érték, mint
akár a védett vakvarjú, csak
nem százezer forintos, hanem felbecsülhetetlen. És
ma, amikor hívatlan, koncleső ragadozók döngenek
köröttünk, magyarok körül, kettős a kötelességünk:
védeni, ami a miénk - hitet, embert, eszmét, tájat,
tárgyakat - s a nem hasonszőrűek közül megtalálni
azt, ki szövetségesünk lehet
mégis, ha a sors és az alkalom úgy hozza, s ha a Jóisten is úgy akarja.
Stílszerűen szólva: Kárrr
lenne kihagyni bármilyen
adódó történelmi helyzetet!
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Csendesül... A tizenharmadik KÉSZ
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek” – olvashatjuk a Szentírásban, Máté evangéliumában.
Jézus azt tanítja a Miatyánk imádságban, hogy Isten csak
úgy adhat bűnbocsánatot, ha mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek. Isten szeretetét, ha szívünkbe fogadjuk, akkor szeretetet ébreszt bennünk embertársaink iránt. Ha irgalmatlanok vagyunk, elzárjuk szívünket Istentől. Ne gondoljuk,
hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani azoktól, akik
megsértettek bennünket, mert ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem hajlandók beismerni. A megbocsátásunknak
nem feltétele, hogy tőlünk bocsánatot kérjenek. Mi legyünk irgalommal irántuk. Isten temérdek bűnünket megbocsátotta és
ez arra kötelez, hogy mi is így tegyünk azokkal, akik összehasonlíthatatlanul kevesebb bűnt követtek el ellenünk. Ez segítheti el embertársainkat az őszinte megbánásra és a bűnükkel
való szembefordulásra. Isten szeretete által ők is lelki gyógyulást nyerhetnek.
Farkas Ernő, lelkipásztor

Nincs problémás terület a magyar–német kétoldalú együttműködésben - mondta Orbán Viktor. Angela Merkel „sziszifuszi munkát végez”, hogy az orosz-ukrán konfliktus Európának kedvező módon oldódjon meg,
valamint hogy egybetartsa Európát. Egyedül a németeknek van olyan tervük, amely elég nagyszabású, hogy új
kereteket adjon az Európa jövőjéről szóló vitáknak, ez pedig az eurázsiai gazdasági együttműködési terv, melyben
nagy lehetőségeket lát Magyarország számára is. Magyarország kapu a kelet-nyugati viszonyban. A Putyin-látogatásról szólva kifejtette: idén lejár az oroszokkal kötött
hosszú távú gázszállítási szerződésünk. Így ma nincs biztosítva a magyar gazdaság működéséhez szükséges energia 2015 után. A látogatás előkészítésének keretében már
folynak megújítást előkészítő egyeztetések. Az Oroszországgal szembeni szankciók éles ellentétben állnak Magyarország érdekeivel, ugyanakkor Magyarország tagja az
EU-nak. Elképzelhető a bankadó fokozatos csökkentése a
jövőben. A magyar gazdaság ma jól teljesít. A rendszerváltás bűne a munkanélküliség. A magyar emberek büszkék, dolgozni akarnak, nem akar kegyelemkenyéren élni.
A bevándorlással kapcsolatban is szólt: „Mi nem akarunk
a megélhetési bevándorlók célországa lenni.”

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

Jótékonysági Farsangi Bál

Idén kereken 300-an vettek
részt a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) bálján
január 31-én, a hagyományokhoz híven ünnepi díszbe öltöztetett békési sportcsarnokban.
A rendezvényre most is sokan
érkeztek, megyei és helyi politikusok, helyi egyházi személyiségek és intézményvezetők.
A díszvendég Gajda Róbert,
Békés megye kormánymegbízottja volt. A fővédnökséget
Izsó Gábor polgármester úr
látta el. Jelen voltak erdélyi, válaszúti kedves vendégek is, akik
Kallós Zoltán és Wass Albert
üdvözletét hozták, és akikért a
magyar himnusz mellett a székely himnuszt is elénekeltük.
Izsó Gábor nyitóbeszéde
után a Mahovics Tamás vezette
Belencéres Táncegyüttes gyerek együttese kalocsai táncokat
adott elő Csipei Judit és Mahovics Tamás koreográfiájában.
Mint kiderült, ennek a mostani, báli felvételével neveznek be
a Felszállott a páva idei versenyébe. A felnőtt táncosok pedig - Almási Berta és Szabó
Dániel koreográfiájában - kalotaszegi táncokat mutattak be.
A hagyományoknak megfelelően a műsorvezetők - Bereczki Mónika és dr. Pálmai
Tamás - beszámoltak a KÉSZ
előző évi munkájáról, melynek

Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Megbocsátás

Kereken háromszázan báloztak a jótékony célú KÉSZ Bálon.

anyagi hátterét jelentős részben az előző bál adta. Csak néhányat kiemelve: részt vettek a
gyerekétkeztetésben, 120 gyereknek mikuláscsomagot ajándékoztak Békésen, több mint
száz gyereknek a Tisza Kálmán iskola gyógypedagógiai egységében és 120 szalontai
árvának. Több száz mázsa fát
szállítottak a békési rászorulóknak, továbbá bútort, ruhát,
élelmiszert, könyvet, játékot,
technikai eszközöket adományoztak sok családnak.
Az idei év kiemelt támoga-

tottja két gyermek. Egyiküknek nagyon drága növekedési
hormonra van szüksége a boldogsághoz, a másiknak továbbtanulási álmai teljesülhetnek.
A bál másik fellépő csoportja a Békéscsabai Jókai Színház
művészei voltak, név szerint
Gábor Anita, Balázs Csongor,
Ferencz Dorottya, Litauszki
Enikő, Korom Gábor, Mlinár
Péter, akik a színház repertoárján lévő musicalekből adtak
elő betétdalokat és táncokat.
Az esten a zenét a már tavaly is fellépő színvonalas szen-

tesi Tonic együttes szolgáltatta, a svédasztalos étkezést
pedig a Gyula Gasztro Party Service biztosította. A képző- és iparművészeti, valamint
bor- és pálinka árverésen értékes felajánlásokra licitálhattak
a résztvevők, és a tombolasorsoláson is gazdag ajándéktárgyakat nyerhetett a sok tombolaszelvényt vásároló. A fődíj
egy négyszemélyes hosszú hétvége volt a Lakitelek melletti
összkomfortos Tóth tanyán, a
KÉSZ felajánlásában.
Zsombok Imre

Ol v a s ó i l e v é l
A szemétszállításról másképp

Nagy érdeklődéssel és aggodalommal
olvastam azokat a tájékoztató célú újságcikkeket, amelyek a 2015. évi adózással,
illetve a szemétszállítással kapcsolatosan
a helyi sajtóban az elmúlt hetekben megjelentek.
Tekintettel arra, hogy sem az építményadó, sem a szemétszállítás témaköre részleteiben még nem teljesen kidolgozott, igen különböző vélemények fogalmazónak meg a békési emberekben.
Magam részéről most – kissé egyoldalúan - inkább a szemétszállítással kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot
megemlíteni a teljesség igénye nélkül.
Az elmúlt hat évben megdöbbentő
áremelés következett be a hulladék átvétel és lerakás vonatkozásában – olvashattuk a Városházi Krónika hasábjain. A
költségcsökkentés valamilyen formája tehát égető szükséglet a lakosság és a szolgáltató részéről egyaránt.
A kérdés az, hogy mit tehetünk mi békésiek, és mit az önkormányzat.
Jó dolog, hogy (ahol elegendő) 60 literes kukák is rendszeresíthetők. De mi legyen a meglévővel, ezt visszaveszik?
Mi vonatkozik a nem lakott, vagy
időszakosan lakott ingatlanok tulajdonosaira?

Maradnak-e bizonyos helyeken szemétgyűjtő konténerek, például Dánfokon?
Az már világos, a költségeink csökkentése érdekében nekünk az itt lakóknak is
van tennivalónk bőségesen, amelyeket városuk vezetése is méltányosan fogad(hat).

Át kellene gondolnunk, mi kerüljön a
hulladékba? Mi az, ami nem odavaló?
Fordítunk-e, egy kicsit több időt a szelektálásra, vagy a megszokás dönt?
Zsugorítjuk-e a kartonokat és egyéb
csomagoló anyagokat?
Helyes kezeléssel csökkentjük-e a
mennyiséget, vagy nem?
Mindenki tudja, hogy még ma is előfordul, hogy mindenfajta hulladék - na-

gyon egészségkárosító módon - a tüzelőanyag szerepét tölti be.
Sajátságos a szemétgyűjtő konténerek
esete. Ezek sajnos kis túlzással „mindenkinek” a lerakóhelyévé váltak, függetlenül a lakóhelytől. Átlagosan két-három
nap alatt megtelnek, később már minden
csomag csak kívülre kerül.
Itt aztán van minden; műanyag, ruhanemű, építési hulladék, vastag faágak,
néha még megunt vagy rossz bútorok is.
(Mint a fotón is látható) Továbbiakban a
tároló mellé elhelyezett kommunális hulladék a kóbor kutyák és macskák miatt
nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem megnehezíti a gyors és precíz elszállítást is.
Tisztelt békési lakosok, a magunk (és
városunk) érdekében tegyük meg mindazt, ami elősegíti a kulturált, eredményes
szelektív hulladékgyűjtést, hiszen már a
hagyománya is kialakult Békésen!
A figyelmeztetés gyakran konfliktust
szül, ezt nehéz felvállalni. Inkább meg�győzéssel segítsünk szomszédjainknak is.
Ha magunk részéről mindent megtettünk, akkor jöhet a javaslat, s ha kell a
kritika.
Tisztelettel:
Varga S. G. békési lakos
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Békési sorsok, békési arcok
Van képünk hozzá

Reggel 6 óra 30. Álmos pislogások közepette lenyeli az ember az első korty kávéját, bekapcsolja a rádiót és várja a józan ébredést. A koffein jótékony hatását fokozza a hangszóróból áradó, megnyugtató, lágy férfihang, mely a kellemes melódiák között meg-megszólal, sajátos humorával vidámmá varázsolva a nap kezdetét. A hang tulajdonosa a 44
éves Mucsi József, aki midőn kapacitáltam, adna-e interjút,
csak annyit mondott: ilyen lehet az, ha akasztják a hóhért.
Íme, a hanghoz a kép!

met a Csaba TV műsorában is.
- Ki vagy te valójában? Milyennek látod magad?
- Annak ellenére, hogy nem
mindennapi dologgal foglalkozom, egy teljesen hétköznapi
ember vagyok. Nem érzem ma-

Ferenc József keserűvíz

nos a térdem, a derekam megsínylette, így arra kényszerültem, hogy pályát módosítsak.
Valami csoda, valami véletlen
folytán hosszú évek után ismét találkoztam Bede Lászlóval, a Csaba TV főszerkesztőjével, aki épp a legjobbkor volt
a legjobb helyen és felajánlotta,
hogy végezzek el egy náluk éppen akkor induló kétéves iskolát. Igazából a hobbim így lett
a munkám. Ezáltal közelebb
jutottam a békési médiához.
Sok eseményen megfordultam
kamerával, mikrofonnal, mígnem egyszer lehetőséget kaptam a rádióban, mint technikus, Takács János segítőjeként.
Napról-napra egyre több feladat lett rám bízva. Zenei szerkesztőként úgy éreztem biztos
talajon állok a fiatalkori diszkó
korszak gyökereiből merítve.
- Azt is mondtad, csinálsz
még emezt-amazt. Miket?
- Lassan 15 éve, hogy átkerültem a filmes, rádiós pályára
és itt inkább a filmes tennivalók azok, amik kiemelkednek,
a rádió megmaradt hobbinak.
A mindennapi rutinfeladatok

mindennapjairól szól, és azokról, akik segítik, támogatják
őket. Nagyon nehéz téma, nehéz ezeket az embereket megnyitni. Éppen ezért érdekes ebben a közegben filmet forgatni. Most egy picit más irányba
fordultam. Tavaly nyáron eltölthettem egy hetet Norvégiában. A táj szépsége, a természet
csodái mellett arra is kerestem
választ az ott készült alkotásban, milyen körülmények közt,
hogy élnek az ottani magyarok.
Kicsit megfeszegetve a témát,
hogy miért is hagyták el a hazájukat. Egy-két alkotás szakmailag is volt zsűrizve: különböző filmszemlém és különdíjas, közönségdíjas lett közülük
nem egy. Láthatták a filmjei-

gam ettől különlegesnek. Sokan
a média világát egy picit misztikusnak képzelik, pedig igazából ez is olyan szakma, mint
a cipész vagy a cukrász. Maradandót akarunk alkotni mindannyian, még ha nem is a szó
legszorosabb értelmében. Azt
szeretnénk, ha évtizedek vagy
évszázadok múlva, az utódaink
kezébe kerüljenek az általunk
alkotott értékek, talán tisztelettel gondoljanak majd ránk.
Amit ma tárgyakban vagy audiovizuális eszközökkel létrehozunk, azért tesszük, hogy a jövő
nemzedéke „visszautazhasson”
a múltba. 
Gugé
Következő interjúalanyunk
Kádas László kézilabda edző
lesz.

Fregolina féléves
táncbemutató

„CIGÁNYKERÉK”
ROMA KULTURÁLIS napok

2015. FEBRUÁR 11-13.
A Békés Megyei Könyvtár
3 napos 4 településen zajló kulturális programjai.

2015. február 13. (péntek)
Helyszín: Püski Sándor Városi Könyvtár, Békés

Rendezvényeinken a részvétel ingyenes!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával,
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósul meg.

A Ferenc József gyógyvíz összetételében a legfontosabb
két alkotóelem a glaubersó és a keserűsó, az utóbbi nagyobb mennyiségben van jelen.
A keserűsó kedvező hatásának köszönhetően vonatkozóan már a múlt században és e század első felében sok orvos alkalmazta előszeretettel a Ferenc József
gyógyvizet elsősorban székrekedésre, valamint enyhe
bélgyulladás kezelésére. Használható továbbá a székrekedés következtében kifejlődött aranyérbetegség kezelésére, valamint a székelés szabályozására, a végbél és
alhasi szervek fájdalmas ürítéssel járó megbetegedései
ben, sérv esetén.
A keserűvíz rendszeres fogyasztása eredményeként felgyorsult bélmozgás következtében gyorsabban halad át a
bélcsatornán a táplálékok fehérje- és zsírtartalma, és kevesebb szívódik fel ezekből, esetleg más tápanyagokból is a
szervezetbe, ezért célszerű a keserűvizet nem közvetlenül
étkezés előtt vagy után, hanem éhgyomorra elfogyasztani.
Fogyókúra kiegészítőként vagy elhízás ellen alkalmazva
viszont éppen a fenti hatás miatt a főétkezések után érdemes a gyógyvizet fogyasztani.
Az egyszeri hashajtásra ajánlott mennyiség 2-3 dl. A
tömény keserűvíz bélmozgató, hashajtó hatása lassabban – 12-24 óra alatt – alakul ki, a vízzel hígított, langyosan elfogyasztott keserűvíz már 1-2 óra múlva székletürítést eredményez. Bélrenyheség tartós kezelésére
naponta 1-2 dl gyógyvíz elfogyasztása ajánlott. Fogyókúra esetén, elhízás ellen naponta 3x1-2 dl ajánlott a
főétkezések után.
Heveny gyomor- és bélhurut, savhiány, vérző gyomorés bélfekély, szívgyengeség, valamint hasmenés, hányás és
más módon bekövetkezett jelentős folyadékvesztés esetén
nem használható.
Keresse a Ferenc József keserűvizet a Levendula Patikában!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Támogató Szolgálat
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

10.00-11.00 Banyamesék – ördögi históriák
	Vadász Gábor színművész irodalmi műsora Czitor Attila
közreműködésével
11.15-12.00	
Berta János vándorkomédiás gyermekfoglalkozása.
15.00-16.00 Nomád ősök vándorútján
	Rostás-Farkas György József Attila díjas író, költő előadásában. A szerző művei a helyszínen megvásárolhatók.
16.00-16.45 Romkelepen – roma táncház
	A talpalávalót a szegedi Rozsdamaró Zenekar húzza.
17.00-18.00 A muzsika szárnyán
Bodoczki Ernő és Varga Tivadar zenés műsora.
18.00-18.30 Ízes ízek, avagy a roma gasztronómia sajátosságai
	A kóstolóval egybekötött beszélgetést Ásós Géza, a Kira
Vendéglő (Békés) tulajdonosa vezeti.

Gyógyvizek belsőleges használata 3. rész

Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Hogy keveredtél a média
világába? Mi volt a kezdet?
- Egészen pici koromtól elkísért a rádió meg a zene. Megmaradt a technika iránti érdeklődésem is. Főleg a televízió nyűgözött le. Hároméves
koromig nem volt tévénk. Aztán édesapám valamilyen műszaki rejtvényt küldött be és
nyert vele egy fekete-fehér televíziót. Nem volt bonyolult szerkezet, hamarabb tudtam kezelni, mint ő. Aztán a tinédzserkor
kezdetén, az általános iskolában
stúdiós lettem, itt kezdtem „kibontakozni”. Egy barátommal
sűrűn megfordultunk az iskolai
bulikban, mint DJ-k a pult mögött. Ezzel párhuzamosan egyre
nagyobb barátságba kerültem
az iskola videokamerájával, köszönhetően egykori tanáromnak, Király Gyulának. Szerettem volna olyan pályára menni,
ahol ezt kamatoztathatom, de
nem volt rá lehetőségem, így ez
megmaradt hobbinak.
- De mégis, hogy lett ebből
rádiózás?
- Több mint 10 évig voltam építési vállalkozó és saj-

mellett komolyabb lélegzetű
alkotások is születnek. Jó néhány olyan dokumentumfilmet készítettem az elmúlt tíz
évben, ami igazából egész estés.
Nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek

Január 24-én került sor a
Fregolina Társastánc Klub hagyományos féléves táncbemutatójára, Kenyeres Csaba táncpedagógus vezetésével.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban megtartott rendezvényen a legkisebbektől a legnagyobbakig mutatkoztak be táncosok, a tánc
iskolások, a klubos és versenyző csoportok, akik standard
(angol keringő, bécsi keringő,

quickstep, slow-fox) és latin
táncokat (rumba, jive, szamba
és cha-cha-cha) táncoltak.
Ami pedig a jövőt illeti, a
Fregolina eltökélt szándéka,
hogy továbbra is lehetőséget
biztosítson a tánc iránt érdeklődő békési fiatalok számára.
Ennek fényében a kulturális
központ már a nyári dánfoki
társastánc táborába is szeretettel várja az ifjabb korosztályok jelentkezését. Zs. I.

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ immár
8 éve működteti Támogató
Szolgálatát, melynek feladata,
hogy segítséget nyújtson az ellátási területen élő idős és fogyatékos személyeknek. Empatikus, szakképzet személyi
segítők látják el a fogyatékkal élőket, szem előtt tartva az
egyén és az őt körülvevő család igényeit.
Az általunk nyújtott szociális szolgáltatások: személyi segítés, szállítás.
A személyi segítő szolgálat
révén biztosítani szeretnénk
a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátását, gondozási-ápolási feladatok végzését, a társadalmi
életben való részvételt, ügyek

intézését, információnyújtást,
tanácsadást.
A szállító szolgálat működtetésével segítséget nyújtunk a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében, egészségügyi-,
szociális-, oktatási intézményekbe való eljutásban. A szállítás egy kilencszemélyes, akadálymentesített gépjárművel
történik.
Szolgáltatásaink térítéskötelesek. A térítési díj megállapítása a szociális rászorultság
figyelembevételével történik.
A Támogató Szolgálattal
kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központban a
Jantyik utca 1. szám alatt Telegdi Edina szolgálatvezetőtől.
Telefon: 66/414-840.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész eladó két
éve épült stéggel, filagóriával és tűzrakó
hellyel. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/34589-12.
Békés, Szécsénykertben kétszobás, komfortos ház eladó. Irányár: 1,7 millió Ft. Tel.:
30/760-51-54.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen, régi, felújításra szoruló parasztház eladó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Kamuton kockaház eladó. Vegyes és gázfűtéssel, fürdőszobával. Irányár: 2,8 millió
Ft. 70/539-09-40.
Hajnal utca 2/1. alatt ház eladó 3,2 millió
Ft-ért. Tel.: 70/771-12-34.
Békésen összkomfortos, kertes ház eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 20/971-58-02.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Tarhoson, kövesút mellett jószágtartásra
alkalmas ház eladó. Korszerűsített, bekerített, kicsi zöldségeskerttel. Irányár: 4,5
millió Ft. Érdeklődni a helyszínen, a Zöldfa u. 14. alatt.
Szarvasin 4. emeleti, másfél szobás lakás
eladó 4,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/32-79-179.
Részben felújított, első emeleti, egyszobás,
nagy erkélyes lakás eladó központi helyen
hátsóudvari zöldövezettel a Vásárszélen
4,5 millió forintért. Tel.: 70/55-49-424.
Kétszobás, összkomfortos családi ház garázzsal, rendezett kerttel, jó állapotban, eladó vagy tömblakásra cserélhető. Irányár:
4,7 millió Ft. 30/288-26-13.
Békésen a Hargita utcában vegyes falazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Háromszobás családi ház felújítandó állapotban a Kispince utca 3. alatt eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Régi építésű kétlakásos ház 845 m2 telken
a belvárosban eladó. Ár: 5,9 millió Ft. Tel.:
66/634-112.
Fáy A. u. 8B-ben földszinten 1 + 2 félszobás lakás + tároló eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.: 20/958-63-38.
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.
Háromszobás, összkomfortos beköltözhető ház a Fürdő közelében sürgősen eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 30/27-45-059,
30/96-27-364.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás,
vegyes falazatú összkomfortos családi
ház kerttel, nagy konyhával, központi fűtéssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.:
20/55-96-430.
A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás,
nappalis, komfortos családi ház sürgősen
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszínen vagy telefonon: 30/863-86-76.
Bercsényi u. 9. szám alatt ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.

Apróhirdetések
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.:
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Eladó vagy békési első emeleti lakásra
cserélhető a Váradi utca 30. alatti összkomfortos családi ház. Ár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/770-73-40.
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.
Négyszobás családi ház a Mezei utcában
sürgősen eladó. Némi tatarozásra szorul.
7 millió Ft. Érd.: 30/377-53-10.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
20/273-62-62.
Békés Ady utca 14/D-ben II. emeleti 50
m2-es, kétszobás, egyedi központi fűtéses,
klímás, kulturált lakás eladó. Ár: 7,3 millió
Ft. Tel.: 30/949-99-18.
Eladó vagy kisebb házra cserélhető kétszobás, I. emeleti lakás. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 30/318-29-73.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39528-17.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kamra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Fáy utcában földszinti 1+2 félszobás lakás teljesen felújítva nagy tárolóval igényesnek eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/51-80-728.
2 + félszobás, gáz- és vegyes fűtésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
A Karacs 8A-ban igényesen felújított II.
emeleti középső klímás lakásom eladó
9 millió Ft-ért. Kertes, téglaépítésű lakható házat beszámítok. Vidéki is érdekel.
66/739-890.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Gyulán, a Fürdő közelében összkomfortos
kétszobás + nappalis kis kertes ház eladó.
Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/799-50-50.
Csaknem új, tetőtér-beépítéses, 2,5 szobás, két fürdőszobás, kétvécés ház a központhoz közel 13,3 millió Ft-ért eladó. Kis
kert, alsóépület, autóbeálló. Tel.: 30/97650-61, 17-19 óra között.
Békésen a Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
70/512-74-65.

Kiadó ingatlan
Szarvasin 4. emeleten másfél szobás lakás kiadó. Érd.: 70/450-43-42.
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26.
alatt) üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
30/528-61-41.

Ingatlant keres

Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben kert sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt kút, villany.
Tel.: 66/634-690.

Jármű, alkatrész
Új Volga, Latvija alkatrészek eladók: féltengely, fékdob, spirál rugó, kormányösszekötő rúd, lengéscsillapító, kilométeróra spirál
212 cm-es, hátsó komplett lámpa. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/43-20-616.
Használt, de jó MTZ alkatrész eladó. Tel.:
30/32-28-659.
Személygépkocsit szeretnék vásárolni
részletre. Tel.: 30/906-12-67.
Eladó vagy cserélhető számítógépre: Audi
100-90-es lökhárító, hűtő, lámpák, adagoló, index, homlokfal, hengerfej és egyebek.
Tel.: 30/96-85-458.

Állat
160-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 66/415282, 20/243-98-31.
Eladó 1 db csődőr csikó lip. félvér, február végén lesz hat hónapos. Tel.: 30/85-81911.
Japán tyúkot vagy bármilyen díszbaromfi
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/43379-89.
200 kg-os hízó eladó. 30/243-09-80.
Fiatal anyabirkát vásárolnék papírokkal.
Tel.: 70/227-00-63.

Társkeresés
18 éves fiú szeretne ismerkedni. 70/25802-35.

Munkát keres, ajánl
Munkát keresek: takarítást, bevásárlást, ház
köri munkát. Tel.: 70/657-05-66.
Középkorú nő munkát keres a délutáni
órákra: takarítást, ház körüli munkát, vasalást, stb. Tel.: 66/411-186, 17 óra után.
Műanyag és fa nyílászárók, redőnyök, párkányok forgalmazását, beépítését vállalom! Érd.: 06-30/74248-57.
Békés megyében diplomás végzettségűeket keresünk pénzügyi területre, megbízási
jogviszonyba. Érd.: 20/55-96-430.
Bármilyen házimunkát, főzést, takarítást, vasalást, idősnek segítést vállalnék.
20/36-00-470.

Egyéb
Bolti berendezés eladó: új Crown cool 370
literes vitrines hűtőszekrény, Belker mérleg, 9 tégelyes fagylalthűtő, Salgó polcok,
pult, polcok. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/43-20-616.
Cseh és amerikai bélyeg eladó. Érd.:
70/25-05-762.
Eladók: 20 m2 padlószőnyeg, hegesztő,
kályha, gáztűzhely, rézüst, disznótoros
asztallap, rekamié, szekrény, morzsoló.
Tel.: 66/412-955.
400 l-es fagyasztóláda eladó. 70/779-68-18.

Másfél szobás lakás bérelnék maximum
első emeletig hosszú távra. 30/484-20-77.
Megbízható család kb. 1 évre minimum
háromszobás kiadó kertes házat keres.
20/404-91-49.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben két kvadrát kert eladó a járdás dűlőben. 30/322-96-59.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.

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

Leadási és beküldési határidő: február 17. kedd, 12 óra

50% - os
téli vásár!
Jelmez kölcsönzés
– több száz
jelmez közül
választhatnak!

2 db alumíniumvázas utcai megállító tábla
eladó. 70/256-53-09.
28-as női kerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/250-07-78.
Láncfűrész hibával 5000 Ft-ért eladó.
20/243-98-31.
Eladó: íróasztal, hősugárzó, kisszekrény, 2,5 x 3,5 m szőnyeg, 2 db 2x3 m-es
szőnyeg, gáztűzhely. Érd.: 30/95-22-466.
Új kézifűrészek, fém keretes fűrész +
penge, fakeretes fűrész + penge, vésőkészlet, fa szélgyalu, fémtestű fagyalu, alumíniumkalapács eladó. 70/236-35-37.
Új eke laposvasak eladók. Tel.: 30/32-28659.
Üveges beltéri ajtó (4db, 202x77cm), dupla üveges ablak (110x80cm), félig üveges
ajtó (2db, 95x195cm tokkal együtt) eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/43-20616.
Kovácsszén eladó. 66/413-126
Eladó 500W-os reflektor 33 m kábellel 7500 Ft, rezgő csiszoló 3000 Ft. Tel.:
30/66-86-503.
Eladó 1 db fehér márványlap 43x40x3 cm,
irányár: 7500 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó 2 db forgó kerék 150/40-70-es 2500
Ft/ db, 30-es hosszabbító dobbal 5500 Ft.
Tel.: 30/66-86-503.
Eladó: szekrénysor, kétszemélyes kihúzható heverő, kerek asztal két székkel, heverő, fotelok, virágtartó. Érd.: 30/377-5310.
Jó állapotban lévő kétajtós ruhásszekrény
eladó helyhiány miatt. Mérete: 195x80x50
cm. Ár: 18000 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó 28-as magyar női kerékpár új gumikkal, új fogaskerekekkel, új lánccal jó állapotban. 30/260-54-21.
Briggs motoros fűnyíró eladó. Javításra
szorul vagy alkatrésznek. Tavaly használtuk. Ár:12000 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó: 50-es munkaruha, 45-47-es acélbetétes bakancs, elektromos írógép, kézmosó kagyló, hármasablak, bárszekrény,
porszívók. 30/260-54-21.
Erdélyi kiránduláshoz 2-3 fő útitársat keresek. Érd.: 30/94-55-433.
Molnár kocsi eladó. Ár. 8000 Ft. 2 db
használt matrac eladó 3000 Ft/db. Tel.:
30/66-86-503.
Eladó 1 db Garden Master 50 cm3-es benzines láncfűrész, új lánccal, nem piaci.
Tel.: 30/85-81-911.
Eladó 1 db kézikocsi (toszi kocsi). Tel.:
30/85-81-911.
Eladó: háromdarabos szekrénysor, heverő, fotel, tévéasztal. Érd.: 66/643-342,
70/222-10-48.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Veres szilvából készült pálinka eladó. Tel.:
30/504-07-11.
Eladó: ömlesztett széna, japán kakasok,
szobavécé, hordozható gyermekágy, teakályha, rézkilincsek, pufajka, mosogatótálca, bakancsok, benzines szivattyú, pedálos traktor. Érd.: 30/827-59-97.
Javításra szoruló Naumann varrógép
asztallal együtt eladó. Ár: 6000 Ft. Tel.:
66/634-112.
106 cm átmérőjű Samsung plazmatévé kitűnő állapotban eladó. Érd.: 30/279-47-60.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény világosszürke bútorlapból eladó. Kiságyba
való kókuszmatrac megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Automata mosógépet veszek olcsón. Ötgyermekes anyuka vagyok. 20/36-00-470.
Füstölt szalonna eladó 1300 Ft/kg. 20/33130-09.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db zsírosbödön, szobafenyő,
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Megkímélt állapotban lévő szekrénysor,
dohányzóasztal, Samsung színes tévé, faliszőnyeg eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Eladó: új szánkó (csináltatott), új gyapjútakarók, gyapjú kanapé- és két foteltakaró, új női hosszú báránybunda, férfi
irhabunda, női-férfi hosszú bőrkabátok,
bakelit lemezek a 60-as évekből, kézi keresztbevágó fűrész. Tel.: 30/272-43-50.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. Kb. 1000 db piros hófogós
cserép eladó. 30/94-55-433.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. Használt és új minőségi paplan és párna eladó. 30/94-55-433.
Keveset használt felültöltős mosógép,
négyégős vezetékes gáztűzhely, különböző méretű futószőnyegek eladók nyugdíjastól, költözés miatt. 66/739-890.

Kilencvenéves asszony

Békés Város Önkormányzata
nevében Izsó Gábor polgármester a napokban virágcsokorral
köszöntötte családja körében a
90. születésnapját ünneplő Kiszely Menyhértné Eszter nénit.
Néhány munkahelyet követően
háztartásbeliként látta el a csa-

ládot és a ház körüli teendőket.
A jókívánságok mellett a polgármester átadta Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot. Békés város lakossága,
valamint gyermekei és unokái
ezúton kívánnak jó egészséget
Eszter néninek.

2015 l 02 l 04
Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

URGÓDESZKA AZ UTCÁN ÉLŐKNEK
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ,
mint a TÁMOP 5.3.3-12/1-2013-0010 UGRODESZKA elnevezésű projekt kedvezményezettje 2013.
december 1. és 2015. július 31. között összesen
28 fő támogatását vállalta.
A célcsoport feltérképezése, állapotfelmérése, életük monitorozása, a támogatási kör kiterjesztése
folytán, az intézmény integrált jellegéből fakadóan,
szoros team munka tapasztalható, ez garantálja a
projekt sikerességét is.
A projekt egyik legfontosabb célja az utcán, nem lakás céljára szolgáló építményben élők társadalomba, intézménybe integrálása, számuk csökkentése,
holisztikus szociális munka támogatásával. Célunk
az intézmény komplex szolgáltatási formáit igénybe
venni, mely elősegíti a housing first elv alapján a
lakhatásba irányítást, segítve ezzel önálló életvitelük megteremtését. Az albérletbe költöző célcsoport
relapszus prevencióját elősegítve komplexebb támogató munkával lesznek képesek ezek az emberek önálló életvitel folytatására.

Raoul Wallenberg-díj
Durkó Albertnek
A zsidómentő svéd diplomata, Raoul Wallenberg halálának hetvenedik évfordulójáról emlékeztek meg Budapesten nemrégiben. Az ünnepség keretén belül átadták
a Raoul Wallenberg-díjakat.
Az idei díjazottak közt van a
békéscsabai kötődésű Bakay
Péter evangélikus lelkész, cigánymissziós referens, továbbá
Durkó Albert pünkösdi lelkipásztor is, aki a Magyar Pünkösdi Egyház békési székhelyű
Országos Cigánymissziójának
a vezetője. A magas elismerést

Durkó Albert a Wallenberg-díjjal.

a cigányság körében végzett
több évtizedes munkájukkal
érdemelték ki.
L. Gy.

Lapunkat kéthetente
keresse a postaládájában!
Ha nem kapja meg, ezt a számot hívja: 30/263-95-95.
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Gyógyfürdő minősítést
kapott a Békési Fürdő
A Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet kérelmére az
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala határozatában a Békési Fürdőt
„Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő” néven
a gyógyfürdő megnevezés
használatára engedélyezte,
ezúttal a gyógyfürdőt a gyó-

gyászati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta – tájékoztatta lapunkat
dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos.
A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakképzett személyzettel továbbra is
várja a gyógyulni vágyókat
Békésről, a Békési Járásból,
és mostantól a távolabbi helyekről is.

Főnix Kupát nyertek
a kilencévesek
Idén Debrecenben rendezték meg a Főnix Kupát. A Békési FKC utánpótlás-csapatai közül a 2005-ös és a 2001-es
korosztály versenyzett legutóbb. Az idősebbek csoportmérkőzéseiken vereséget szenvedtek a Gödöllő csapatától. Így
hiába verték meg a Nyírsulit és a Kalocsát, csak a második
helyen végeztek a csoportban, így a 4-6. helyért küzdhettek. Papp Bálint tanítványai ezeken a meccseken már nem
hibáztak, legyőzték a XVI. kerületi budapesti gyerekeket és
a Balmazújvárost. Ezekkel a 4. helyezést érték el a 2001-es
korosztályban.
A 2005-ös korosztályú csapatunk Gazsó György vezetésével mindhárom csoportmeccset magabiztosan, nagy fölénnyel
megnyerte. A helyosztókon a házigazda Debrecen, majd a Balmazújváros következett. A békésiek nem fáradtak el, és ezeken
is nagy fölényben játszottak, simán nyertek. Így első helyen
végeztek a fiúk a Főnix Kupán Debrecenben. A csapat tagjai
érmeket kaptak és a serleg is gazdagítja a Békési KFC dicsőségvitrinjét. Nagy Gáspár László, mint legjobb kapus, különdíjban részesült.

Évindítás a Békési
Kajak – Kenu Clubnál
É r t é ke l t é k
az elmúlt esztendőt és megkezdték az ideit a Békési Kajak-Kenu Clubnál. 2014 kiemelkedő sikere
volt Laczó Dániel győzelme az Oklahomában
megrendezett Maraton Világbajnokságon az ifjúsági kenu
kettes versenyszámban. Emellett a klub versenyzőinek többek között 2 magyar bajnoki
címet, 8 második, 5 harmadik, illetve 55 további bajnoki
pontszerző helyezést sikerült
„összelapátolni” a magyar bajnokságokon. Ezzel a klubnak
sikerült megőriznie az országos egyesületi rangsorban az
előkelő 16. helyet a több mint
100 egyesület között.
A kajak-kenu a város legnagyobb taglétszámú egyéni
sportága. Jelenleg a két válogatott versenyző (Laczó Dániel, Jurecska Márk) mellett még
legalább 3-4 fiatal „toporog” a
válogatott kerettagság határán. A közel 130 tag között
vannak olyanok is, akik a ter-

mészet szeretetéért, szabadidős
jelleggel űzik a
sportágat, a békési csónakházban nem csak a
versenysportolók találják meg
a helyüket.
Egyre erősebb a sárkányhajós csapat is, a szarvasiakkal összefogva jövőre már komoly célokért akar küzdeni a
békési csapat. A sárkányhajózás ajánlható bárkinek, mert
nem igényel semmilyen előképzettséget, csak lelkesedést
és kitartást.
Az idei év fejlesztése lesz,
hogy a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség javaslatára állami
beruházás keretében ingatlant
vásárol a Nemzeti Sportközpontok a Tátra utcai csónakház mellett. Az új ingatlanban
szálláshelyeket is kialakítanak,
így edzőtáborok fogadására,
nyári táborok lebonyolítására
is alkalmas lesz az összekapcsolt két épület, ezzel Békés
a térség egyik vízi sport központjává válhat – tájékoztatott Kálmán Tibor ügyvezető.

Egy nyelvet beszélünk

Horgász
szemmel
HORGÁSZJEGYVÁLTÁS
A Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
(KHESZ) Békés megyében közel 600 hektár vízterületet kezel, amelyek között megtalálhatók Körös szakaszok, holtágak,
bányatavak és csatornák. A kezelt vízterületekre többféle területi jegy váltható. A KHESZ
által kibocsájtott területi jegyek
árai 2015. évre vonatkozóan   az
előző évhez képest nem változtak. A területi jegyek váltásához
továbbra is szükségeltetik egyesületi tagság, érvényes állami
jegy, illetve szövetségi tagság.
Ezen érvényes horgászokmányok ellenében válható ki a területi jegy, mely lehet napi, heti
vagy éves. A horgászrend változásait a területi jegyeken feltüntetik. Az éves horgászterületi jegyek érvényessége szintén a jegyen olvasható dátum alapján
állapítható meg. Gyermekjegy
váltása továbbra is horgászegyesületi tagsághoz kötött. Ifjúsági horgászok részére a KHESZ
horgászvizsgát hirdet. Kedvezményes vizsgadíj 14 éves korig
1000 Ft. Biztatom olvasóimat,
hogy bátran jelentkezzenek,
minden felkészül horgásznövendéket várnak.
Bővebb információt kaphatnak
a környező horgászboltokban, az
egyesületeknél és a khesz.hu internetes oldalon.
Szekerczés Sándor

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.
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A bárányszőr leves
Emlékeznek-e még gyermekkorunk meséiből a kőlevesre? Ezt főzte a szegény vándorlegény, akit egy fukar öregasszony megszánt, a konyhájába eresztett, és volt annyira
hiszékeny, hogy a katona által hozott kő mellé a kolbászt, a húst és a zöldséget is biztosította. Kőleves valóban létezik, próbálják csak
ki, garantáltan mindenkié másmilyen lesz.
Poltz Alaine, a jeles szakácskönyvíró (nem
kevésbé kiváló pszichológus) írta egyébként,
hogy egyáltalán nem baj, ha elrontunk egy
ételt, csak adjunk neki másik nevet…
Izgalmas névre hallgat (vagy nem hallgat?)
az ököruszály leves, ki nem találnák, miből
készül… Marhafarokból, így aztán tényleg
az ökör „uszálya” az, amit megfőznek. Ha
már az első fogásnál tartunk (ami nem a nyafogás), ide kívánkozik a bárányszőr leves is.
A bárányszőr leves, kérem szépen, nem más,

mint a grízgaluskaleves, legalábbis egy baráti családnál. A gyerekek különösen kreatívak, ha a főzés terén nem is, az elnevezésben mindenképp. Így tudták meg egyesek
egy másik családról, hogy vasárnap délben
egérfogólevest esznek (helyesen: legényfogólevest), amelyet követhetett mákos „buga”
vagy „bongóc” is. Félév tájékán felütheti fejét a ribibizi, perverzéknél az angyalbögyörő, esetleg valami más bizarr nevű étel, mint
a madártej, a tökös-mákos rétes, a cigánypecsenye, barátfüle, úttörőgombóc (tarhonya),
páncélos (konzerv), Hitler-szalonna (sütésálló
gyümölcsíz) vagy az elképesztő nevű (kukorica) puki. Számomra a töki pompos (neve)
volt nehezen emészthető, azt sem tudtam,
eszik-e vagy isszák – és… eszik!, hiszen nem
más ez, mint a kenyérlángos.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok február 10-25. között
Február 13. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör foglalkozása. Téma: csicsókás ételek és elkészítésük. A belépés díjtalan.
Kulturális központ tankonyhája

Február 23. hétfő 16.30 óra
Matuz Gergely fuvolaművész önálló koncertje.
A belépés ingyenes.
Kulturális központ kápolnaterme

Február 14. szombat 11 órától
Békési TE I.-Komló férfi extraligás, valamint
Békési TE II.-Kisújszállás NBII-es bajnoki asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Február 20. péntek 16 óra
A békéscsabai Márvány Fotóműhely kiállításának
megnyitója. A belépés díjtalan. Megtekinthető
március 20-ig. Kulturális központ kápolnaterme

Február 16. hétfő 19 óra
„Katyi” - a budapesti Körúti Színház kétfelvonásos vígjátéka.
Kulturális központ

Február 24. kedd 17 óra
Dr. Seress Zoltán, okleveles kertészmérnök, a kertészeti tudományok doktora előadása a talajtakarásról és a a különböző növénytársításokról a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület szervezésében. A belépés ingyenes!
Kulturális központ

Február 17. kedd 18 óra
Wass Albert olvasókör foglalkozása. Téma:
Wass Albert élete. Filmvetítés. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

Február 25. szerda 16 óra
Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak
emléknapján.
Forradalmi emlékmű

Február 18. szerda 16.30-tól
Irodalmi svédasztal. Bartis Attila: A vámos és
az Úristen (és más novellák).
Könyvtár

Február 25. szerda 18 óra
Természetesen az egészség felé! szakkör foglalkozása. Téma: az ember információs energiatereinek feltérképezése. A részvétel ingyenes.  Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
8. hét

2015. február 16–20.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldbableves

Lebbencsleves

Meggyleves

Gulyásleves

Grízgaluska-leves

Tarhonyás hús

Burgonyafőzelék
Fasírt

Rántott
sertésszelet
Kukoricás rizs

Túrós csusza
tepertővel

Toros káposzta

Savanyú uborka

Sütemény

9. hét

Káposztasaláta
2015. február 23–27.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Karfiolleves

Köménymagleves

Tökleves

Hamis gulyásleves

Palócleves

Tejfölös
sertésszelet
Tészta köret

Zöldséges
rakott hús

Sajtos-tejfölös
csirkemell
burgonyapürével

Kelkáposztafőzelék
Sült kolbász

Grízes tészta
ízzel

Befőtt

Narancs

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Hozd ki az internetből,
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

03 hónapig
Ft

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a
legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy út 37–43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66 444 959
Értékesítőnk: Nagy László Tel.: +36 20 330 9070

150211-A

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.
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