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A szolidaritás
fellegvára

- Kibővültek a
Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ feladatai
ez évtől. Kérem, beszéljen erről!
- Január 1-től a
gyermekjóléti feladatok azon szegmensét látjuk el az
egész Békési Járás tekintetében, amelyek hatósági intézkedéssel érintettek. Ez egyaránt eredményez
területi ellátásbeli, továbbá mennyiségi növekedést. Valójában Békésen kívül további
hat járási településen is jelen vagyunk. Folyamatos szakmai kihívás elé állít minket az
új terület adekvát ellátása, de a települések
pozitív hozzáállása segíti a munkánkat. Változás továbbá, hogy 2016. január 1-jével
összeolvadt az eddig külön szervezeti egységként működő családsegítő szolgálat, valamint gyermekjóléti szolgálat. Az új egység
neve Család- és Gyermekjóléti Központ, mely
az előzőek feladatait látja el.
- Békésen több vagy kevesebb az ügyfelük a
korábbiakhoz képest?
- Utóbb említett változás nem eredményezett a helyi ügyfelek számában sem csökkenést, sem növekedést. Klienskörünkről elmondható, hogy a gyermektől az időssel bezárólag tevődik össze. A térség gazdasági, szociális, foglalkozási mutatói előrevetítik a problémákat, de vezető okok között áll a közoktatási intézmények jelzése a magatartási problémákról, hiányzásokról, valamint a különböző
bántalmazások.
- Biztosított a szociális foglalkoztató további
működtetése?
- A szociális foglalkoztatás működési támogatására 2016. június 30-ig szerződött az intézmény fenntartója, de reményeink és a rendelkezésre álló tájékoztatás alapján úgy vélem, hogy a jövőben is megvalósíthatunk ilyen
jellegű foglalkoztatás. Valószínűleg az elnevezésben, résztvevőkben és finanszírozásban is
várható változás, erről áprilisban lesz érdemi
döntés.
- Várható-e idén az olvasókat közvetlenül
érintő valamiféle bővítés, újítás az intézményben?
- Mennyiségi bővítéssel kívánunk élni a pszichiátriai közösségi ellátásunkban, melyre reális esélyt látunk. A többi ellátással kapcsolatban nem számolunk az idén bővítéssel, hiszen
a megjelenő igényekre kielégítő szolgáltatással igyekszünk válaszolni. Azonban nagyon fontosnak tartom a minőség további fejlesztését a
hajléktalan, idős és demens nappali ellátásokban.
(Folytatás a 2. oldalon)

Felügyelet alatt a mezőőrök és közterületesek
Együttműködési megállapodás szabályozza a Békésen dolgozó mezőőrök és közterület-felügyelők munkáját. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány és Izsó Gábor, Békés polgármestere a megállapodás keretében lefektették a rendészeti feladatokat ellátó személyek feladatait, jogosultságait és kötelezettségeit.
- A közterület-felügyelet bevezetésével az önkormányzat a lakosságot szolgálja. Az a célunk, hogy felszámoljuk a közterületen engedély
nélkül elhelyezett hirdetőtáblákat,
megállító táblákat, az illegálisan lerakott építési törmeléket és az ehhez hasonló szabálytalanságokat.
Az együttműködés a megyei rendőrséggel köttetett, de a felügyeletet és a helyi ellenőrzést a Békési
Rendőrkapitányság fogja gyakorolni – tudtuk meg Izsó Gábor polgármestertől. Ez a gyakorlatban azt

jelenti, hogy a mezőőrök és a közterület-felügyelők szoros együttműködésben dolgozhatnak majd
a rendőrséggel, egymás segítségét
kérhetik kirívó esetekben. Például,
ha a közterület-felügyelő a munkája során vagyon elleni bűncselekmény gyanúját észleli, akkor azonnal értesíti a rendőrséget. A közterület-felügyelők és a mezőőrök
havonta jelentést készítenek arról,
hogy pontosan hány esetük volt és
milyen eszközökkel léptek fel. A
rendőrség az egyes beavatkozáso-

Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok és Izsó Gábor polgármester.

kat panasz esetén minden alkalommal kivizsgálja. A Békésen dolgozó
mezőőrök és közterület-felügyelők
munkáját a helyi rendőrség bár-

Petőfi utca 24.: Tűzoltóság
2015-ben 97 káresetről érkezett jelentés a Békési Önkormányzati
Tűzoltósághoz, ebből 54 tűzeset volt. Az esetek háromnegyedét a
békésiek önállóan oldották meg. Az adatokról Zahorán Gyula parancsnok számolt be a Békési Újságnak.
- Milyen statisztikával dolgoztak tavaly?
- A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Békés mellett Bélmegyeren és
Tarhoson lát el feladatokat. Amennyiben ezen települések közigazgatási területén történik tűzeset vagy műszaki mentést igénylő káreset, elsőként
a békési tűzoltóság kapja a jelzést, és

megkezdi a vonulást. 2015-ben Békésen 45 tűzeset volt, továbbá 35 műszaki mentés és öt téves jelzés. Bélmegyeren 6 tűzesethez vonultunk, Tarhoson
3-3 tűz és műszaki mentés adott feladatot. Legtöbbször szabadtéri tűzzel
volt dolgunk, 30 esetben kaptunk riasztást. Épületekben 19-szer, járművekben 4 alkalommal keletkezett tűz.

Drogfogások
A Békési Rendőrkapitányság rendőrei február 12-én egy személygépkocsit ellenőriztek. A
jármű vezetőjének ruházatából kábítószergyanús zöld növényi őrlemény került elő. A házkutatás alkalmával kábítószergyanús fehér porszerű anyagot, digitális mérleget is találtak a rendőrök. A nyomozók a 28 éves B. Jánost előállították, gyanúsítottként hallgatták ki és bűnügyi
őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem
bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak
büntetőeljárást, a lefoglalt anyagokat szakértővel vizsgáltatják meg. A rendőrök ugyanezen a
napon kábítószer birtoklása vétség megalapozott
gyanúja miatt indítottak eljárást két férfi ellen is.
A 32 éves tarhosi D. T. és a 31 éves H. Gy. B. Jánostól akart kábítószert vásárolni. Mindkét férfit
előállították, a kábítószeres gyorsteszt pozitív
eredményt mutatott. Őket gyanúsítottként hallgatták ki, és vizsgálják, hogy B. János kinek adhatott még el kábítószernek minősülő anyagot.

A békési tűzoltók felvételén látható a
kár mértéke.

Negyven esetben a Békési Tűzoltóság
oltotta önállóan a tüzeket.
(Folytatás a 4. oldalon)

mikor ellenőrizheti. A kölcsönös
együttműködés során a legszükségesebb esetekben a polgárőrséget is
bevonhatja majd a rendőrség.

Új városi honlap
A napokban indította el Békés
Város Önkormányzata a megújult,
ügyfélközpontú internetes felületét, a bekesvaros.hu honlapot, melyen az ügyfelek az összes ügyfajtát leírással, jogszabályi háttérrel
és a szükséges letölthető nyomtatványokkal együtt elérhetik asztali
számítógép, laptop, tablet és okostelefon segítségével is. Az új, ügyfélbarát honlap a vakok és gyengén
látók számára is használható. Tájékoztat továbbá az önkormányzat
híreiről és a lakosságot érintő jogszabályi változásokról.


A hónap fotója
Tavaly október 10-től kezdődően mostanra sikerült 9125
madzagdarabot
egymáshoz
köttetnie a békésiekkel Barta
István Zoltánnak, aki az elkészült óriási madzaggombolyagot és a madzagkötésben résztvevők névsorát a napokban átadta Izsó Gábor polgármesternek. Mint ismert lehet, a szám
szimbolikus. Ennyi nap telt el az
1973-as várossá nyilvánítás és az
1998. április 15-i első madzagattrakció között. Az elkészült
óriási gombolyag a békésiek
összetartozásának szimbóluma.
Köztéri elhelyezéséről eddig
még nem született döntés.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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Fűszerekkel a karcsúságért

A Csabai utca 25. számú ház
Városunkban még több helyen fellelhetők
apácarácsos, fadíszítéses, oszlopos tornácos
parasztházak. Cikksorozatomban már többel
is találkozhattak olvasóink. Ilyen értékeket
hordoz a Csabai u. 25.
számú építmény is.
A gazdaház az
1930-as évek elején
épült. Első ismert lakója Cs. Horváth Ferenc gazdálkodó és
családja volt. Sokáig élt itt Fehér István
rendőr és családja. Jelenleg Liszkai Gábor református presbiter él itt feleségével. Követendő példaként meg kell említeni, hogy ezen a
magánházon nemzeti és állami ünnepeinken
Liszkai úr mindig kitűzi a piros, fehér, zöld
színű nemzeti zászlót. Ez is jelzi, hogy itt

nemzeti gondolkodású család él. Gábor bácsi
1956-ban Pesten részt vett a forradalomban
és szabadságharcban.
Az utcasorban elhelyezkedő
épület
két ablakkal néz a
kanyargós utcára. A
homlokzat
lábazati párkányban végződik. Az oromfalon a
két szellőzőnyílás sima vakolt falmezőben
helyezkedik el. Az
oromfal alsó részén a
barna szín szépen kiemeli a lépcsős vakolt faldíszítést. Különlegesen értékesek az oldaltornác fadíszítései. Vajon mikor éljük meg, hogy
ezeknek a védelme Békésen és másutt is természetes lesz?
Bíró György, városvédő

Öt békési fellépő a Ki Mit Tud döntőjében
Február 14-én lezajlott az első békési Ki Mit Tud verseny
elődöntője. A 38 nevezőből 25
produkció került a döntőbe. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen igen tehetséges jelentkezők mutatkoztak be. A
versek, énekek és különböző
műfajú táncok mellett humo-

ros jelenet, hastánc és hangszeres bemutató is volt. A február 27-i döntőre teljesen átalakul a színpad. Hangulatos fényekkel és profi díszlettel készül a kulturális központ. Szeretettel várják az érdeklődőket
és a döntősök szurkolótáborát.
Az est folyamán versenyen kí-

vül fellép Lévai Attila és Antóni Gyula, a békéscsabai színitanház színész hallgatói, illetve
a Renko Acoustic Project formáció is.
A döntő február 27-én 17
órakor kezdődik a kulturális
központ nagytermében. Belépő egységesen 500 Ft/fő.  

A finomnak tartott étkek sok zsírt és cukrot tartalmaznak, tartja a közvélemény. Ha diétára gondolunk, a zöldségek jó kiindulási pontot jelenthetnek, de magukban fogyasztva nem sok élvezetet
nyújtanak. Szerencsére van jó megoldás, ha nem
zárkózunk el az új dolgoktól. A fűszerek nemcsak
finomak, feldobják a megszokott
fogásokat, hanem rendkívül
egészségesek is. Sőt a kreatív fűszerezés nemcsak
egészséges, de élvezetes
is. Meghozza a kedvet a zöldséges és a kis kalóriájú menükhöz és teltségérzetet is biztosít.
Néhány fűszeres trükkel elérhető, hogy az emberek ételek utáni vágya kisebb adagokkal és a
zsír-cukor duó nélkül is kielégíthető legyen. Persze
ez sem új találmány: a több ezer éves ajurvédikus
gyógyászat mindig is nagy hangsúlyt fektetett a fűszernövények jótékony egészségmegőrző hatásaira. Tulajdonképpen tehát csak a már meglévő tudást kellett feleleveníteni.
A csípős paprika (chili) már bizonyított, egyik
összetevője, a kapszaicin antioxidáns, gyulladást

gátló és rákmegelőző hatással van az emberi szervezetre, hatására csökken a rákos sejtek burjánzása. A kapszaicin programozott sejthalált idéz
elő. Ennek köszönhető a rákos sejtek elpusztulása, és új, egészséges sejtek keletkezése.
A szerecsendió segíti a pihentető alvást, a
feketebors pedig az agy megfelelő működését. A fahéj
vérkeringést fokozó, a
gyömbér az emésztés
nagy barátja. A kurkuma gyulladáscsökkentő,
már tabletta formájában
is árulják, és azoknak ajánlják, akik
valamilyen ízületi problémától szenvednek. Fűszerezhetünk vele például rizst, de leforrázhatjuk teának is, akár a gyömbért. A kömény baktériumölő hatású és a koleszterinszintet is csökkenti. Zöldségekkel összepiríthatjuk, süthetjük
pékáruba vagy a sült krumplit is megszórhatjuk
vele. A kardamom kevésbé ismert, pedig igazi
csodaszer. Fogyasztása csökkenti a magas vérnyomást, depresszióellenes hatású is. Édességekhez is illik.
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A szolidaritás fellegvára
(Folytatás a 2. oldalon)

- Mennyire erős a szegényekkel, nagycsaládosokkal kapcsolatban megnyilvánuló szolidaritás
Békésen?
- Többször hangoztattam már és most is szívesen vállalom, hogy a békési emberek összefogása
példaértékű, ha pontosan informáljuk őket. Kérésünkre kaptunk már mosógépet, rácsos gyermekágyat, bútort, ruhát, babakocsit, kerekesszéket,
és a sort tudnám még folytatni. Ki-ki erejéhez mérten támogatja a rászorulókat, de mi egy tepsi süteménynek is nagyon örülünk, amit egy kreatív délutánon fogyaszthatnak el a nálunk tevékenykedő
gyerekek.

- Lassan vége a télnek. Melyek a hajléktalanellátás tapasztalatai?
- Feltételezhetően az enyhe téli időjárásnak köszönhetően hatalmas hajléktalanáradat nem ért
minket az elmúlt időszakban. A jelentkezőket kapacitásaink alapján tudtuk fogadni. Sajnos érzékelhető azonban a rossz egészségi állapotú, leromlott hajléktalanok kórházból történő kigondozása.
Lehetőségeink azonban esetükben korlátozottak,
hiszen ápoló szakszemélyzet híján, mi „csak” önellátásra képes személyeket fogadhatunk. Köszönet
a lakosságnak, a polgárőrségnek, a rendőrségnek
a közterületen fel-feltűnő hajléktalanokról történő
jelzésekért.

Történelmi találkozó
Február 12-én Kubában találkozott Ferenc pápa és Kirill
moszkvai pátriárka, az orosz
ortodox egyház feje. Ez az egyháztörténetben az első alkalom, hogy a két vezető találkozott egymással a nagy egyházszakadás óta és közös nyilatkozatot írtak alá. A középkori keresztény egyház keleti és nyugati felének 1054-ben történt
végleges kettéválása következtében alakult ki a római katolikus és az ortodox keresztény
egyház. Az alábbiakat közösen
állapították meg.
A két egyház képes együttműködni a kereszténység védelmében, a háború elkerüléséért és azért, hogy az emberi
életet megbecsüljék az egész világon. Tudják: a világ nemcsak
szavakat, de tetteket vár tőlük.
E találkozó a remény jele minden ember számára! Egyesíteni
akarjuk erőiket, hogy közösen
válaszoljanak a mai világ kihí-

vásaira. Az emberi civilizáció
korszakos változással járó időszakba lépett. Nem maradhatunk tétlenek a közös választ
igénylő kihívásokkal szemben.
A világ számos térségében a
keresztények ma is üldöztetést
szenvednek. A nemzetközi közösségek fogjanak össze és sürgősen cselekedjenek, vessenek
véget az erőszaknak, a terrorizmusnak. Kell a vallásközi párbeszéd, és elfogadhatatlan, ha
bűncselekményeket vallási jelszavakkal akarnak igazolni.
Nyugtalanító a keresztények
jogainak korlátozása, hátrányos
megkülönböztetése. Európának hűnek kell maradnia keresztény gyökereihez. A földi
javak elosztásában mutatkozó
egyenlőtlenség növeli az igazságtalanság érzését. A család a
társadalom természetes középpontja, mely a házasságon, egy
férfi és egy nő szabad és hűséges szeretetén alapszik. Gyer-

mekek millióit fosztják meg
annak lehetőségétől, hogy világra szülessenek. Az eutanázia terjedése miatt sok idős és
beteg ember érzi magát tehernek. A fiataloknak az a feladatuk, hogy ne rejtsék tehetségeiket a földbe, ne féljenek szembeúszni az árral, legyenek a világ világossága. Az evangélium
hirdetése megköveteli a keresztény közösségek tagjai közötti
kölcsönös tiszteletet, és kizárja
az áttérítés mindenféle formáját. Nem vetélytársak, hanem
testvérek vagyunk. Itt céloztak
a görög katolikusok és az ortodoxok közötti vitára. A mai világ sokszínű, a közös sors miatt
mégis egységes. A katolikusoknak és ortodoxoknak közösen
kell tanúságot tenniük az ember erkölcsi méltóságáról és valódi szabadságáról, „hogy a világ higgyen”. Az emberiség jövője nagymértékben függ ettől
- ezekben a nehéz időkben.
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Ügyeletes gyógyszertár:
Február 20–27.
Turul Patika (Piac tér),
Február 27.–március 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
Március 5–12.
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. Figyeljék a patikák
szombati nyitva tartását is.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
nem kaptunk jelentést.
Elhunytak:
Varga Károly (43 évesen), Fábián Imréné Szűcs Julianna (81),
özv. Tüzes Istvánné Bacskai Julianna (92), Mihalik János István
(91), Okányi László (93), Dávid
Jánosné Pándi Eszter (87), Lukács Gábor (64), Szekeres László (48), Nyeste Endre (89), Kopász Tamás (56), Samu Istvánné
Süveges Zsuzsanna (73), vitéz,
lovag Füredi Gábor (70).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Baleset
Békésen, a Rákóczi utcán február 9-én 10 óra körüli időben
tehergépkocsi egy segédmotoros
kerékpárral közlekedő férfival
ütközött össze. A motor vezetője az elsődleges orvosi vizsgálat
eredménye szerint könnyű sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Csabai fotósok tárlata
Ötödik alkalommal hozta el
Békésre az elmúlt év legjobb
felvételeit a békéscsabai Márvány Fotóműhely. A kulturális központban megnyílt tárlaton 36 hobbifotós 1-1 fényképpel mutatkozik be, köztük
portrék, tájképek, tárgyfotók
is vannak. A kiállítást megnyitó Apáti-Nagy Lajos, a Békési
Fotós Klub vezetője kiemelte,
napjaink fotósainak fontos feladata korunk reprezentálása,
melyre az a március 18-ig látogatható tárlat is vállalkozik.

tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek.
A cím azon személyeknek
vagy kollektíváknak adható,
akik/amelyek közéleti munkásságukkal aktívan és hatékonyan hozzájárultak és hozzájárulnak Békés város gazdasági,
társadalmi fejlődéséhez, a lakosok jólétéhez és annak javításához akár szociális, közbiztonsá-

gi, egészségügyi, kulturális, turisztikai vagy egyéb területen.
A javaslatnak tartalmaznia
kell a kitüntetésre javasolt: személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslatokat 2016. március 10-ig kell benyújtani Békés
város polgármesteréhez személyesen vagy postai úton. 

Asztalsparhelt kerestetik
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a X. Nefelejcs Vigalomra készül, melyet a Békési Tájházban április 23-án szombaton tartanak meg.
A rendezvény egyik eleme a kukoricakása (puliszka) készítő verseny lesz, melyre magánszemélyek és csapatok
jelentkezését várják. A hozzávalókat a szervezők biztosítják. A nevezőknek a helyszínen kell hagyományos módon puliszkát készíteniük. A főzőversenyhez a békésiektől asztal sparhelteket kér kölcsön az egyesület (akinek már nincs rá szüksége, és felajánlja az egyesületnek, különösen megköszönik).
A főzőversennyel és a sparhelttel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető
Balog Gáborné egyesületi elnöktől a 30/925-39-33-as telefonon.
A nevezéseket április 1-ig fogadják a jelentkezés sorrendjében.
A X. Nefelejcs Vigalomhoz kapcsolódóan a szervezők „Tavaszi
zsongás” címmel fotópályázatot is kiírnak. Digitális felvételeket
várnak a megadott témában, nevezésenként legfeljebb tíz darabot. A fotózáshoz okostelefont is lehet használni.
Beküldési határidő: április 10., cím:
info@bekesinefelejcs.hu. Életkori megkötés nincs, a fotókat szakértő zsűri bírálja el, a legjobbak jutalmat kapnak.

Az idők jelei

Csakis a magukat a jövőért felelősnek érző polgárok
együttes szellemi erőfeszítése
vezetheti jobb irányba Magyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon velünk e közös akarat
16 fejezete során. A teljes anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról: www.
keesz.hu.
9. Az Oktatás fejezetben a szerzők, Náray-Szabó Gábor és
Záborszky Kálmán külön-külön tárgyalják a közoktatás és a
felsőoktatás dilemmáit, ugyanakkor érezhető a két terület közötti szoros kapocs. A közoktatás tekintetében rávilágítanak
az egymást követő oktatási reformok ellenére is bekövetkező színvonalcsökkenésre, továbbá, az ezzel szorosan összefüggő
tanári hivatás presztízsének hanyatlására. A szerzők rámutatnak a gyermekközpontú iskolakép hiányára, aminek eredményeképpen a jelenlegi iskolarendszerben rosszul jár a tehetség
és a gyengébb tanuló egyaránt. A felsőoktatás vonatkozásában problémaként jelentkezik a tömegesítés, vagyis a beiskolázott hallgatók számának emelkedése, melynek köszönhetően

Lehajolva
Pálmai
Tamás

Kitüntetési javaslatokat várnak
Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 43. évfordulóját
ünnepli. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja
adni kitüntetéseit: az arra érdemes
személynek a „Békés Város Díszpolgára” címet és a „Békés Városért” kitüntetést, valamint a „Civilek a Városért” elismerő címet a
tevékenységükkel kimagasló érdemeket szerző civil szervezeteknek.
A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület

Jegyzet

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

a minőségi oktatás egyre
inkább háttérbe szorult.
A feladatok között éppen ezért prioritást élvez
a színvonal emelése, a valódi tudást képviselő diploma megteremtése.
10. A Szociális ügyek kapcsán problémát okoz, hogy a számos
alkalommal átalakított szociális ellátórendszer jellemzői között
egyvalami állandó maradt: a visszajelzés nélküli működés. Tarnai
Zoltán és Vécsei Mikós a fejezet szerzőinek következtetése, hogy
a továbblépéshez szükséges tények ismerete a szociális politika talán legjobban hiányzó eleme. A szociálpolitika leghatékonyabb
eszköze a család lehet, hiszen egy jól működő, a tagjainak biztonságot adó család külső segítség nélkül képes megoldást találni
a legtöbb szociális kérdésre. A jelenlegi kormány családpolitikájával a szerzők egyetértenek. Ugyanakkor a család középpontba
állításával sem lehet orvosolni az olyan súlyos mértékű problémákat, mint például a nyomor, ami felemészti a jövőt, és amivel a
magyarországi szociálpolitika nem tud mit kezdeni.

Minap Pesten jártam. Bokros teendőim mellett nagyfiamhoz is eljutottam. Ahogy
a társasház (kertvárosi környezetben, relatív kulturált
részében a fővárosunknak)
ajtaján belépni engedett az
automatika egy idős hölgygyel találkoztam, aki a félhomályos folyósón láthatóan nagyon keresett valamit
a földön. Nem volt jól öltözött, de kirívóan szegényes
sem. Messze nem véletlenül
odatévedt koldus, hajléktalan. Csupán egy néni. Egy
pesti néni. Gondolkodóba estem: elmenjek mellette - hisz
hátha zavarom - vagy álljak
meg, és segítsek? Ám mire
meghoztam volna a döntést,
megláttam, amit keres. Egy
ötforintost. Lehajoltam és felemeltem azt a pénzt, amelybe az utcán talán bele sem
rúgunk. De neki nagyon fontos lehetett. Talán kiszámolta pontosan, mennyibe kerül,
amit venni akar. Tán ez az öt
forint hiányzott épp, ami nélkül egy szőrösebb szívű boltos nem szolgálja ki. Ránéztem. Kopottas kabát, de tiszta. Semmi kellemetlen szag.
És tiszta arc, tiszta tekintet,
kis riadt kérdéssel a szembogárban: elteszem, vagy odaadom?
A szemébe néztem. Kicsit
szürke volt, kicsit ki tudja
mitől koptatott a tekintete,
de élet volt benne, ha pislákoló is. Csókolom - mondtam.
Ezt tetszik keresni? –kérdeztem, majd átadtam a pénzt.
Rám nézett, elmosolyodott.
Örömmel, de szégyenkezve is, majd kicsit rekedtesen
megszólalt: köszönöm. Aztán kicsit hangosabban, kitisztult hangszalagokkal: köszönöm szépen. Csendben elváltunk. Ő nem tudom milyen lelkiállapotban. Én először boldogan, hogy segíthettem, majd kis „spéttel”
nagy-nagy gombóccal a torkomban, melyet e sorok írásakor is érzek. S melyet azóta
sem tudtam teljesen lenyelni.
Kérdések sora rohan meg azóta is, és sok minden eszembe jut, a Hét krajcártól kezdve egy másik történetig.
Ez a történet is Pesten
esett meg velem, csak még
1992-ben, szakvizsga előtt,
a Klauzál téri csarnokban. A
hentesnél sor. Én is beálltam
kis tepertőkrémért. (Akkor

azt ettem két hétig, arra futotta. Bevallom, azóta sem
kívántam meg.) Előttem aprócska nénike. Mikor sorra
került, szinte megnémult az
izgalomtól, a nagydarab hentessegéd rá is mordult: mongya má’ mi kell? Mások is
várnak! A néni szegény nagy
nehezen nyögte ki: kérek tíz
deka húst. Atya világ, gondoltam, tíz deka… Mi marad ebből, ha elkészül? A legény undorodva nézett rá és
a mérlegre dobott fél marék
csontos mócsingot. Harminc
deka, mondta ellentmondást
nem tűrő hangon. A nénike
ijedt, vagy tán inkább rémült
hangon szólalt meg, szinte
sírva: nekem az sok, nem tudom kifizetni. Nem részletezem, azt, ami ez után következett. Az eladó ordított, a
néni sírt, a vásárlás elmaradt.
Én meg tehetetlen dühvel és
a már ismert gombócokkal a
torkomban álltam ott. A sorban állók közt akadt egy-két
„pesti”, aki a nénit szidta,
mert feltartotta sort, és méltatlankodva osztotta-szorozta az esetet a még javában
hőbörgő hentessel, de a többség - közöttük én is - előbb a
földet nézte. Majd lassan felemeltük tekintetünk, óvatosan egymásra néztünk, és a
mellettünk állók szemének
tükrében megtalálva önmagunk előbb elmosolyodtunk,
majd szinte vezényszóra kiálltunk a sorból és elballagtunk szépen. A pár ott maradó és az árus megdöbbenve nézett utánunk. Látszott,
nem értik az egészet. Nem
bántuk a dolgot. Sőt, élveztük is. Én is büszkén vonultam, szinte hősnek éreztem
magam. Aztán eszembe jutott a néni. Vele vajon mi lett?
Mit fog enni? Mi van kicsinyke lelkével? És ezzel semmivé
is lett bennem a hirtelen feltámadt János Vitéz. De mégsem! Megláttam őt. A sorból
leghamarabb kiállók egyike
gyorsabb volt észben és tettben is, mint mi. A gyorsbüfénél érte utol a mamikát, akinek mi már csak a könnyesen
mosolygó öreg szemét láthattuk, amint az ajándékba
kapott páros kolbász fölött
jótevőjére nézett hálatelten.
Sokszor látunk a természetben olyan képeket - például egy szép naplementét
- amire azt mondjuk: ha ezt
megfestené valaki, azt mondanánk rá, hogy giccs. Az én
két történetem is ilyen talán. De igaz. És sok minden
mellett egy valamire biztosan
megtanított. A lehajlás és az
egyenes gerinc nem egymást
kizáró dolgok.
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Csendesül... Békési drámaíró bemutatója Kanadában
Csak Isten
A rovat címe eszembe juttatja Dávidnak egy csodálatos felismerését, amit a 62. zsoltár 2.-3. versében a következőképpen fogalmaz meg: Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm…
A növekvő bizonytalanság világa megtanít minket úgy kialakítani életünk helyzeteit, hogy szükség esetén minél több irányba tudjunk fordulni segítségért. Elhitetjük magunkkal, hogy
minden, amit felhalmozunk az életünk folyamán, valamikor a
biztonság forrása lehet, megfeledkezve arról, hogy a biztonság, a
nyugalom, az áldás, egyszóval minden ami jó „csak” vele, Istennel hozható kapcsolatba. Elveszíthetünk mindent, amiről azt
gondoltuk, hogy biztonságunk, boldogságunk, békénk garanciája. Egyedül az Isten gondviselése az, amit soha nem veszíthetünk el.
Amikor semmi sem marad számodra, csak Isten, akkor rá
jössz, hogy a legtöbbed van. (Avilai Szent Teréz)
„Csak Ő...” Isten a Legjobb és a Legtöbb, amivel rendelkezhetünk.
Palotás Kristóf, lelkipásztor

Ez nem gyakorlat címmel mutatták be
nyelvi rovatunk vezetője, Szil Ágnes egyfelvonásosát a kanadai Calgaryban, a csehországi Brnóban és Hódmezővásárhelyen
február 8-án. A nemzetközi lebonyolítású
Okuláré projekt kilenc drámaírót hívott
meg, hogy Háború hívószóval alkosson
meg egy rövid drámát, s 16 bel- és külföldi
társulat választhatott a darabok közül. Az
egyetlen női drámaíró darabjában a hábo-

rú csak fenyegetésként jelenik meg, a családon belüli nézetkülönbségek, a generációk közötti ellentét sokkal markánsabbnak mutatkozik. A valódi veszélyekre a da-

rab fiatal szereplői nincsenek felkészülve,
ebből adódnak a néha tragikus, néha komikus helyzetek. Az előadást mindenütt
beszélgetés követte, ahol a nézők elmondhatták, milyen hatást váltott ki belőlük a
bemutatott darab. A szerzőnek ez volt a
második bemutatója, tavalyelőtt a Trafóban játszották díjnyertes darabját, a kivándorlás problematikáját feszegető Csak oda
című egyfelvonásost.

Hajnóczy Péterről az Irodalmi Svédasztalon
Immár harminckettedik alkalommal jöttek össze az irodalombarátok a Szilágyiné
Szabó Ágnes tanárnő-író vezette irodalmi klub rendezvényére, városunk könyvtárában.
Ezúttal egy tragikus sorsú és
beteges, mindössze harminc-

kilenc évet élt (1942-1981), s
csak hat évig (1975-1981 között) alkotó író, Hajnóczy Péter munkásságát ismerhettük
meg. Hajnóczyt egyes olvasók
nagyon szerettek, mások nem
fogadtak el, idegenkedtek tőle. Az írótársadalom egy része

is ellenérzéssel viseltetett iránta, nem ismerte el munkásságát. Ezen a találkozón elsődlegesen A hangya és a tücsök novelláját jártuk körül, de emellett természetesen egész életművét. Az író fő gondolata,
mondhatni ars poeticája: „Le-

gyünk jelen egymás gondolatainak születésénél.”
A következő Irodalmi
Svédasztalon, március 23-án
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című kisregénye és a Fürdés című novellája lesz a téma.
Zs. I.

Tavaszi áruk
érkeztek!

Az ellenzéki pártok nem fognak tudni közös jelölteket állítani, semmilyen konstrukcióban nem képesek ellenzékként fellépni, ezért képtelenek az ország vezetésére – mondta Semjén Zsolt. A Fidesz-KDNP azért ennyire erős, mert a keresztény, nemzeti, polgári tábor egyben
van. A migrációról is szólt: „Mi olyan nép vagyunk, amelyik 150 éven keresztül a testével védte a keresztény Európát az iszlám hódítástól, nekünk történelmi jogunk van
arra, hogy a józan eszünknél legyünk.” Az Európai Unió
vezetői antidemokratikusan és törvénytelenül járnak el ebben az ügyben, mert a schengeni szerződés nem ad jogot
arra, hogy személyi kontroll nélkül tömegek özönöljenek
be Európába. Az európai polgárokat pedig nem kérdezték
meg, hogy akarnak-e tömegesen együtt élni az iszlámmal.
A magyar kormány meg fogja védeni Magyarország határait, meg fogja védeni a magyar emberek akaratát. Lassan az európai politika is fordul. Vélhetően olyan politikai
erők fognak választásokat nyerni, amelyek megvédik az
európai világot, ám ez minél később történik meg, annál
több szenvedéssel és könnyel fog járni, a migránsok számára is. Sokkal tisztességesebb lenne azt mondani a migránsoknak - akik egyben áldozatok is - hogy ne gyertek, nem
tudunk befogadni titeket.

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

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

 cipők
 mellények
 kabátok,
dzsekik
 lakástextília
Jelmezkölcsönzés!
Napos csibe
előjegyezhető!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Petőfi utca 24.: Tűzoltóság
(Folytatás az 1. oldalról)
A műszaki mentés elsősorban
közúti balesetnél történő segítségnyújtást jelentette16 alkalommal, ebből 10 esetben saját erővel avatkoztunk be. Faeltávolítást
7 alkalommal végeztünk. Ötször
eltűnt személy keresésében működtünk közre, volt még tavaly
gázszivárgási ügyünk, állatmentésünk, üzemanyag elfolyásunk
és darázseltávolítási esetünk is,
hogy még pár érdekesebbet említsek. Az összesített esetszám lényegesen nem változott az egy
évvel korábbihoz képest.
- Emberéletet követelt-e
tűz?
- Szerencsére nem volt ilyen
eset. Épülettüzek a legtöbbször
melléképületekben keletkeztek, a lakástűz ritka. Úgy érzékelem, hogy a lakosság egyre jobban figyel az értékeire, de
ezt erősítik a dohányzásellenes
kampányok, és a füstjelzők telepítései is.
- Február 8-án a Veres Péter tér egyik tömbházában ke-

letkezett tűz. Ebből az esetből
milyen következtetések vonhatók le?
- A tűzről a jelzés az országos
központhoz hajnal fél négy után
érkezett. Egy időben riasztották
a békési és a csabai tűzoltókat.
Többszintes társasház esetében
ezt írja elő a protokoll. Békésről
négy munkatársam vonult egy
járművel, és elsőként érkeztek
a helyszínre. Később megérkeztek a csabai egységek, mentők,
rendőrség. A második emeletet
elöntötte a füst, a lánggal való égést megszüntették. A tűzoltók feladata az érintett lakások átszellőztetése volt, és annak
biztosítása, hogy a tűz ne kapjon
ismét lángra. A mentőszolgálat végül 11 személyt vitt megfigyelésre a kórházba, ahonnan hamar hazaengedték őket.
A tűz okát vizsgálják a szakértők. Mivel egy folyosón álló babakocsi máshogy nemigen lobbanhat lángra, a szándékosságot
feltételezik. A lakosok negyed
ötkor visszamehettek lakásaik-

ba. Tanulsága lehet az esetnek,
hogy a vagyon- és tűzbiztonság
érdekében legyenek a lépcsőházak zárhatóak, de a bejárati ajtó könnyen és kifelé nyíljon. Itt
szeretném elmondani, törvény
mondja ki, hogy aki tüzet vagy
annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak,
a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének
vagy a tűzoltóságnak. Azt is előírja a jogszabály, hogy a tűzoltásban, a terjedés megakadályozásában és a mentésben mindenki
köteles az életkorának és fizikai
állapotának elvárható mértékben közreműködni. Fontosnak
tartom kiemelni, hogy mindezt úgy szabad csak megtennie,
hogy saját magát ne veszélyeztesse! A tűzoltóság védőfelszereléseivel biztonságosan be tud
jutni a tűzfészekhez, és végrehajtja a tűz oltását.
- Milyen egyéb hírei vannak
a békési tűzoltóság háza tájáról?

- A Békési Önkormányzati
Tűzoltóság tavaly óta hét helyett tíz főfoglalkozású tűzoltóval dolgozik. Felszerelésünk
köre folyamatosan bővül, modernizálódik, köszönhetően a
velünk együttműködésben álló
Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatainak. Két
jól működő járművünk van. Az
MB 1222 típusú 2015-ben fecskendőnk tavaly 1883 kilométert, a Steyr tartalékfecskendőnk 528 kilométert tett meg.
Utóbbival veszünk részt iskolai táborok vagy más rendezvények bemutatóin, tűzcsapok
ellenőrzésén, gyakorlatokon.
Mintegy harminc diák, akik a
Tisza Kálmán szakiskola rendészeti tagozatán tanulnak, nálunk töltik az érettségijükhöz
elengedhetetlen közösségi szolgálatukat. Betekintést nyernek
egy tűzoltóság életébe, és oktatást is kapnak. Szeretnénk, ha
az utánpótlás a köreikből kerülne ki.
Szegfű Katalin
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Békési sorsok, békési arcok

Türelem, megértés, mosoly és...
késre. Szeretem ezt a várost.
- Meglehetősen fiatal igazgatónő vagy. Hogyan kerültél
erre a posztra?
- A Szent Lázár Alapítványnál 2006-ban kezdtem el dolgozni terápiás munkatársként.
Az akkori igazgató, Gyetvai
Gellért elment tőlünk és a városból is, így a munkakörére
pályázatot írtak ki. Én is pályáztam és a legnagyobb örömömre mellettem döntöttek.
Tavaly januárban lettem az
intézmény és a foglalkoztató igazgatója. Valószínűleg az
is mellettem szólt, hogy miközben maximális aktivitással
dolgoztam, Debrecenben szociálpolitika-foglalkoztatáspolitika szakon diplomát szereztem.

- Mi az intézmény lényege,
fő profilja?
- 2005-ben nappali pszichiátriai intézmény jött létre, később az intézményen belüli
foglalkoztatás lett a profil, végül 2012-ben az akkreditált
foglalkoztató. Speciálissá teszi
ezeket a foglalkoztatókat, hogy
megváltozott képességű embereket alkalmazunk. Nagy tapasztalatunk van a cigányság
foglalkoztatásában is. A varroda és a hálókötés a húzó ágazatunk. A savanyító üzem most

van felfutóban, és van még
alkatrész összeszerelő részlegünk is, illetve kerti munkával
mi termeljük meg a savanyító
üzemnek az alapanyagot.
- Milyen innovatív terveid
vannak?
- Szeretnénk új tevékenységet is létrehozni, de ez még
kiforróban van, ezért nem szeretném részletesen ismertetni.
A faiparban gondolkozunk, de
mint valamennyi tevékenységünk esetében, most is odafigyelve a helyi vállalkozók érdekeire.
- Magánemberként?
- Szeretném kifizetni a jelzáloghitelünket, hogy végre el
tudjunk menni nyaralni a családommal. Én nem kérek ennél többet az élettől. Nekem
ennyi bőven elég a boldogsághoz. 
Gugé
Következő interjúalanyunk Dr.
Péter Sándorné kozmetikusmester.

Laptopadomány a gyermekjólétiseknek

A laptopot Kádasné Öreg Julianna (középen) vette át.

pontnak, hogy ezzel is hozzájáruljon az intézmény megnövekedett járási feladataihoz.
Január 1-től a gyermekjóléti feladatok azon szegmensét

lül 150 új családot „vettek át”
– mondta el az átadón Kádasné Öreg Julianna igazgató.
Hozzátette, Békés mellett további hat településen vannak

jelen, mindenhova heti 2-3 alkalommal kell eljutniuk a békési gyermekvédelmi szakembereknek, ehhez a munkához
elengedhetetlenek a mobil
eszközök, mint a most átvett
laptop is.
Az eszközt Juhos Józsefné, a
békési KÉSZ elnöke nyújtotta

A KÉSZ idei báljának támogatottja még a kárpátaljai Salánk község magyar óvodája, amely összedőlt, és
amelynek újraépítésében a báli bevételből segítenének a
szervezők. Ezért úgy döntöttek, hogy 200.000 forintból
gyűjtési alapot képeznek, ahová március 15-ig bárkinek
– magánszemélynek, vállalkozóknak, intézményeknek –
lehetősége lesz a neki tetsző összeget befizetni, ha segíteni szeretne az ottani gyerekeknek. Lehet akár a közhasznú KÉSZ számlájára utalni (KÉSZ Békés Széchenyi tér 3. CIB Bank: 10702019-19719548-52000001, közlemény rovatba írandó: adomány), akár a Széchenyi téri
Fakuckó játékboltban készpénzben befizetni. A gyűjtés
eredményéről és a támogatás átadásáról beszámolunk.

Békésiek a busójáráson
A Békési Reform Egyesület
tagjai - a NEA-UN-15-M-1095
pályázat keretében – valamint
Békési Múzeumbarátok Körének tagjai és hozzátartozói egynapos kirándulást szerveztek
február 7-én, farsangvasárnap
Mohácsra Bodáné Pető Erzsébet vezetésével. Az autóbuszos
kiránduláson 50 fő vett részt, illetve még néhányan külön gépkocsival utaztak. A busójárás,
amely a Mohácson és környékén
élő, többségükben római kato-

likus délszlávok, a sokácok farsangi alakoskodása, többnapos,
gazdag programot kínál évről
évre az érdeklődőknek. A mohácsi busójárás 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján, 2012
óta pedig hungarikumnak számít. A télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló szokások családjába
tartozik Mohácson a hagyomány
eredetét a törökűzés legendájával magyarázzák – tudtuk meg

át kis ünnepség keretén belül
a családsegítő központ székhelyén. Juhos Józsefné elnök
és dr. Pálmai Tamás elmondták, hogy nagy-nagy örömmel
segített csapatuk és a báli közönség egyaránt, hiszen tudták, jó ügy támogatásáról van
szó.

B. Szűcs Irén néprajzkutatótól.
A népszokás megjelenéséről a
XVIII. század végéről vannak
az első adatok. A mai busójárás
a régi népszokás központjában,
a Kóló téren kezdődik. A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán csónakokkal átkelt
busók az ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a teknős és más busó csoportokkal. A
régi elöltöltős busóágyú dörejére
a különböző csoportok a főutcán

Fotó: Szabó Ilona.

látja el a békési intézmény az
egész Békési Járás tekintetében, amelyek hatóság intézkedéssel érintettek, körülbe-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A nemrég tartott KÉSZ-bál
bevételéből egy laptopot vásárolt a szervezet a Békés Városi Szociális Szolgáltató Köz-

át bevonulnak a város főterére.
Ezt követően a Duna-parton és
a környező utcákban nagy zajt
keltve ünneplik a farsangot, este
pedig a meggyújtott óriási máglya körül táncolnak. Az igen látványos felvonulást számos egyéb
program kíséri. A busójáráson
résztvevő békésieknek estig tartó számtalan színes programban
volt része.

Diéta a nyugodt típusúaknak
A legtöbb higgadtabb, nyugodtabb ember zömökebb testalkatú, arca kerek, nyaka rövid, izomzata kevésbé fejlett, puhány. Ez
a testalkat többnyire genetikailag öröklött, és elkülönítendő a
kóros elhízástól. Többnyire nyugodt, kiegyensúlyozott, jó a humorérzéke, szereti a békét, hajlamos a lustaságra, nem szeret
mozogni. A hideget jobban kedveli, mint a meleget. A testi élvezetek, evés-ivás fő hódolói közülük kerülnek ki. Jól hasznosítja szervezete az élelmet, ezért nagyobb a testsúlya. Természetesen a sok feleslegesen felhalmozott kiló rontja egészségét.
Ajánlatos nekik a 10 napos léböjtkúra. A kúra előtti napokban
már csökkentse az elfogyasztott étel kalóriáját és adagját is. Szerezzen be a következő napokra több kiló gyümölcsöt, zöldséget
vagy kész bioleveket. Minden nap készítsen magának 1-2 liter
higított zöldség-vagy gyümölcslékoktélt. Legjobb persze mindig
frissen elkészíteni és elfogyasztani! A nap folyamán több részletben kortyolgassa el. Ebédre főzzön 1-2 liter natúr zöldséglevest,
passzírozza át a párolt zöldségeket, készítsen belőle híg krémlevest, majd ízesítse természetes fűszerekkel, apróra vágott petrezselyemmel, snidlinggel. A maradékot este is elfogyaszthatja.
Ha megéhezne, igyon gyógyteákat, ásványvizet, vagy készítsen
magának zab/rizsnyákot. Minden nap legalább 1/2-1 órát tornázzon. A kúra 6. napjától hetente kétszer elmehet szaunába is.
A kúra után ügyelnie kell arra, hogy csak zsír- és szénhidrátszegény ételeket egyen, és nem árt a húsfogyasztást is mérsékelnie.
Időnként iktasson be léböjtnapot. Fogyasszon minden nap több
zöldséget, gyümölcsöt és teljes őrlésű lisztből készült termékeket. Az alkohol, kávé és feketetea fogyasztását célszerű elhagynia. Mozogjon többet, és minden nap alkalmazzon hideg-meleg
váltott zuhanyt!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Véget ért a Farsangi szezon
Advent után és húsvét előtt
a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ idős valamint fogyatékkal élői ellátottai évről-évre nagy várakozással készülnek a farsangra. A
farsang a vidám bálok, mulatságok időszaka, melynek
csúcspontja a karnevál, magyar nevén „a farsang farka”.
Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap nagy mulatságok közepette valójában télbúcsúztató is. Idén is megrendeztük a
hagyományos farsangi ünnep-

lést, melyet mindig megelőz
kézműves foglalkozás, például az álarcok elkészítése. Az
idősek körében a farsangi mulatságok igen népszerűek, és a
fogyatékkal élők is izgalommal készülnek a játékos vetélkedőkre, a finom farsangi fánk
készítésére, az élőzenés táncra,
a jelmezes felvonulásra, melyek elengedhetetlen részei a
rendezvénynek. Ezen programokkal méltóképp búcsúztatják a zord hideg telet és üdvözlik (hívogatják) a várva
várt tavaszt.

Minimális díjemelés
a Vállalkozói Centrumnál
Békés Város Képviselő-testülete nemrég arról döntött, hogy
2016-ban 4%-kal emeli a bérleti díjakat a Verseny utcai Vállalkozói Centrumban.
Bérlemény típusa

2015. évi bérleti díj
nettó Ft/m²

2016. évi bérleti díj
nettó Ft/m²

Iroda

800

832

Raktár

550

572

Műhely

500

520

fizetett hirdetmény

- Ismeretségünk a Békési
Újságnál köttetett, hiszen egy
ideig hirdetésszervezőként segítetted a munkánkat. Mégsem mondhatom, hogy ismerlek. Te mit mondanál Kovács
Ildikóról?
- Született békési vagyok. Az
iskoláimat is a városban végeztem el és érettségi után az akkori Hungarotel Rt.-nél helyezkedtem el, mint telefonos ügyintéző. Egy kolléganőm javaslatára kezdtem el a főiskolát Szegeden, szociális munkás szakon.
Munka mellett szereztem meg
a diplomát. Közben családot is
alapítottam és jelenleg két gyönyörű gyermek büszke édesanyja vagyok. Bár a munkám
és a tanulás másfelé is elsodort,
valami mindig visszahúzott Bé-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Egy csodálatos, megjelenésében is üde, megnyugtató fiatalasszony Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány mindössze 35 éves igazgatója. Személyére igaz a mondás: megfelelő ember a megfelelő helyen.

6

2016. február 23.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket 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. Irányár: 400 ezer Ft. 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Sarki porta eladó a Hegedűs u. 1. alatt 800
ezer Ft-ért. Érd.: 20/405-77-08.
670 m2-es telken felújítandó parasztház
Áron alul eladó. Víz, gáz, villany, szenny
víz. Ár: 2 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
1000 m2 teljesen közművesített építési
telek Békésen eladó, közel a városközponthoz 2,1 millió Ft-ért. 20/347-23-95,
70/539-09-93.
1000 m2-es, négyzet alakú építési telek eladó. Teljesen közművesített, közel a központhoz. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 20/34723-95, 70/539-09-93.
Békésen egyszobás vegyes falazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Hajnal utcai ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 70/771-12-34, 66/634-293.
Hajnal u. 2/1. alatti ház eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Hidvégi utcai kertes lakóház eladó. Irányár:
3 millió Ft. 20/547-53-40.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Összkomfortos parasztház eladó 3,5 millió
Ft-ért. Sas u. 7. Tel.: 66/414-919.
Felújítandó, átalakított U-alakú parasztház
minden közművel ellátva eladó 3,5 millió
Ft-ért. Érd.: 30/590-69-38.
Drága utcában hosszú parasztház nagy
udvarral a gyógyfürdőhöz közel eladó 4
millió Ft-ért. Nagycsaládnak is alkalmas.
Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Békés központjában régi építésű ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/460-78-11.
Adyn egyszobás, 45 m2-es, III. emeleti, erkélyes, középső lakás eladó. Irányár: 4,7
millió Ft. CSOK igényelhető. Érd.: 20/4739-541.
Szabadkai u. 9. szám alatti ház sürgősen
eladó 4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen 14 óra után.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
A Petőfi utcában jó állapotú vályogház eladó nagy portával, sok melléképülettel. Ár:
4,9 millió Ft. Érd.: 30/47-66-166.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös
középső lakás eladó. Energiatanúsítvány
van. Ár: 5 millió Ft. Érd.: 30/448-44-02,
70/227-00-63.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Legelő utcában háromszobás összkomfortos ház eladó. Jószágtartásra alkalmas
alsó épületekkel. Betonos udvar. Víz, villany, gáz, 2 db beépített csempekályha.
Irányár: 5,15 millió Ft. 70/527-90-82.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Városközpontban jó állapotú kétszobás, IV.
emeleti lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Tel.: 70/458-09-23.

Apróhirdetések
A Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Adyn IV. emeleten kétszobás lakás 6 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 30/193-54-66.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Bocskai u. 57. alatti ház felújítva, beköltözhetően eladó 6,2 millió Ft-ért. Tel.: 66/412955.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka
ház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó vagy első emeletig cserélhető. 6,5 millió Ft. Érd.: 20/770-73-40.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó 6,5 millió Ft-ért az Adyn vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 30/32-13-552.
Kétszobás kockaház melléképülettel, garázzsal eladó. Cserélhető első emeletire.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Fáy 11. alatt II. emeleti, háromszobás,
nagykonyhás, kéterkélyes, egyedi fűtéses,
72 m2-es, felújított lakás pince tárolóval
eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/9684-615.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.:
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Sürgősen Gyulán összkomfortos kis parasztház eladó telekkel. CSOK igényelhető. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 30/272-43-50.
Széchenyi tér 8/A-ban III. emeleti, 62 m2es, 2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 30/250-16-58.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház
719 m2 telken eladó. Irányár: 7,6 millió Ft.
Érd.: 30/36-54-828.
Békés központjában földszinti, 75 m2-es
lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,7 millió
Ft. Tel.: 70/50-94-952.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó vagy első emeletig
lakásra cserélhető. Ár: 8 millió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Mezőberény központjában 2. emeleti, 1+2
félszobás, 68 m2-es berendezett lakás eladó. Irányár: 8millió Ft. Érd.: 70/50-88-624.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 8 millió
Ft. 70/672-66-28, 70/612-83-74.
Szarvasi utcában háromszobás, központi
fűtéses, IV. emeleti lakás eladó 8 millió Ftért. Tel.: 30/193-54-66.
Karacs 1/B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-10-32.
Ady E. utca 12C-ben 64 m2-es, tehermentes, 1 + 2 félszobás, II. emeleti erkélyes
téglaépítésű lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
20/326-79-26.
Igényesen felújított lakás a Fáy 9-ben eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 30/604-54-72.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.

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: március 1. kedd 12 óra

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
Váradi utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Első emeletire cserélhető. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/4742-609.
2003-ban épült 80 m2-es, háromszobás,
kombikazános földszinti lakás városközpontban eladó. Irányár: 13,6 millió Ft. Tel.:
20/771-58-33.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó.
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16
millió. 30/9638-391
Városközponthoz közel 160 m2-es, háromszobás+nappalis, utcára nyíló ház üzlethelyiséggel, két garázzsal eladó. Irányár:
19 millió Ft. Érd.: 30/87-22-793.

Ingatlant keres
Békésen kétszobás 2,5-3 milliót érő lakást
vennék részletfizetéssel. Havi 50 ezer Ft-tal
tudnám törleszteni. Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.

Kert, szántóföld
Békés határában, Hidasháton 1,83 Ha
34,5 AK szántóföld eladó. Helyrajzi szám:
0196/12. Érdeklődni: 20/918-77-90
Békéscsaba határában 30 hektár erdőből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/25038-28.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép, nem téliesített kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút,
WC, tárolóhelyiség van. Érd.: 20/560-9175.
A krisztinai határrészen 1 kat. hold föld
eladó, közvetlenül az Élővíz-csatorna
mellett. Villany van. Tel.: 20/543-20-48,
66/416-369.
Sebős kertben zártkert eladó. 1195 m2 termő gyümölcsös, víz, villany van. Téglaépítésű nyaraló, pince, felette kamra, szerszámos. Érd.: 70/64-531-79.
Békésen a Sebők kertben 1059 m2-es rendezett kert gyümölcsössel, épülettel eladó.
Kút, villany van. Érd.: 70/60-60-586.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló
eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lakható.
Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykert elején 3 kvadrát bekerített kert építési lehetőséggel eladó. Víz,
villany, faház, termő gyümölcsfák. Tel.:
30/822-47-88.

Jármű, alkatrész
Simsont vennék bontásra, maximum 20
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.
150 cm3-es ETZ lejárt műszakival vagy
bontásra eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Kétsoros sorközművelő kultivátor eladó,
keveset használt, megkímélt állapotú, TZ
4K kistraktorhoz, vagy hasonló típusú
kistraktorhoz. Tel.: 30/433-79-89.
Veteránkorú Mercedes megkímélt állapotban eladó. 30/94-55-433.
Kerti traktor 7,5 LE 8 db kapával eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
Oetl Super 610-es egytengelyes kistraktor
összes tartozékával és utánfutóval eladó.
30/332-86-43.

Állat
180 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.:
66/415-282.
Nagysúlyú hízó eladó. Tel.: 20/80-80-208.
Hagyományos takarmányon nevelt 110 kg
körüli sertések és 3 db 40 kg körüli süldők
eladók. Tel.: 70/218-59-72.
Nagysúlyú hízó, vágóbirka, választási bárány eladó. 20/405-77-08.
Körbálás gyepszéna, szalma hasas
anyakecskék, fiatal bak eladó. 20/47296-58.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistestű dísztyúkot keresek megvételre. Kakas
nem érdekel. Tel.: 30/433-79-89
Nagyfajta őzbarna hasas anyakecske eladó 20 ezer Ft-ért. 30/85-81-911.
Eladó: vágni való nyúl – konyhakészen is –,
kis nyuszik, tojó pulykák kakassal, néma
kacsák. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Húsjellegű hízó eladó kb. 200-240 kg.
Érd.: 20/56-11-362.
Malacok eladók. 30/484-99-16.
Három malac, 3 süldő eladó. Érd.:
20/580-55-70.

Eladó 3 db fekete holland bóbitás kakas
és 3 db fehér vayand kakas. Érd.: 30/42861-55.

Munkát keres, ajánl
Női pultost keresek. 30/871-10-76.
Huszonéves nő bolti eladói végzettséggel
munkát keres. Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli munka is érdekel. Érd.:
30/716-58-46.
Otthon végezhető munka. CD lemezek csomagolása, stb. Érd.: 06-9060-36-07. (www.audiopress.iwk.hu
635 Ft/perc, 06-20/910-45-17)
Takarítói munkát keresek, vagy más házkörüli teendőket időseknek. 70/561-38-53.
Házi, házkörüli munkára délelőttönként
napi néhány órában női segítőt keresek.
30/232-29-89.
Női pultost keresek. Érd.: 30/416-59-22.
Fahasogatást, behordást, fűnyírást vállalok. 70/236-73-57.
Idős néni gondozását vállalnám eltartási
szerződéssel. 20/387-36-92.
Békésen délelőttönként takarítást vállalok.
20/387-36-92.

Egyéb
Autóba való kagylós gyerekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
500 db bontott csabai bohn cserép eladó,
20 Ft/db. Érd.: 30/47-66-166.
Füstölt házikolbász (vastag-vékony) és
füstölt szalonna, téliszalámi eladó. Érd.:
20/255-48-63.
28-as női használt kerékpár eladó. Tel.:
66/412-070.
Cipőiparban használatos elektromos varró-stoppológép újszerű állapotban eladó.
66/412-070.
Több száz könyv eladó Békésen. Már párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
Cipőiparban használatos kézi szerszámok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók.
Tel.: 66/412-070,
Eladó egy új, barna színű, marhabőr orvosi
táska. Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 70/379-47-08.
Színes videokaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Cipőipari vegyes színű bőrhulladék (marha vox), vegyes színű mikro talphulladék 3
és 6 mm-es (fehér, homokszínű, kék, piros) eladó. Tel.: 66/412-070.
Eladó: 50 cm átmérőjű cirkulakorong, 50 l
üveg kosárral együtt, régi parasztkanapé,
láncfűrész kis hibával. 30/27-28-342.
Jó állapotú, kétkerekű, használt mama kerékpárt keresek. 70/361-72-46.
Ásott kúthoz való 5/4 colos 6m-es vascső
szívókosárral, szivattyús csatlakozóval,
12 mm betonvas, cementvályú, teleajtó,
szerszámnyelek, kukoricaszárvágó eladó.
70/236-35-37.
Eladók: gáztűzhely, rekamié, szekrény,
ágyneműtartó, konyhabútor, rézüst, hegesztő, morzsoló. Tel.: 66/412-955.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Új összecsukható gyerekágy eladó vagy
ruhára, játékra elcserélhető. 70/236-73-57.
Eladó: kisszerszámos halászháló, rézüst,
zománcos kád, morzsoló, gáztűzhely,
ágyneműtartó. Tel.: 66/412-955.
Új állapotban lévő kerekesszék eladó. Tel.:
66/414-283.
Új hallókészülék tartozékaival eladó.
70/236-73-57.
Fából készült 10-es, jó állapotú, pontos famázsa eladó súlyokkal. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: 30/725-78-97.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Trágya ingyen elvihető. 66/413-039.
Eladó: számítógépasztal felsőrésszel,
plüss ülőgarnitúra, sarokülő, állítható gyerekágy dohányzóasztal, bicikli után köthető utánfutó. Érd.: 20/445-73-48.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
2 db 20 l fonott ballon hurkatöltő, sózókád
eladó. Tel.: 66/414-919.
Eladó: leánderek (új fakasztás) piros, fehér, rózsaszín, vajszín, piros virágú klivia, sárkányfa eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.

Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, gázpalack,
előszobafal, hűtőláda, háromrészes ülőgarnitúra, pálma, szobafenyő, jukka pálma. 30/905-49-14.
Bontásból eladó: tégla, cserép, faanyag,
deszka, szarufa, gerenda, kúpcserép, fali
vízmelegítő, konvektorok, redőnyök, sínvas, kagylók, csapok, kályhaajtók, samott
tégla. 20/47-29-658.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-0726.
Eladó: buktatható hátsó üléssor elsők
mögé, új búvárszivattyú, kéményes új páraelszívó. Tel.: 30/856-23-80.
Székek, asztalok, régi varrógépek, rádiók,
szekrénysor, kisajtós szekrény, malmikocsik, húsdarálók, állólámpa, hosszú falétra eladó. 20/472-96-58.
Villanymotorok, benzines szivattyú, segédmotor alkatrészek, cserép, tégla, ablakszárnyak, ajtólap. Tel.: 66/412-862.
Egy mázsa takarmány burgundi eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
42-es méretű, fekete színű, bőr, férfi csizma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Szilvapálinka eladó. Tel.: 30/30-57-955.
Eladó: Whirlpool kombinált hűtő, Csepel
varrógép. 70/612-83-74.
Terménydaráló eladó vagy anyabirkára,
jerkebárányra cserélhető. Tel.: 70/22700-63.
Kocsiba való gyermekülések (2 db), játszószőnyeg, elektromos zenélő szobahinta, gyerekágyhoz béléshuzat, kicsi trambulin. 30/590-69-38.
3,5 LE benzines fűnyíró eladó 10 ezer Ftért. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: Samsung LCD 19 colos monitor,
billentyűzet, zebrapintyek. Érd.: 30/62499-87.
Régi lámpás rádió eladó. 30/85-81-911.

Építkezésből megmaradt csúszásmentes
járólap eladó. 30/94-55-433.
Fésülködő tükrös asztal, cipőtartók,
előszobafal, varrógép, szobabútor eladó.
Érd.: 30/87-22-793.
Dinó tesó matricák cserélhetők vagy eladók Békésen. 70/586-26-90.
Eladó: mázsa, réztányéros mérleg, Phoenix varrógép, húsdarálók, szőnyeg. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó: új gumicsizmák, bakancsok, pufajka, teakályha, rollerek, benzines fűkasza,
szivattyú, kerékpárok, BMX és gyermek is.
Érd.: 30/827-59-97.
Benzines fűnyíró 3,5 LE motorral eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
A csíksomlyói búcsúba útitársat keresek.
30/94-55-433.
Régi festett rokka eladó. 30/85-81-911.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok,
heverő, Erzsébet asztal + éjjeli szekrény,
új hallókészülék, kővályúk. 70/612-83-74,
70/672-66-28.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást Békésen megoldom. 30/85-81-911.
Eladó: 2 db kétsínes függönytartó, új víztisztító, új gyapjútakarók, zsírosbödönök,
30 l műanyag bödön, befőttes üvegek. Tel.:
30/272-43-50.
Eladó egy nagyon szép állapotú Hauch
bébihordó fejszűkítő-betéttel ellátva.
0-3 hónapos korig fiú babaruha eladó.
30/989-16-58.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk,
kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő.
70/27-10-532.
Elektromos bicikli 40 ezer Ft-ért, kerti traktor utánfutó 200×140 cm-es eladó. Érd.:
66/415-469, 30/612-70-21.
28-as női kerékpár eladó 20 ezer Ft-ért.
30/85-81-911.

TŰZIFA ELADÓ!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen

2700 Ft/q.

Szobafestést
és mázolást,

tapétázást,
külső homlokzatfestést,
szigetelést,
valamint házak, lakások
kisebb-nagyobb felújítását

vállalom reális
áron!
Tel.: 70/276-83-78.

Békésen 10 mázsa felett
ingyenes kiszállítás!
Tel.: 70/28-10-941.

A benzinkút
közelében
üzlethelyiség
kiadó.
Raktárnak is megfelelő.

Érdeklődni:
30/514-04-68.

Téglás János a kilencedik
évtizeden túl

Téglás Jánost nemrég köszöntötte otthonában Izsó Gábor polgármester. A szép korba
lépett úr szívesen kertészkedik,
ellátja a ház körüli teendőket,
és állatokat is tart. A 90. életévét betöltött Téglás János közel 30 éven át termelőszövet-

kezetben dolgozott, végül innen ment nyugdíjba. János bácsi folyamatosan követi a városi
eseményeket, rendezvényeket a
Békés TV adásain és a Békési
Újság lapjain keresztül. Téglás
Jánosnak ezúton kívánunk további jó egészséget!
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Történelmi megbékélés
az adventistáknál

Biciklik és mutánsok

Fotó: Serfecz Dávid.

Negyven évvel azután,
hogy 1975-ben kettészakadt
a magyarországi adventista
egyház, tavaly eljött a megbékélés ideje. Békésen is közelednek egymáshoz a két adventista egyházközösség tagjai és vezetői.
Amint Balog Tibor adventista
lelkipásztor a Békési Újságot tájékoztatta, a szakadás oka a 60as, 70-es évek kommunista egyházrombolásában is keresendő,
amelynek kihívásaira egyes egyháztagok rossz válaszokat adtak.
A Hetednapi Adventista Egyház és a Keresztény Advent Közösség évtizedekig külön utakon
járt, csak 2010-ben indult el újra a közeledés mozgalma. Végül 2015 májusában mindkét
közösség vezetője aláírta azt a
nyilatkozatot, melynek nyomán
megnyílt a lehetőség a Hetednapi Adventista Egyházba tagozódásra. Kölcsönösen bocsánatot kértek a múltbéli, egymásnak okozott sérelmekért.
Bár az országban nem mindegyik korábbi keresztény advent
közösségbeli gyülekezet hajlandó a betagozódásra, Békésen
az egyháztagok úgy döntöttek,
az erőket egyesítik. Péntek este és szombat délután közösen,
a Kert utcai imaházban tartják
istentiszteleteiket, a Kígyó-Petőfi utca sarkán lévő imaházban
szombaton délelőtt van szertar-

Egy nyelvet beszélünk

Balog Tibor és Palotás Kristóf lelkipásztorok.

tás, és mintegy házi bibliaolvasó imaközösségként működnek
hétfő esténként – mondta el Balog Tibor.
Mint ismert lehet, az adventisták különleges felfogást képviselnek az ökumenizmusról is.
Balog Tibor erről így nyilatkozott:
- Számomra az ökumenizmus
azt jelenti, hogy együtt dolgozunk a városért, az itt élőkért.
Ez így teljesen elfogadható a
számomra. Évekig részt vettem
és részt veszek a békési lelkészek
lelki találkozásaink, imaóráján.
Elfogadom a hitüket, istenképüket. De nem mondok le azokról az igazságokról, amiket mi
értettünk meg a Szentírásból.
Ilyen például az egészségügy
kérdései, a táplálkozási reform,
melyekben Isten ajándékait ismerhetjük fel. A szombat kérdése is ilyen természetesen, ami
az adventmozgalom lényege.

Az adventisták száma egyébként világszerte mintegy 18 millióra tehető, Magyarországon
5000-7000 körüli megkeresztelt
felnőtt él, Békésen 100 főt meghaladó a létszámuk.
A lapunknak nyilatkozó Balog Tibor 2006-tól hat éven át
volt lelkész Békésen, napjainkban a megye nyolc településén
látja el szolgálatát, közte - Palotás Kristóffal együtt - Békésen
is, otthona Eleken van.
- Békésen két gyülekezete
van az adventista egyháznak,
hiszem, hogy ez nem gyengít,
hanem erősít minket. A két
közösség híveinek egymással
való kapcsolata korábban is kiegyensúlyozott volt, ezért különös öröm számunkra, hogy immár együtt építhetjük Isten országát a megbékélés szellemében – mondta még el a Békési Újságnak Balog Tibor lelkipásztor.
Szegfű Katalin

Két héttel ezelőtt a kerékpárról írtam, s ígéretet tettem (még ha csak magamnak is), hogy
a biciklikhez hasonló szerkezetekről, azaz inkább csak a neveikről írok. Ott van mindjárt a
monocikli, kitűnik a szóból, hogy csupán egy
kereke van, ámde ne gondolják, hogy ez annak
az egykerekűnek a neve, amelyet néha hazánkban is láthatunk - annak unicikli a becsületes
megnevezése. A monocikli olyan hatalmas kerék, amelynek belsejében foglal helyet használója. Szívemnek kedves szó a tandem, ugyanis egy híres Cicero-beszéd elején olvasható, a
jelentése körülbelül annyi, mint sokára, végre-valahára. Hogy miért nevezik a kétszemélyes kerékpárt tandemnek, azt nem tudom, de
az 1700-as évek Angliájában ugyanígy hívták
az olyan szekereket, amelyek elé egymás mögé
fogtak be két lovat. (Mint kontinentális embernek, fogalmam sincs, miért tették ezt, de

hogy udvarias legyek, van olyan mondás, hogy
az angolok annyira, hm… különösek, hogy
Isten egy szigetre száműzte őket.) Csodálatunk további tárgya a velocipéd, amely a latin velo- (gyors) és a görög cin- (mozog) meg
az ismét latin ped (láb) tövek lenyűgöző vegyüléke. Volt ennek bizarrabb változata is, a
velomobil, amely kettő-három-négy kerékpárkerék és egy autókaszni csodás összeépítése, mai példányok is léteznek lélegzetelállítóan
áramvonalas ámde lábbal hajtható, egylóerős
kivitelben. A kilencvenes évek lenyűgöző találmányai a rekumbensek azaz a fekvőbiciklik,
amelyek a fotelbringa, illetve az alnyerges nevet nyerték a szent keresztségben. A biciklinek
számos becézése van, a legérdekesebb a Cserna-Szabó András által is megörökített… tajgai romboló.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok február 23.- március 5. között
Február 23. kedd 19 óra
„Ne most, Drágám!” - színházi előadás.
Kulturális központ

Február 28. vasárnap 17 óra
Békés-MAFC bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Február 24. szerda 14:30
Emlékezés Irányi Dánielre. Beszédet mond:
Szegfű Katalin főszerkesztő.
Városháza udvara

Március 3. csütörtök 18 óra
Vendég Kukorelly Endre író, költő, újságíró,
akivel Molnár Lajos író beszélget. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Február 25. csütörtök 17 óra
Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Megemlékezik Deákné Domonkos Julianna képviselő.
Forradalmi emlékmű

Március 5. szombat 18 óra
Békés-Ózd bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Mozgáskorlátozott
vacsora
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békés Helyi Szervezete március 12-án, szombaton 18 órától
tartja tavaszváró vacsoráját a
Nagyház Pince Borozóban. A
jelentkezéseket március 8-ig
fogadják. Jelentkezni ügyfélfogadási napokon vagyis kedden

Vicc
ÚJSÁGHÍREK

és pénteken 8–12 óra között
lehet a polgármesteri hivatal
lapostetős épületében, a 21-es
irodában. Telefon: 70/33-43397, 20/561-24-61, 30/618-5656. Tombolatárgy felajánlását
köszönettel fogadja és az olvasókat szeretettel hívogatja az
egyesület vezetése.

A baleset a Kossuth és a
Petőfi utcák találkozásánál
történt, amikor a halott éppen
átment a kereszteződésben.
A város szennyvízcsatorna-hálózatának a bővítése a
végéhez közeledik. Az önkormányzat vezetői lélegzetvis�szafojtva várják a befejezését.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
9. hét

2016. február 29.–március 5.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Tökleves

Csontleves

Meggyleves

Palócleves

Tarhonyaleves

Karalábéleves

Paprikás
burgonya
galuskával

Zöldborsófőzelék
Sertéssült

Sült csirkecomb
Burgonya köret

Mákos metélt

Lecsós szelet
Párolt rizs

Csikós tokány
Tészta köret

Savanyúság

Pékkrémes

Káposztasaláta

Alma

10. hét

2016. március 7–11.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Almaleves

Babgulyás

Salátaleves

Reszelttésztaleves

Májgaluska leves

Rizses hús

Aranygaluska

Rántott sertésszelet
Burgonya köret

Paradicsomszós
húsgombóc

Milánói spagetti

Cékla savanyúság

Vanília sodó

Befőtt

Mákos rácsos

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Országos sportverseny döntőjébe juthatnak a Heppesek

Harmadikok az Év sportolói
versenyen a békési pingpongosok

Horgász
szemmel

nyultak ezen a napon. A békési versenyzőknek nagy csatában
a II. helyezést sikerült megszerezniük a kiskunhalasiak előtt.
A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola kis sportolói Puskás Károly és Dobi István felkészítők
irányításával nemsoká újabb selejtezőt játszhatnak az országos
döntőbe kerülésért Budapesten. Kis szülői, családi szurkolói
csoport is elkísérte a gyerekeket
a versenyre.

Sikerrel képviselte a békési színeket a Budapesten minap megtartott Történelmi
Íjászat Európa-bajnokságon
Víg József. A békési sportoló
a dél-alföldi regionális bajnokság megnyerésével és a kecskeméti terem magyar bajnokság ezüstérmével „hangolt” a
fővárosi megmérettetésre, és
remekül kezdett. Az első napon 36 célt kellett elküzdeniük, másnap már csak 18 célt
tettek ki a szervezők. Józsinak
sikerült megőriznie az első napon kivívott harmadik helyét.
A döntőben a legjobbat ő lőtte, de már nem tudta behozni
a hátrányát, maradt a bronz
érmes helyen. A rendezvényt a

fotó: internet

EB-bronz íjászatban

Fegyver, Horgászat, Vadászat
Nemzetközi Kiállítás részeként tartották meg.
Víg József köszönetet mond
szurkolóinak, Békés Város Önkormányzatának, Polgár Zoltánnak, valamint Farkas Nándornak, aki az íját készítette, és Győri
Jánosnak a nyílvesszőkért. Sz. K.

Érmek a Főnix Kupáról
U9-es és U10-es csapatunk
részt vett nemrég a Főnix Kupán Debrecenben. Az U9-es
csapat Tar Bence edző vezetésével indult a tornán. A csoportmérkőzésekből kettőt megnyertek a gyerekek, így a helyosztón
a Nyíregyháza csapatával játszottak a fiúk, akik ellen végül
egy góllal alulmaradtak. Így a
harmadik helyért játszottak a
békésiek, amit meg is nyertek.
Az U10-es csapatunk Gazsó
György edző vezérletével lé-

pett pályára Debrecenben. Három csoportban versenyezett
ez a korosztály. Csapatunk elsőként jutott tovább a csoportból, így a másik két csoport
első helyezettjével mérkőzött
meg a helyezésért. A Beszterce
ellen döntetlen félidő után sajnos végül alul maradtak a fiúk.
Majd a Debrecent megverték,
így végül a második helyen végeztek a Főnix Kupán. Torna
legjobb kapusának Nagy Gáspár Lászlót választották meg.

sel. Sokféle módon meg lehet
fogni a keszeget. Folyón a féderes vagy pikker horgászata gyakori, állóvizeken a féder
horgászat is szóba jöhet, de
én mindig a spiccbotos horgászat mellett döntök. Az úszós
spiccbotos horgászat is sikeres,
pontosan meghorgászhatjuk
az etetésünket és lényegesen
finomabban tudjuk felkínálni
a csalit a keszegeknek. A szerelék lényege a pontos úszósúlyozásban rejlik. Általánosságban a főzsinór kb. 0,16-os, az
előke 0,12- 0,10-es, horogméretet kb. 12-18-as között keressünk. Az úszó méretét mindig a spiccbot méretéhez és a
vízmélységhez igazítsuk. Etetőanyagok nélkül nehéz keszeget fogni, ezért még hideg víz
esetén is ajánlott a használata.
Ma már nagyon profi hidegvízi anyagok kaphatók és kiváló minőségű aromákat párosítanak hozzá. Csalizásként
csonti és pinki kukac a célravezető, de a trágyagiliszta sem
rossz csali.
Szekerczés Sándor

A Békési Sportbálon készült felvételen a Békés megye Év sportolói versenyben harmadik helyezett extra
ligás csapat tagjai, edzőjük, Balogh József, továbbá Jónyer István, Izsó Gábor és Klampár Tibor.

A közelmúltban rendezték
meg az Év sportolói díjátadást,
melyen a 2015-ös esztendő legjobb Békés megyei egyéni sportolóit és csapatait díjazták. Az
elismerést mintegy nyolcvan
újságírókból, sportvezetőkből
és sporttámogatókból álló grémium döntése alapján adták
át. Az együttesek között a Békési TE extraligás férfi asztalitenisz csapata a tavalyi sikerét

megismételve a harmadik lett.
További hír a békési pingpongosok háza tájáról, hogy nemrég
rendezték meg városunkban a
Dobokői György emlékére tartott amatőr versenyt, melyre a
határon túlról is volt nevező. A
nők versenyét Molnárné Boros
Márta nyerte a szintén békési
Balogh Ágnes Kyra előtt. A vegyespárosok között Balogh Bernadett az eleki Kecskés Róbert

oldalán második, Czebe Gyula a
gyulai Mátyási Henrietta oldalán harmadik lett.
Az utánpótláskorú versenyzők egyre többször szerepelnek
sikeresen. A Szarvason nemrégiben rendezett megyei újonc
versenyben az 13 évesek korcsoportjában Szűcs Sándor második lett, a lányok ugyanilyen
korosztályában Balogh Ágnes
Kyra szintén ezüstérmes.

Félezren a sportbálon
Óriási volt az érdeklődés az
ötödik alkalommal megtartott Békési Sportbálon, melyet
február elején tartottak meg a
Sportcsarnokban. Közel 500
sportszerető ember tapsolt a
fellépőknek: a Belencéres
Néptáncegyüttesnek, a Békési
Kajak-Kenu Club fiataljainak,
a Linea Aerobik Klub és a Lauri Promotion táncosainak.
A bált a rendezvény fővédnöke, Izsó Gábor polgármester úr nyitotta meg, a pohárköszöntőt Storcz Botond olimpiai
bajnok, a Magyar Kajak - Kenu
Szövetség vezető-edzője mondta. A város ajándékát vehette át
a jubiláló Klampár Tibor és Jónyer István világbajnok aszta-

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Karcagon megrendezett
Játékos Sportverseny területi döntőjében szerepelt nemrégiben a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola csapata. Az országos elődöntőben négy megye
nyolc csapata mérte össze az
erejét, gyorsaságát és ügyességét a karcagi sportcsarnokban.
Békés megye csapatai kiemelkedtek a mezőnyből. A Gyulai
Implom József Általános Iskola tanulói verhetetlennek bizo-

Mint a legtöbb horgásznak, nekem is az első halam
egy keszeg volt. Az idei szezonnyitást sem képzelem el
máshogyan, mint keszegezésfotó: internet

Másodikok a Játékos Sportverseny területi versenyében a békésiek

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Tavaszi
szezonnyitó
keszegezés

Ötszázan báloztak, buliztak a Sportbálon.

liteniszezők, akik díszvendégként érkeztek Békésre.
A Bagoly Vendéglő által biztosított ízletes svédasztalos vacsorát követően hajnalig rop-

hatták a táncot a csodás díszbe
öltöztetett Sportcsarnokban a
vendégek. Fellépett a Hevesi
Happy Band, Rácz Renáta és
Csordás Ákos is.
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