2016. március 8.  XXIV. évfolyam 5. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Állatvédelem
365 napon át

A közeli napokban rendezték
meg a „Ki mit tud” versenyt, melyre elsősorban a Békési Járás településeiről érkeztek nevezések. A zsű-

ri előzetesen 25 produkciót juttatott a döntőbe, amely színvonalas
versenyt, számos vastapsot kiváltó fellépést hozott. A zsűri (Mu-

Az első Ki mit tud győztesei és különdíjasai.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
168. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre.

Fizetett hirdetmény

- Milyen évet zárt a
békési állatvédő egyesület?
- A 2015-ös évet 40
kutyával kezdtük a telepen. Az év folyamán
337 kutyáról és 27 cicáról gondoskodtunk.
Ezekben a számokban
nincsenek benne azok
a kutyák, amiket a lakosság bejelent, hogy találták az utcán. Ilyenkor azonnal kimegyünk, mikrochipet keresünk
a kutyában. Amelyikben van, azonnal hazavis�szük az otthonába, amelyikben nincs, kikerül a
telepre. Nagyon sok esetben szálltunk ki bejelentés alapján állatkínzás, rossz állattartás miatt. Minden ilyen esetben feljelentést teszünk.
- Emlékezetes ügy volt tavaly a két megkínzott, és vadászok által megtalált kutyáké. Van-e
ebben valami új fejlemény?
- Ebben az esetben az egyik összekötözött lábú kutyát nagyon sok békési lakos segítségével
megtaláltuk, de a másikat, amelyiknek bekötötték szigetelőszalaggal a száját, sajnos minden igyekezetünk ellenére sem találtuk meg.
Valószínűleg elpusztult. A lakosság az adója
1 %-ával próbálja a munkánkat segíteni, illetve vannak, akik erről az esetről hallva, adományokkal illetve állateledellel segítettek.
- Ez évtől még szigorúbbá vált az állattartás.
Meg lehet ennek felelni?
- Már a 2012-es állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutya- és egyéb állattartás szabályai.
A 2016. január 1-től életbe lépő rendelkezések
szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan
kiláncolni egy kutyát. A békési gyepmesteri telepre ez év elejétől több kutya került be, mint az
előző években. De ennek nem a törvényszigorítás az oka, hanem a felelőtlen állattartás és az
ivartalanítás hiánya.
- Jelenleg mi a helyzet a békési gyepmesteri telepen?
- A Krisztina-zugi gyepmesteri telepet nyolcadik éve használjuk, jó együttműködésben
az önkormányzattal. Jelenleg a telepen közel 70 kutyánk van. Folyamatosan telt házzal
dolgozunk. Mindent megteszünk, hogy valamennyi kutyánknak a megfelelő gazdát megkeressük. Tavaly 211 kutyának sikerült új otthont találni. Újdonság, hogy a békési polgármesteri hivatalnak támogatásával ebben az
évben a gyepmesteri telepen sikerült nyolc új
kennelt építeni a kutyusok számra, ezekben
kettesével tudjuk elhelyezni az állatokat. Erre nagyon-nagy szükség volt, mert állandóan
helyhiánnyal küszködünk a rengeteg kidobott
kutya miatt. Köszönetet mondunk a városvezetésnek.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az egészségügyi ellátás hatékonyságának javítása érdekében a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház és
a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház
egyesülésével április 1-jén létrejön a
Békés Megyei Központi Kórház. Az
új intézmény főigazgatójává dr. Becsei
Lászlót nevezték ki. Az integrációval
az ország negyedik legnagyobb kórháza születik meg, mely 2000 ággyal,
3000 dolgozójával 300 ezer ember ellátásáért felel majd. Dr. Becsei László
Békésre látogatva a járás orvosai előtt
a minap elmondta, a folyamatos betegellátást a jogutód intézmény a jelenleg érvényben lévő beteg beutalási rend és területi ellátási kötelezettség szerint változatlanul biztosítja. A
szakrendelések, a kórházi osztályok
változatlan formában működnek tovább és fogadják a betegeket.

Jól sikerült a Ki mit tud

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Kórházösszevonás

Interjú Kocsorné Szabados Erika elnökkel

2016. március 15-i program
9 óra Szentmise a hazáért a római katolikus templomban
9:15 Ünnepi istentisztelet a református templomban
10 óra Széchenyi tér, Forradalmi emlékmű
Térzenét ad a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Himnusz
Ünnepi beszédet mond Rétvári Bence,
az emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára
Ünnepi műsor a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadásában
Közreműködik a Békési Szabadidős Lovaslub
Koszorúzás a Forradalmi emlékműnél
Koszorúzás Irányi Dániel, Kossuth Lajos és Széchenyi István szobránál,
ünnepi beszédet mond Dankó Béla országgyűlési képviselő
Szózat
Ünnepeljünk együtt!

csi András képviselő, Pocsaji Ildikó zenetanár, Frankó Attila producer) döntése értelmében a verseny
a vésztői Lakatos Rudolf nyerte,
aki énekszámmal lépett fel, második a szintén énekes békési Oláh
Levente, míg harmadik Over3 Békéscsabáról. A zsűri különdíjakat
is kiosztott: Szász Imréné (ének,
népdal) Kétsopronyból, a békési
Körözsi Kornélia (ének), a dobozi
Molnár István (ének), és a megyeszékhelyről a Kemény Gitárklub
(könnyűzene, gitár). A döntő során fellépett még a Renko Acoustic Projekt, Lévai Attila és Antóni
Gyula színészhallgatók. A versenyt
a Nagy Cukrászat, a Nagyház Pince Borozó, a Dübögő Szálloda, a
Hidasháti Zrt., a Bagoly Vendéglő, az Inter Turbó Kft., és a Békés
Drén Kft. támogatta. 


Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2017-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki
magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „A velünk élő természet.”
Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A pályázat beadásának
határideje: augusztus 1.
A legjobb írások, valamint fotók,
fotósorozatok belekerülnek az idén
év végén megjelenő
2017-es Békési Újság Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes
bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba
• postán a Családért Alapítványnak címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
• elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com
címre

A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik
oldala minimum 2000 pixel legyen.

Két halálos baleset
történt tavaly
2015-ben a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 68 közlekedési baleset
történt, ebből kettő halálos volt, 22 súlyos
sérüléssel járt. A balesetek száma 6 százalékkal nőtt. Minden harmadik esetben gyorshajtás vezetett a balesethez, de gyakori ok az elsőbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása
is. Kerékpárosok 15 esetben okoztak sérüléses
közlekedési balesetet Békésen és környékén.
Ittas személy 6 esetben volt balesetokozó –
tájékoztatott a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság. A szervezet a tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelten az iskolás gyerekek
és a nyugdíjas lakosság körében szervez a biztonságos kerékpározást és gyalogos közlekedést hangsúlyozó ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat.

2

2016. március 8.

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

A Móricz Zsigmond utca 14. számú ház
Az egykori Vadász utca jelenleg Móricz
Zsigmond író nevét viseli. A 14. számú polgárház városképileg mindenképpen figyelmet
érdemel. Az 1920-as
években készült lakóházat Nagy István
építőmester tervezte.
Ő városunkban több
villát is tervezett. A
múlt század negyvenes évek eleje óta
Csarnai Imre csizmadiamester és családja élt itt. Jelenleg Kis
Lajosné él itt férjével.
Minden elismerés Kis Lajosnénak, amiért
megmentette ezt a szép polgárházat. A ház
felújítása folyamatos.
Az utcasorban álló ház ablakai megtört,

íves szemöldökpárkányai sima vakolt keretelésűek. Az utcafronti rész vakolt lábazati
párkányban végződik. A homlokzat enyhén
domború ívelésű. Baloldalon a kiugró falsáv megtört ívelésben
folytatódik az ablakok fölött. A homlokzat oromfala is sima
vakolással készült. A
kör keresztmetszetű
oldalbejárat csúcsívben végződik.
A villa az egykori jómódú polgár ízlésvilágát tükrözi. A városunkat szeretők bízunk benne, hogy még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Vargabéles
A vargabéles eredeti receptjét a kolozsvári Darvas
vendéglő szakácsnőjének, Darvasnénak szokták tulajdonítani, akinek ez a desszertje legendássá vált.
Miért béles? Azért mert töltött, méghozzá tésztába
töltött túrós tészta.
Hozzávalók : 8 db réteslap, 25 dkg széles metélt vagy csusza tészta, 50 dkg túró, 5 tojás, 10
dkg vaj, 20 dkg porcukor, 1 dl tejföl, 2 cs. vaníliás cukor, 1 db citrom reszelt
héja, rumba áztatott mazsola
ízlés szerint. A lekenéshez 1 tojás és olaj.
Elkészítés: a száraztésztát főzzük ki, a vízbe tegyünk
egy kevés olajat és sót. Éppen
csak 2 percig főzzük, majd szűrjük le, csepegtessük és hagyjuk
kihűlni. Vigyázzunk, hogy ne puhuljon meg a tészta, mert a sütés során a nedvességtől még puhulni fog. A felhasznált száraztészta házilagosan is készíthető, úgy még finomabb lesz. A túrót szitán törjük át. A vajat keverjük ki a porcukorral, majd egyesével adjuk hozzá a tojások sárgáját. Ehhez adjuk

a vaníliás cukrot, a tejfölt, a citromhéjat, az előre
beáztatott mazsolát, és az áttört túrót. A kihűlt főtt
tésztát lassan adagolva adjuk hozzá, és jól keverjük el a tojásos masszában. A legvégén pedig a keményre vert tojásfehérje habot keverjük bele laza
mozdulatokkal. Egy magasabb falú, kb. 20x30 cmes tepsi alját kenjük ki olvasztott margarinnal vagy
olajjal. A réteslapokat terítsük ki és mindegyik lapot kenjük meg szintén olajjal
vagy olvasztott margarinnal. A
tepsi aljába helyezzünk 4 lapot
egymásra, majd erre öntsük a
túrós, metéltes tölteléket. Ennek a tetejére szintén tegyünk
4 réteslapot, de a legfelsőt tojással kenjük le. Jól előmelegített sütőben, alacsony hőfokon
(kb. 170 fokon) süssük, kb. 40 percig. Ha kész, egy
pár percet hagyjuk hűlni, és még melegen szeletelhető. Körülbelül 6-8 adag lesz belőle. Fogyasztható desszertként vagy nagyobbakra szelve akár
főételként is például egy tartalmasabb leves után.
Tálaláskor a tetejét porcukorral hintsük meg.

Újabb adatok a Kígyó utca 4.
számú ház történetéhez
Emberellenes rendszerre

emlékezve

A fényképen elöl jobb oldalon kalappal a fején Sass András ül, bal
oldalon fejkendővel a fején a felesége, Hidvégi Julianna látható. Hátul áll a lányuk Sass Sára, mellette katonaruhában kisebbik fia Durkó Gábor hentes.

hozzáment vitéz Tarnóczi János alhadnagyhoz. A Durkó
család 1920-ig élt itt, ekkor
eladták a házat.

A kiegészítést P. Istvánné
dédunoka, békési lakos elmondása alapján írtam.
Bíró György, városvédő

Kis segítség is nagy a bajban
gyermek gyógykezeltetése terheli meg alaposan és huzamosabb ideje a családi kasszát,
míg a másik, hétgyermekes
családnál az édesapa váratlan

A szerző felvétele.

Idén két, nehéz helyzetbe
került családot választott ki
támogatásra a 2004-ben alapított „Más Kép” Egyesület.
Az egyik családban egy sérült

Az egyesület roma és nem roma tagsága és vezetése üzenet értékű.
Középen Farkas Mihály elnök.

betegsége miatt került a megélhetésük veszélybe.
- Nagyon sok rászoruló él
Békésen, mi is sok megkeresést kapunk. Ott szeretnénk
segíteni, ahol a legeslegnagyobb a szükség – mondta el
a Békési Újságban Farkas Mihály egyesületi elnök azon a
rendezvényen, melyen a pénzbeli támogatást átadták a két
családnak. Egyben vacsorán is
vendégül látták a családokat a
Kira vendéglőben, egy asztalhoz ültetve őket az egyesületi
tagokkal, akiknek a tagdíjbefizetéseiből, az önkormányzat
támogatásából és vállalkozóktól érkező adományokból jut
pénz évről-évre a segítségnyújtáshoz.
Szegfű K.

A korábban kialakult szokásoknak megfelelően idén is
megemlékezést rendeztek Békésen a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, melyet
február 25-én tartanak.
A megemlékezésre eredetileg felkért Deákné Domonkos
Julianna képviselő által írt ünnepi megemlékező beszédet –
a politikus asszony igazolt távollétében – Szeverényi Barnabás tanár olvasta fel.
- Aki mécsest gyújt ezen a
napon, azokra gondol, akiket
hitük, származásuk, hovatartozásuk, nemzetiségük, politikai meggyőződésük miatt üldöztek, megaláztak, megnyomorítottak, rettegésben tartottak, akiknek elvették életét,
megkeserítették fiatalságát,
reményvesztetté tették időskorát. (…) A kivégzett áldozatok hozzátartozói nem tudtak
és tudnak felejteni. Amikor tehát a kommunizmus áldozataira emlékezünk, a múltra emlékezünk. A szabotőrnek be-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A február 9-i számunkban,
a Beszélő házak – épített értékeink rovatunkban a Kígyó utca 4. számú ház történetéről újabb adatok érkeztek. Az építményt 1880-ban
Sass András 50 holdas kisgazda és felesége Hidvégi Julianna építtették. Azért ide építtették a házat, hogy leányuk,
Sass Sára, ha iskolába megy,
közel legyen a református iskolához. Rá is íratták a házat.
Sass Sára férjhez ment Durkó Péter 90 holdas kisgazdához, házasságukból 2 gyermekük született, Péter és Gábor.
Durkó Péter telekkönyvvezető lett, Durkó Gábor hentes
és mészáros. A család rokonságban állt B. Szabó István
kisgazda politikussal. Miután
Sass Sára tragikus körülmények közt elveszítette férjét,

Mások mellett koszorúztak a Politikai Foglyok Szövetsége békési képviselői is.

állított munkásra, a kuláknak
bélyegzett parasztra, a reakciósként üldözött polgárra, az
élősdinek kikiáltott gyárosra, a
magyar hadsereg felejtésre ítélt
katonáira és munkaszolgálatosaira. De azok is a kommunizmus áldozataivá váltak, akiket
saját hitük csalt kelepcébe, és
mire rádöbbentek erre, már
túlságosan súlyos árat fizettek
érte. Áldozattá vált az a sok
nincstelen ember is, aki egy
jobb jövőben bizakodva vál-

tott hitet, eszmét - volt hallgató mások mellett a Forradalmi emlékműnél, szomorú esős
időben tartott ünnepségen.
A rendezvényen koszorút helyeztek el az emberellenes kommunista diktatúra világszerte mintegy 100 millióra becsült áldozatai, köztük a
helyiek emlékére. Az emlékezésen egyetlen helyi párt sem
volt jelen, távol maradtak a
magukat nemzeti érzelműnek
valló politikusok is.  Sz. K.

Interjú Kocsorné Szabados Erikával, a békési állatvédők elnökével

Állatvédelem 365 napon át
(Folytatás az 1. oldalról)
Köszönjük a kommunális szolgáltatónak és a Békés Drénnek,
hogy a sáros udvarra hoztak salakot, így most már a telep hátsó részén is megoldódott a közlekedésünk. Nagy segítség, hogy
a város az örökbeadott kutyáink
oltását és chipezését átvállalta.
Mi ezt saját erőből nem tudnánk
megtenni, mert nincs elég bevé-

telünk. Törekvésünk, hogy a kutyákat ivartalanítva adjuk át új
gazdájának.
- Van-e elég segítőtök, önkéntesetek, egyesületi tagotok?
- Most 34 fő alkotja az egyesületet, ők nem feltétlenül vesznek
részt a telepi munkában, hanem
a havi 500 vagy 1000 forintos
tagdíjukkal, amit nagyon köszönünk. Köszönet az adományo-

zóknak is és mindenkinek, aki
bármivel hozzájárult a kutyák ellátásához. A gyepmesteri telepre 4-5 fő jár ki ellátni az állatokat.
Munkájukat az év 365 napján
végzik, saját foglalkozásuk mellett. Önkéntes nagyon kevés van.
Jelenleg is keresünk egy olyan állatszerető, jogosítvánnyal rendelkező embert, aki hetente kétszer tudná segíteni munkánkat. Kérjük, hívjanak minket. Telefonszámaink:
20/399-7809, 70/947-3504.
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Példamutató államférfi volt

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Mint minden évben, idén
is megemlékeztek Békés egykori parlamenti képviselőjének, Irányi Dánielnek gazdag életútjáról városunkban.

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:
özv. Dobi Lászlóné Csatári Eszter (90 évesen), Szabó Imréné Manajla Ilona (96), Korcsok
Györgyné Szilágyi Anna Zsuzsanna (62), Serb József (84),
özv. Kertész Józsefné Tóth Róza (67), özv. Domokos Ferencné Pardi Mária (96), Balogh Gábor (61), Lászlai József (59),
László Mihályné Scheider Margit Zsuzsanna (83), özv. Nyárfádi Istvánné Lukács Ilona (77),
Békési Anikó (22), Székely Jánosné Mucsi Mária Julianna
(58), Kiss Józsefné Kotyesz Katalin (90).
Nyugodjanak békében!

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ügyeletes gyógyszertár:
március 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
március 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
március 19-26.
Turul Patika (Piac tér).

A városvédő egyesület ünnepségén a beszédet mondó
Szegfű Katalin újságíró-médiatanár, lapunk főszerkesztője kiemelte Irányi Dániel-

Irányi Dániel 20 évig volt Békés választott parlamenti képviselője.
Tiszteletére a városvédők kezdeményezésére évente tartanak emlékezést. A felvételen az egyesület koszorúzó vezetői.

Útfelújítások Békés megyében
2016. márciusában 2,5 milliárd forint összegű útfelújítás
kezdődhet meg Békés megye
közútjain – tájékoztatta a Békési Újságot Dankó Béla, országgyűlési képviselő. Békés
megyei útügyi biztosa közleményben leírja, hogy Békés megyei úthálózat állapota az elmúlt évtizedek alatt
az alulfinanszírozás és a kedvezőtlen időjárási viszonyok
miatt súlyosan leromlott, különösen kedvezőtlen időjárási

körülmények között komoly
baleseti veszélyforrást jelentenek a közlekedők számára. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által idén tavasszal indítani tervezett útfelújítási program 69 milliárd forintból valósul meg. Békés megyében 17,44
km hosszan megvalósuló beruházások a burkolat megerősítését, a forgalombiztonság és a
kapacitások növelését eredményezik és elsősorban a 44. és 47.
számú főutakat érinti, emellett

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

felújítják az Okányt és Vésztőt
összekötő út egy szakaszát. A
44. számú főúton, Szarvas és
Kardos közötti szakaszon, illetve a Kondoros területén fekvő szakaszon, összesen 14 km
hosszan indulnak meg a javítási munkálatok, míg a 47. számú főúton, Körösladány területén, 1,6 km hosszan. Az
Okányt és Vésztőt összekötő
4235. számú út 1,8 km-es hos�sza újul meg. Mindezek összköltsége 2,5 milliárd Ft.
Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

nek, ennek a művelt, Európát jól ismerő, Kossuthhoz
mindvégig hűséges államférfinak, az egyik márciusi ifjúnak a békésiekért végzett politikai erőfeszítéseit.
Mások mellett szerepe volt
az árvízkárok visszaszorítását
célzó gátépítésekben, az útépítésekben, a cselédek sorsának jogi értelemben vett
javításában, a vallásszabadság kiterjesztésében, de még
a kosárfonás helyi meghonosításában is – hangzott el.
Később az önkormányzat,
a városvédők és a két békési középiskola képviselői koszorút helyeztek el a Városháza elülső oldalában elhelyezett
Irányi-mellszobornál, és a’4849-es hősi halált halt békésiek emlékére állított emléktáblánál.

Hajópadló akció a készlet erejéig!
Lipcsei Imre, bútorasztalos
66/417-071
Békés, Móricz Zs. u. 16.
70/336-4620
www. lipcseifatelep.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



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.
11. A Kisebbségügy fejezet szerzői, Székely János és Dúl
Géza, úgy vélik, hogy a magyar társadalom a történelem folyamán mindig is befogadó volt a kisebbségekkel szemben. Az
utóbbi években azonban megjelent egy erőteljesen romaellenes
hang a politikai életben, amely a cigányellenesség felé hangolta a társadalmat. A cigányság 7-8 %-os részarányt tesz ki az
összlakossághoz képest, azonban a reprodukciós képessége sokkal magasabb, mint a többségi társadalomé. A cigány kisebbség
ugyanakkor súlyos problémákkal küzd, úgy, mint a cigányság
egészségügyi helyzete, lakhatási körülményei, munkanélkülisége, iskolázottsága és alacsony szintű képzése. A szerzők felhívják
a figyelmet arra, hogy ez egy ördögi kör része, hiszen az érintettek éppen a szegénység miatt nem tudnak magasabb iskolázottsághoz jutni, és így tovább. A kiút felé mutató lépések egyik
alternatívája lehet az olyan roma értelmiség képzése, amely fölvállalja saját népe fölzárkózásának ügyét.

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

12. Az értékközpontú
Kultúrához az egyén, a
civil társadalom és a politika világának tevékenységét kell összehangolni, mutat rá Gróh Gáspár, a fejezet szerzője. Mint írja, valamennyinek keresnie kell az értékközpontú
kultúra támogatásának forrásait, jelezve, hogy itt jelentős vásárló réteg, komoly piaci szereplő érhető el. Ha ez a küzdelem
nem tagozódik be a hétköznapi érdekek világába, nem lehet sikeres. A nemzeti kultúra feladatai közé tartozik a nemzeti tudat megújítása, az e szempontból fontos alkotómunka elősegítése, az alkotások népszerűsítése. A Magyar Művészeti Akadémia
létrehozása jó irányba mutat. A mecenatúra megoldatlanságát
jelzi, hogy valójában nem tudjuk, mennyit fordít a magyar társadalom (központi és önkormányzati támogatások, cégek, magánszemélyek) kultúrára. Az állam kulturális kiadásainak jelentős része infrastrukturális jellegű beruházásokat szolgál, ezek a
ráfordítások jelentős részben az ipar és a kereskedelem, közvetve
az idegenforgalom profitját növelik, kevésbé segítik új alkotások
születését. Az állami pénzeket a leghatékonyabban a Nemzeti Kulturális Alap osztja szét, más szervezetek esetében gyakran hiányzik a szélesebb körű társadalmi ellenőrzés és a szakmai háttér.

Jegyzet

A család
Pálmai
Tamás

Az ószláv cseljad (cselédség, háznép) szóból ered a
fogalom, latinul família.
Tulajdonképpen a szülők,
gyermekeik és legközelebbi
hozzátartozóik közössége,
a társadalom és az Egyház
alapsejtje. Az ókori kultúrákban az egy házban lakók
közössége. Alapja a vérségi
kötelék, de a megélhetés
címén is tartoztak hozzá
tagok. Az ókori latinoknál
minden, ami személy tulajdona lehet. Tág értelemben a közös őstől származó
és azonos vezetéknevet viselő személyek közössége.
Szorosabb értelemben: egy
családfő hatalma alatt álló
asszony, gyermekek, rabszolgák. Az Ószövetségben
Ábrahám családja például Ábrahám, 2 felesége, fiai, unokaöccse és családja, a
szolgák és ezek gyermekei.
Az egy házhoz tartozó család kultikus és jogi egység
is volt: együtt ülték meg a
nagy ünnepeket, mutatták
be az áldozatot, végezték a
halott siratását. Az Újszövetségben lett az Egyház
legkisebb egysége. Az Üdvözítő maga is családban
született, mely a keresztény család mintája és őstípusa (Szent Család). Alapját, a házasságot Krisztus
szentségi rangra emelte.
A magyar hagyományban a család általában két
generáció: a szülők és a
nem házas gyermekek közössége. A paraszti szóhasználatban lehet négy generációs, így akár 30 tagú is
(nagycsalád). Néha a ház
szót használják, háznép jelentéssel. Tágabb értelemben a házban lakó szolgákat, cselédeket, távolabbi
rokonokat, sőt a barátokat
is magában foglalja. A családfő a legöregebb férfi, ő
rendelkezett a vagyonnal,
irányította az erkölcsi életet, ő képviselt, s meghatározta a befogadást. A családtagok koruknak és nemüknek megfelelően vettek részt a munkában.
A mai család jellegzetes
formája (kis család) egyre
kevésbé képes gondoskodni
az idősebbekről, a betegekről. Egyre inkább elszigetelődik, elszakad a társadalomtól. Nem képes betölteni azt a föladatát, hogy

a társadalom alapsejtje legyen. A társadalom ma a
családot csupán tárgynak
tekinti, amelyet alakítani,
nevelni, pasztorálni kell, de
nem segíti ahhoz, hogy kikerüljön válsághelyzetéből,
ehhez ugyanis gazdasági,
szociológiai és vallási segítségre lenne szükség. A társadalom és az Egyház közös
törekvése, hogy „meg kell
menteni a családot”. Ez a
törekvés azonban csak akkor kecsegtethet eredmén�nyel, ha maguk a családok
mindent megtesznek a családeszmény hatékonysága
érdekében.
A keresztény család az
élet és a szeretet bensőséges közössége. Az Egyház
a családra vonatkozó tanítását és a szükséges segítséget mindenkihez el akarja juttatni. Azokhoz is, akik
már fölismerték a házasság
és a család erejét és értékét,
de azokhoz is, akik félve s
bizonytalankodva keresik
az igazságot. S végül azokhoz is, akiket körülményeik
akadályoznak abban, hogy
életükben valóra váltsák a
családra vonatkozó elhatározásaikat. De leginkább az
ifjak felé fordul, akik családalapítás előtt állnak, hogy
segítséget nyújtson abban,
hogy a szerelemre és az
élet szolgálatára szóló hivatás nagyságát és szépségét fölfedezhessék. Tudjuk,
hogy az evangéliumi igazság nem mindig találkozik
a közvéleménnyel, de a lelkiismeretre és nem a hatalmasokra hallgat, és a szegényeket és a megvetetteket védi.
Ma a család is pozitív
és negatív hatások közt él.
A bajok forrása gyakran a
szabadság megromlott fogalma és gyakorlása (szabadosság): olyan erő, amely
nincs alávetve senkinek,
és nemegyszer önszeretetből mindenkivel szemben
a maga kényelmét keresi.
A tömegtájékoztatás kísértésként hat: növekszik
a válások száma, és azoknak az erkölcsi normáknak
elvetése, melyek a nemiség
emberi gyakorlatát szabályozzák a házasságban.
Az igazi család tagjai élnek a lelkiismerettel együtt
beléjük oltott szeretettel, értik a közösségépítésre szóló meghívást és felelősen gyakorolják mindezt. Mert a szeretet minden egyes ember alapvető
és természetszerű hivatása.
(Forrás: Magyar Katolikus
Lexikon)
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Csendesül... Már látható Herceg Dávid új klipje

Nemrégiben jelent meg és a video megosztó weboldalakon már Király Viktort. Ők emberileg Tube csatornán már látható, vaátható a békési tehetséges énekes, Herceg Dávid új klipje, az is és szakmailag is megérdem- lamint meghívásunk van nagy
Az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Az irgalmatlan Ismerős idegen. Ennek apropóján beszélgettünk az énekessel.
lik a tiszteletet. Igazi példaké- kereskedelmi tévéstúdiókba.
Könnyet törölni, sebet kötözni

- Békésről indult énekes
vagy, aki a fővárosban építi
karrierjét. Milyen emlékeket
őrzöl Békésről, és milyen gyakran látogatsz haza?

konom, az édesapám, a testvéreim, az unokatesóim, több
barátom is, szóval szeretek hazajönni. Amint az időm engedi, útra kelek. Olykor fel is lé-

Herceg Dávid.

fotó: internet

ember élvezettel beszél mások hibáiról, mulasztásairól, gyengeségeiről, bűneiről. Az irgalmasság elfedezi, betakarja azokat. Az
Újszövetségből ismert irgalmas szamaritánus példázat főszereplője elsősegélyben részesíti a sebesültet. Sőt, kész áldozatot hozni
érte. Ugyanis a felhasznált bor és olaj a legdrágább árucikkek közé tartoztak. Mi olykor azért nem leszünk irgalmasak, mert féltjük azt, ami segíthetne. Pótszereket használunk, s közben szorítjuk a markunkban az értékeinket, amik aztán sokszor ott mennek tönkre, megsemmisülnek, mint gyerekek markában a hó, és
végül senki nem veszi hasznát. Mennyire igaz a mondás! Az marad a mienk igazán, amit továbbadtunk! A Biblia arról biztosít,
hogy aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön. A seb kitisztítása és bekötözése általában fájdalommal jár. Az irgalmasság nem riad vissza attól sem, hogy a gyógyulás érdekében akár
fájdalmat okozzon a másiknak. Az irgalmasság nem mindennel
egyetértő elvtelenség, nem mindent helyeslő gyávaság, és nem
mindent megengedő közömbösség, hanem valódi szeretetből fakad. Isten is így szeret minket. Ha a szép szó nem használ, megszorongat egy kicsit, hogy el ne vesszünk. Ha kell próbatételekkel ment meg a végzetes bajtól. Ezért legyünk irgalmasok, mint
a mi mennyei Atyánk is irgalmas.
Péter István, lelkipásztor

-A mai napig meglepődöm,
amikor hazaérkezem Pestről,
hogy Békésen milyen nyugodt
az élet. Nem az van, mint a fővárosban, ahol mindenki rohan valahova, az emberek nem
törődnek egymással. Viszont a
mi kisvárosunkban szinte mindenki mindenkit ismer, családias a hangulat. Ez nagyon
nagy dolog a mai világban!
Nekem itt él szinte minden ro-

pek. Legutóbb a Borozóban
Zámbó Krisztián barátommal
együtt léptem fel Békésen.
- Ki ösztönzött az énekesi
pálya irányába?
- Ösztönzést leginkább a
családom, barátaim adtak.
- Van-e példaképed, segítőd,
mentorod?
- Ha a hazai előadókról beszélünk, akkor nagyon szeretem és tisztelem Caramelt és

pek. A munkámat természetesen segíti a kiadóm, valamint a
menedzsmentem. Velük szoktam egyeztetni, hogy merre is
tovább.
- Újabb kliped készült el
nemrég. Napjainkban a zenészeknek-énekeseknek sokkal könnyebb a video megosztó
online oldalakon megmutatni
önmagukat, mint egy-egy zenei tévécsatornán, ráadásul
sokkal többekhez jut itt el így
a zenéjük. Hol találkozhatunk
az új klipeddel?
- Igen, elkészült legújabb videoklipem, melynek Ismerős
idegen a címe. Nagyon büszke
vagyok rá. Igazi minőségi dal
és klip lett. Két ismert személy
szerepel benne, Berki Krisztián és Hódi Pamela. Büszke vagyok arra is, hogy Magyarország
egyik legjobb rendezőjével forgattuk le a klipet. Nevéhez köthető - hogy csak egyet említsek
- Caramel Lélekdonor című videoklipje. Az én klipem a You-

Volt egyszer egy… „élményiskola”
Orbán Viktor miniszterelnök szerint Európa fejlettsége elegendő ahhoz, hogy megfékezze a kontinensre irányuló népvándorlást, ám Brüsszelből a védelem szándéka is hiányzik. A
Várkert Bazárban tartott 18. évértékelő beszédében a népszavazás mellett érvelve kijelentette, Magyarország nem hagyja, hogy mások ráerőltessék elhibázott bevándorlás politikájukat. Nem akarunk és nem fogunk bűnözést, terrorizmust,
homofóbiát és antiszemitizmust importálni hazánkra, itt nem
lesznek törvényen kívüli városnegyedek, zavargások, és nem
fognak bandák vadászni feleségeinkre és leányainkra – mondta. Az újkori népvándorlás miatt nemcsak az elért eredmények, hanem a biztató jövő lehetősége is veszélybe került. Veszély fenyegeti a pénzügyi stabilitást, a gazdasági felzárkózást, a nemzeti külpolitikát, a helyreállított közrendet és a
nemzeti kultúrát. Európa jövőjét azonban nem azok veszélyeztetik, akik ide akarnak jönni, hanem azok a politikai, gazdasági és szellemi vezetők, akik a kontinenst az európai emberekkel szemben megpróbálják átalakítani, de még nem késő, hogy Brüsszelben is megértsék, szembe kell nézni a valósággal, el kell engedni a délibábos álmokat. Mert Európa valójában keresztény, szabad és független nemzetek együttélése.

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

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

Állatszerető, jogosítvánnyal
rendelkező személy
jelentkezését várjuk heti kétszeri
segítő munkára!

Az idei évben számos zenei évfordulót ünnepelhet
városunk.
Hetven évvel ezelőtt kezdte
meg működését az ország első énekzenei iskolája. A tarhosi
zenei nevelés szellemiségét ébren tartó Békés-tarhosi Zenei
Napok - és benne az ifjúsági
vonószenekari tábor - júniusban negyvenedik alkalommal
örvendezteti meg városunk zeneszerető közönségét. Az énekiskola alapítójának és a zenei
napok megálmodójának, Gulyás György zenepedagógusnak, igazgatónak, karnagynak
születése 100. évfordulójára is
ebben az évben emlékezünk.
A békés-tarhosi énekiskola 1946. november 5-én keltezett létesítő okirattal született
meg, de az intézmény működésének kezdetét, az iskolaavatástól, azaz a következő év február 15-étől számítjuk.
Gulyás György kántortanítóként, majd az „Éneklő Ifjúság” mozgalom keretében végzett karvezetői munkája révén
reális képet kapott a fővárostól
távol élő, de igen tehetséges vidéki gyerekek tiszta lelkű, tudást szomjazó és énekelni szerető létéről. Nem lehet ezeket a
kincseket elherdálni – gondolhatta a lánglelkű, tenni akarásáról, kitartásáról híres küzdőszellemű iskolateremtő ember.
Az általa vezetett gyermekkarok színvonalas előadásainak
híre eljutott a Magyar Rádióba, többször készítettek rádiófelvételt. Békési tapasztalatait

„Az énektanítás új útjai Magyarországon” című székfoglalójában ismertette a debreceni Dóczy Tanítóképző Intézetben. Kulcskérdés volt számára,
hogy a zenei oktatást és nevelést Kodály koncepciója alapján lehet végezni, szolmizálásra alapozva szabad csak elképzelni, és a hangszeres oktatás
megkezdése előtt az éneklésre
kell fektetni a hangsúlyt.
„Saját életének példája, keserű nehézségekkel telt ifjúsága,

Györgyről szóló írását a Bárka
című folyóirat 2001. évi negyedik számában közölték. A tanév nem a megszokott időben
kezdődött, mert a létesítő okirat ugyan elkészült, de helyet
kellett keresni az intézmény
számára.
1946-ban Püski Sándor és
felesége segítségével a békéstarhosi Wenkcheim grófi uradalom épületeiben kapott lehetőséget az indulásra az Országos Állami Ének- és Zenei

Nagy örömömre a zenei tévéadók is érdeklődnek, és a rádiók is. Szóval lehet terjeszteni,
megosztani a klipet a Békésen
élő embereknek, fiataloknak!
- Kikkel dolgozol együtt és milyen terveid vannak a jövőre?
- Több zenésszel is együtt
dolgozom, például Burai
Krisztiánnal, aki szomszédos
városból való, mezőberényi. A
műfajok közül a rhythm and
blues és a pop áll hozzám a legközelebb. Jövőre nézve a terveink, hogy minél színvonalasabb dalokkal, videoklipekkel
jöjjünk ki. Szeretnék több közismert személlyel dalokat, klipet készíteni. Az biztos, hogy
sűrű év áll előttem
- Mit üzensz a hasonló karrierre vágyó békési fiataloknak?
- Csak annyit szeretnék
üzenni, hogy merjenek kilépni, tenni az álmaikért, és ami
fontos, hogy legyenek nagyon
kitartóak!
Szegfű Katalin

Internetes
tanfolyam

A Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár

30 órás számítógép
és internet használói
tanfolyamot hirdet
elsősorban az
idősebb korosztály
számára.
Érdeklődjön a könyvtárban!
Telefon: 66/411-171
E-mail:
kolcsonzes@bekesikonyvtar.hu

Jelentkezési
határidő:
március 17.

Vicc
Autós feliratok
A volt fiúkollégium Berkében (már lebontották)

küzdelmekkel és hátrányokkal
tűzdelt diákévei késztették első
közéleti megnyilatkozásainak
elkészítésére. 1945-ben emlékiratot nyújtott be a Vallás- és
Közoktatási Minisztériumhoz,
amelyben az első vidéken létesített Magyar Állami Énekiskola jelentőségét és szükségességét fogalmazta meg. A tervezet hamarosan „üggyé” vált, s
legalább annyi ellenséget szerzett, mint amennyi jóakaratú
támogatót megnyert” – olvashatjuk Lindenbergerné Kardos Erzsébet tollából, akinek
az iskola történetéről és Gulyás

Szakirányú Líceum és Tanítóképző Intézet és a vele kapcsolatos Ének- és Zenei Gyakorló
Általános Iskola és Kollégium
elnevezésű iskola. Még ugyanez év augusztusában Gulyás
György megkapta igazgatói
kinevezését. A sajátos elnevezésű iskola országos tehetségkutatásra alapozva végezte beiskolázási feladatát, ami
nagy ellenszenvet váltott ki
a körzeti beiskolázású iskolaigazgatók között. Folytatjuk…
Farkas Lászlóné,
a Békés-tarhosi Zene
barátok Körének elnöke

Trabanton:
„Nem vagyok hülye, nem vettem, nyertem!”
„Elnézést, hogy ilyen közel
megyek Ön előtt!”
„Ne dudálj, ne villogj! KÜZDJ!”
IFA hátulján:
„Itt a fék a tét...”
„Tudom, hogy régi, de legalább ki van fizetve.”
„Kérem ne kövessen, én is eltévedtem!”
Egy fekete kispolski hátulján:
„Vigyázat! Ez a maffia gépjárműve!”
Dácia hátulján:
„Még mindig jobb, mint gyalogolni!”
BMW hátulján:
„Suzuki... a ti autótok!”
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Békési sorsok, békési arcok
Nyitott szemmel

Nyitott szemmel a világ csodáira, élni csak így érdemes. melyek ezektől mentesek. Én
Ezt interjúalanyom, dr. Péter Sándorné, az 57 éves Editke csak ilyeneket használok.
jól tudja. A csinos, fiatalos, dekoratív hölgy válaszaiban rej- Milyen kezeléseket lehet
lik a folytatás.
igénybe venni?
- A kozmetikai ipar több
mint 15000-féle vegyszerrel
dolgozik és ebből naponta minimum 250-féle vegyianyagot
viszünk be a szervezetünkbe. Ehhez hozzájönnek még
az élelmiszerekben, gyógyszerekben található kemikáliák
is. Egy hatóanyag szeminári-

hír, hogy csak az lehet vállalkozó, aki ezzel a vizsgával
rendelkezik. Annyit fejlődött
az idők folyamán a szakma,
hogy már kis bőrgyógyásznak
is nevezhetjük magunkat és
persze a fejlődést nem lehet
abbahagyni. Évente 3-4 továbbképzésen fejlesztem ma
is a tudásomat.
- Mitől bio a biokozmetika?

umon szembesültem a tén�nyel, hogy a legtöbb kozmetikai termék a szervezetre ártalmas anyagokat, például fagyállókat, ipari zsíroldókat és
másokat tartalmaz, ezért nagyon sok bőrproblémát okozhatnak a rosszul megválasztott
kozmetikai szerek. Ezért kerestem egy olyan céget, amelyik olyan termékeket állít elő,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Mit jelent, ha valaki mesterkozmetikus?
- Békésre 1989-ben jöttünk át Erdélyből. Egy évre
rá született meg a nagyfiam
és 1991-ben kezdtem el dolgozni vállalkozó kozmetikusként. Végül is azért lettem
mester, mert fölreppent az a

- Alapkezelések: arctisztítás, masszírozás, szempilla és
szemöldökfestés és -szedés.
Vannak speciális kezelések is.
Például oxigénkezelés, amely
vérkeringést és oxigénellátást javító hatású, őssejt kezelés, amely az öregedés lassítja. Nagyon látványos a lifting.
Ezt esemény előtti kezelésnek
is hívhatjuk, mert amikor nagyon dekoratívak szeretnénk
lenni, például egy bálon, akkor
ezt ajánlom a kedves vendégnek. Többek között van aromaterápia, ami az egész szervezetre hat és egyénre szabottan alkalmazom. Még sokáig
sorolhatnám a lehetőségeket.
Ha bejön a kedves vendég és
elmondja, mit szeretne, elsorolom a lehetőségeket, amelyekből tetszése és pénztárcája
szerint ő választ. Mindig egy
bőrdiagnosztikai felmérést követően kezdem el a személyre
szabott kezeléseket.
- Áraid mennyire piackövetőek?
- Az áraimat nagyon békési
szintre kellett beállítanom. Mivel a biokozmetikumok magasabb árfekvésűek, az előállítási technológiát meg kell fizetni, és ezt nem szeretném áthárítani a vendégeimre. Vannak
olyan kezelések, ahol a saját

munkadíjam nulla. Igyekeztem olyan árakat kialakítani,
hogy bárkinek elérhető, megfizethető legyen.
- Mit szabad tudni rólad
magánemberként?
- Már 27 éve élünk Békésen,
amit második otthonunknak
érzünk. Megszerettük az itteni embereket és úgy érezzük,
ők is elfogadtak bennünket. A
férjem fogorvos Muronyban,
helyben pedig magánpraxisa van. Két egyetemista fiunk
van, az egyik fogorvosnak, a
másik pszichológusnak készül. Teljesen átlagos, hétköznapi életet élünk az új és régi barátainkkal. Vasárnaponként szentmise és istentisztelet után mindig más-más
családnál jövünk össze egy
kávéra és egy jóízű beszélgetésre. Sokszor töltjük együtt
a szabadságunkat is. Kevéske szabadidőmben edzőterembe járok, meg a gyönyörű
gátunkra kerékpározni, vagy
csak sétálni és feltöltődni azzal a csodával, ami ott körülvesz. A természet csodája, mikor láthatok egy-egy nyuszit,
őzikét vagy gólyát. A látvány
megédesíti az életemet. Csak
nyitott szemmel érdemes élni,
észre kell venni a körülöttünk
lévő csodákat és gyönyörű
lesz az életünk.
Gugé
Következő alanyunk Farkas
Mihály pedagógus lesz.

Hirdessen a Békési Újságban! Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el. Minden harmadik hirdetése ingyenes.
Hívjon minket! Telefon: 30/432-20-30.

Sikeres író békési előadása
Városunk Püski Sándor Könyvtára meghívásának eleget
téve március 3-án a József Attila-díjas író, költő, újságíró,
kritikus Kukorelly Endre volt a főszereplője egy író-olvasó
találkozónak. Nagy érdeklődés övezte látogatását.
szólt, hallhattunk a művésztől politikai pályafutásáról is.
Ugyanis 2010-től kezdődő-

fotó: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár.

Beszélgetőtársa, Molnár Lajos író már a legelején ismertette a jelenlévőkkel, hogy Kukorelly elsősorban vers-, es�szé- és kisprózaíró, s igen termékeny, eddig huszonhárom
kötete jelent meg. Munkásságát számos díjjal ismerték el,
2006-ban megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztjét.
Két legutóbbi könyvéről, az
Országházi divatok című életrajzi regényéről s az Összegyűjtött versekről több szó is esett.
Noha a találkozó legfőképpen az irodalomról, a kultúráról meg mindenféle másról

en valamivel több, mint két
évig országgyűlési képviselő
volt a Lehet Más a Politika
(LMP) jelöltjeként. De mint
mondta, a politikai pálya
egész embert kíván, s ez idő
alatt nem volt ideje az irodalomra, írói tevékenységére. A

Kukorelly Endre írót (jobbról) békési előadásán Molnár Lajos kérdezte.

politika szerinte közéleti aktivitást jelent. Ő például több
alapítványt hozott létre, amelyek a hajléktalanokat és a cigány-magyar együttélést segítését célozzák.
Szépírói munkássága mellett,
1981-től kezdve számos folyóirat – köztük például a Magyar
Narancs – szerkesztője, főmunkatársa volt. Hosszú ideje kreatív írást tanít különböző egyetemeken, főiskolákon.
A találkozón verseiből, gyerekverseiből, prózai műveiből,
novelláiból olvasott fel néhányat. A rendezvény végén Kukorelly Endrének néhány kötetét ajánlotta a jelenlévőknek, s természetesen dedikálta
is azokat. A könyvtárban több
könyve is kikölcsönözhető.
Zsombok Imre

Fontos bocsánatot kérni egy kapcsolatban
Amikor a pár egyik tagja megbántja a másikat, nagyon fontos, hogy
megtörténjen a bocsánatkérés. Enélkül nem lehet továbblépni, nem
lehet a kapcsolatot a sérelem előtti időszakból folytatni. Minden egyes
megbántással sérülés keletkezik a szeretettankunkban, azaz léket kap
és kifolyik belőle a szeretet. Természetesen, hogy mekkora ez a lék,
függ az elkövető személyétől, és a tettének a súlyától is. Ha azonban
képesek vagyunk bocsánatot kérni, akkor a másikban felépített gátak
lebontódhatnak, és utat engedhet a bizalom újraépítésének. Aki úgy
érzi, hogy megbántották, megsértették, a következőket éli át: harag
támad benne, neheztel a másikra, a megbocsátás és az igazság elnyerése között őrlődik, s ha nincs bocsánatkérés, akkor felerősödik
benne a harag. Egy egészséges kapcsolatban a felek könnyen kérnek bocsánatot. Amikor valaki bocsánatot kér, az valójában azt jelenti, hogy felnőtt módon képes felelősséget vállalni a saját tetteiért. Ha
mégsem tudják megtenni a bocsánatkérést, akkor a felek háborúskodásba kezdhetnek, ami évekig is eltarthat, és válás vagy akár halál is
lehet belőle.
Nem mindegy a bocsánatkérésnek a módja. Lehetséges módok:
1. Fájdalmunk kifejezése : „Sajnálom.”
2. A felelősség vállalása: „Hibáztam.”
3. Kárpótlás: „Hogyan tehetném jóvá?”
4. Őszinte megbánás: „Ígérem, többet nem fordul elő.”
5. A megbocsátás kérése: „Meg tudsz nekem bocsátani?”
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Miért fontos a családlátogatás?
A családlátogatásnak elsősorban a családdal való kapcsolatfelvétel és a gyermekkel való megismerkedés miatt van nagy jelentősége.
Ezért lehetőség szerint a családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerül sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy
a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre a gyermekét bízza.
Az otthoni környezetben a gyermek közvetlenül, természetes
módon viselkedik, az itt szerzett benyomások a gyermekkel való bánásmód segítenek bennünket abban, hogy a későbbiekben a
gyermek egyéniségéhez szabott nevelő-gondozó módszereket tudjuk alkalmazni. Mindig előzetes megbeszélés, bejelentkezés alapján
olyan napszakban történik, amikor a kisgyermeknevelők az anyával, illetve a családdal nyugodtan tudnak beszélni és a gyermekkel
is találkoznak. A családlátogatás időtartamát meghatározni nem lehet, mindig a felmerült kérdésektől függ, 30 perctől akár 60 percig is tarthat. A látogatásra a kisgyermeknevelő apró figyelmességgel készülhet. Ez a gesztus megkönnyítheti a gyermekkel való barátkozást. A kisgyermeknevelő a szülőtől a látogatás alkalmával a
beszoktatás kezdetére rövid írásos jellemzést kér, ez azért előnyös,
mert képet kaphat arról, hogy a szülő milyennek látja gyermekét.
Lényeges, hogy a család partnernek érezzen minket, érezze azt,
hogy segítői vagyunk abban, hogy megkönnyítsük az elkövetkezendő időszakot, a beszoktatás, az elválás esetleges nehézségeit. A
kisgyermeknevelők tudását, felkészültségét e téren az bizonyítja,
ha minden családdal eredményes a kommunikálás, jó kapcsolatot
sikerül teremteni.
A gyermek is nyitottabb, felszabadultabb otthon, biztonságban
érzi magát. A szülővel közvetlenül beszélgethet a kisgyermeknevelőnő, ami a bölcsődében a többi gyermek mellett nehezen megoldható. A hozzánk forduló szülők gyermekükkel kapcsolatos
problémáit sajátunknak érezzük, s ha tudunk megoldási lehetőségeket, ötleteket kínálunk.
A családlátogatás és annak dokumentálása szakmai követelmény
a kisgyermeknevelők számára, de a szülő visszautasíthatja a családlátogatást. Ebben az esetben a kisgyermeknevelő alkalmat teremt
egy hosszabb beszélgetésre a szülővel a bölcsődében.
Sánta Zita kisgyermeknevelő,
Ilyés- Fehér Szilvia bölcsődevezető

6

2016. március 8.

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: 420 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 paraszthát eladó. Víz, gáz, villany, szennyvíz. Áron alul
eladó. Ár: 2 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyes falazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
1000 m2-es teljesen közművesített építési telek a városközponthoz közel eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 20/347-23-95,
70/539-09-93.
Dobozon felújítandó családi ház eladó
nagy portával kövesút mellett. Irányár: 2,5
millió Ft. Érd.: 20/77-85-83.
Békés városközpontjához közel, műút
mellett, két utcára nyíló, társasház építésére alkalmas, összközműves 780 m2-es
építési telek eladó. Irányár: 2,9 millió Ft.
Érd.: 70/940-18-69.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
A Táncsics u. 8. alatti régi típusú családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Felújítandó, átalakított parasztház közművesítve, ipari árammal 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/590-69-38.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Drága utcában hosszú folyosós ház nagy
udvarral eladó 4 millió Ft-ért a gyógyfürdőhöz közel. Nagycsaládnak is alkalmas.
Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Babilon sor 31. alatti régi típusú, összkomfortos, 2,5 szobás, gázkonvektoros parasztház sürgősen eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 70/396-88-67.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Galamb utca 27. szám alatti ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. 30/296-46-93.
Belvárosi egyszobás lakás eladó 4,7 millió
Ft-ért vagy kertes házra cserélhető. Tel.:
20/945-07-26.
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen
15 óra után és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Háromszobás kertes ház eladó vagy lakásra cserélhető. Békés, Szabadkai u. 34.
4,9 millió Ft. Tel.: 20/545-17-19.
Háromszobás, kertes ház eladó vagy lakásra cserélhető a Szabadkai u. 34. alatt.
Ár: 4,9 millió Ft. Tel.: 20/545-17-19.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó a Teleky utcában. Érd.: 70/941-39-08,
30/359-76-90.
Legelő utcában háromszobás, összkomfortos ház eladó. Jószágtartásra alkalmas
alsó épületekkel. Betonos udvarral, Víz,

Apróhirdetések
villany, gáz, két beépített csempekályha.
Irányár: 5,15 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Vásárszél 7-ben egyszobás lakás eladó
5,3 millió Ft-ért. Gyümölcsöst, szántóföldet kétmillióig beszámítok. Tel.: 30/51319-56.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Békés belvárosában, lebontandó régi házzal, 720 m2 építési telek eladó, amely két
utcára nyílik, társasház építésére is alkalmas. Irányár: 5, 9 millió Ft. Érd.: 30/79081-97.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Kossuth u. 2A-ban II. emeleti, 61 m2-es,
tehermentes lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Tel.: 70/313-43-84.
Békésen, csendes környezetben téglaépítésű kétszobás családi ház eladó, akár
bútorozva is. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.
0036-70/339-1097
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó 6,5 millió Ft-ért az Adyn vagy kertes
házra cserélhető. Tel.: 30/32-13-552.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2es lakás eladó. CSOK igényelhető. Irányár:
6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Kossuth 23/A-ban igényesen felújított 1,5
szobás lakás eladó. Földszinten, a Baky
utcai fronton. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
66/743-121.
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.
Eladó 1,5 szobás, igényesen felújított földszinti lakás, vagy 1+2 félszobásra csere
érdekel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/31088-07.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.:
30/814-15-37.
Jókai u. 4. szám alatti kétszobás, összkomfortos, jó állapotú ház eladó. Sok melléképület, garázs van. Irányár: 6,6 millió Ft.
Érd.: 70/361-96-45.
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.
Gyulán összkomfortos, kétszobás parasztház beépíthető telekkel a fürdő közelében sürgősen eladó. CSOK igényelhető.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 30/272-43-50.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Csabai utcában háromszobás, gáz-vegyes tüzelésű, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: 70/28675-91.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó vagy első emeletig
lakásra cserélhető. Ár: 7,5 millió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház
719 m2-es 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. CSOK igényelhető. Érd.: 70/50-94-952.
Lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
70/50-88-624.

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 16. szerda 12 óra

Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház
361 m2-es telekkel 8 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 8 millió
Ft. 70/672-66-28, 70/612-83-74.
Mezőberény központjában, II. emeleti, 68
m2-es, 1+2 félszobás, bútorozott lakás
eladó. Irányár: 8 millió Ft. 70/508-86-24.
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.: 20/46410-32.
Ady 12B-ben első emeleti, 2+2 félszobás,
ebédlős, összkomfortos, 70 m2-es lakás
eladó. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.: 30/434-22-97.
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.
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
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,99 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Ék u. 2-ben földszinti, 80 m2-es, háromszobás, kombi kazános lakás eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 20/770-58-33.
Az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított,
hőszigetelt, ipari árammal ellátott, mellék
épületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft.
30/9638-391
Fecske u. 3/1. alatti ház eladó. Irányár: 16
millió Ft 30/49-86-481.
Síp utcában háromszobás, kétgarázsos ház eladó. Ipari áram, 50 m2-es terasz, melléképületek. Irányár: 16 millió Ft.
30/448-30-29.
Városközponthoz közel 160 m2-es, háromszobás, nappalis kétgarázsos ház utcáról megközelíthető üzlethelyiséggel eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 30/87-22-793.

Ingatlant keres
Részletfizetéssel lakást vennék Békésen.
Havi 50 ezer Ft-tal tudnám törleszteni.
20/387-36-92.
Kétszobás kertes házat cserélnék másfél
szobás lakásra. Tel.: 70/317-13-05.

Kert, szántóföld
Sebők kertben zártkert áron alul eladó a
kövesúthoz közel. Téglaház, ásott kút, villany, szerszámos, pince. Tel.: 66/416-747.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép, nem téliesített kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút,
WC, tárolóhelyiség van. Érd.: 20/560-9175.
Malomasszonykert elején 3 kvadrát bekerített kert építési lehetőséggel eladó. Villany, víz, faház, gyümölcsfék. Tel.: 30/82247-88.
Békéscsaba határában 30 hektár erdőből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/25038-28.
A krisztinai határrészen 1 kat. hold föld
eladó, közvetlenül az Élővíz-csatorna
mellett. Villany van. Tel.: 20/543-20-48,
66/416-369.
Rosszerdőn bekerített termő gyümölcsös
eladó. Kút van. Tel.: 70/387-11-31.
Békésen a Malomasszonykertben 4
kvadrát bekerített kert eladó. Fúrt kút,
villany, zárható szerszámos. Érd.:
20/392-94-69.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút.
20/800-86-71.
Nagykertben 3600 m2-es gyümölcsöskert
felszántva eladó. Víz, villany, szerszámos
tároló. Tel.: 30/477-48-90.
Sebőkkertben 1195 m2 zártkert eladó. Termő gyümölcsös, víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos.
70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
Nagykerekű kézi rokkantkocsi eladó. Tel.:
66/634-528.

Gyári utánfutó eladó műszakival. Használt,
de jó MTZ alkatrészek eladók. Te.: 30/32296-59.
Romet segédmotor eladó. 30/67-52-575.
Simson motort vennék bontásra, legfeljebb 20 ezer Ft-ért. Tel.: 20/94-50-726.
Rotakapa utánfutó eladó. Tel.: 30/67-52575.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/56-09-175.
Új Volga, Latvija alkatrészek eladók: féltengely, 4db spirál rugó, 2 db kormányösszekötő rúd, 2 db lengéscsillapító,
kilométeróra spirál 212 cm-es, egy pár
hátsó komplett lámpa. Megegyezés szerint. Érd.: 70/43-20-616.
Honda Innova 125 m3-es, ezüstszínű, körváltós, alig 25 ezer km-t futott, kitűnő állapotú, még egyéves műszakival 340 ezer
Ft-ért eladó a tulajdonos tartós külföldi
munkavállalása miatt. Érd.: 70/940-18-69.
Ford Fiesta gyári tetőcsomagtartó, alig
használt, 33 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
70/940-18-69.
Nyári gumi (4db) felnire szerelve eladó.
Suzuki Wagon-R vagy Suzuki Ignisre való.
Érd.: 70/36-68-635.
1997/04 évjáratú, egyedi kivitelezésű, ráfutófékes, piros színű utánfutó eladó vas
magasítóval, friss műszakival, törzskönyvvel, megkímélt állapotban. Tel.: 20/44170-96.
Kerti traktorhoz egytonnás billenős pótkocsi, kétfejes eke, forgatós eke, szállítóláda, MTZ hidraulikaszivattyú. Tel.: 66/643730.
210-es Babetta és Romet Kadet gyári bontatlan állapotban, Simson Star felújítottan
eladó. Érd.: 70/215-93-56.

Állat
Eladó 2 db 7 hónapos búbos óriás brahma kakas és 1 db 8 hónapos néma kacsa
gácsér. Tel.: 30/88-71-757.
Választási bárányok eladók. 20/405-77-08.
Eladó: vágni való nyúl - konyhakészen is -,
kis nyuszik, tojó pulykák kakassal, néma
kacsák. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Vágni való birka nyúzva is, nagysúlyú háztáji hízó eladó. 20/405-77-08.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistestű dísztyúkot keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Nagyfajta őzbarna félidős hasas, jól telelő anyakecske eladó. Irányár: 20 ezer Ft.
30/85-81-911.
Hasas anyakecskék, kisbálás búzaszalma, akácoszlopok eladók. A kecskék
hasznos dologra cserélhetők. 20/472-9658.
Hagyományos takarmányon nevelt 115 kg
körüli hízósertések és 3 db 45 kg körüli
süldő eladó. Tel.: 70/218-59-72.
Húsjellegű hízó eladó. 20/80-80-208.
Három Süldő eladó. Érd.: 20/580-55-70.

Társkeresés
Vidéki, határozott, 176 cm magas nyugdíjas, jóképű, intelligens férfi gyermektelen, jólelkű, istenhívő, nemdohányzó, nem
molett, engedékeny feleséget keres 54
éves korig. Tel.: 30/97-65-061, 17-18 óra
között.

Munkát keres, ajánl
Házi, házkörüli munkára délelőttönként,
napi néhány órában női segítőt keresek.
30/232-29-89.
Takarítói vagy más házkörüli segítői munkát keresek. Tel.: 70/657-05-66.
Délelőttre takarítói munkát keresek Békésen. 20/387-36-92.
Idős néninél takarítói, kisegítői munkát vállalnék. Tel.: 70/515-49-76.
Huszonéves nő bolti eladói végzettséggel
munkát keres. Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli munka is érdekel. Érd.:
30/716-58-46.
Favágást, hasogatást, behordást és fűnyírást vállalnék. 70/236-57-73.

Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Cipőiparban használatos elektromos varró-stoppológép újszerű állapotban eladó.
Vegyes színű bőrhulladék és mikro talphulladék eladó. 66/412-070.
Eladó: aknatető, gyermekruhák, cirkulafűrész, parabolaantenna, junior ágy, gyerekkád,
elektromos szeletelő. Érd.: 30/224-29-02.
Eladó: 30 l zománcos lábas, 20 l zománcos fazék, szódás üvegek, gyerek etetőszék. Érd.: 66/416-747.
Eladó: 2 db rekamié, 2 db fotel, előszobafal, gázpalack, hűtőláda, háromrészes ülőgarnitúra, húsvágógép. Érd.: 30/905-49-14.
Felfekvés elleni kompressziós matrac és
elektromos nagyító eladó újszerű állapotban. Érd.: 70/941-39-08, 30/359-76-90.
Felfekvés elleni matrac eladó újszerű állapotban. Tel.: 30/405-55-73.
Eladó 2 db szobafenyő, pálma, jukka pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Minőségi új és használt paplanok és párnák eladók. 30/94-55-433.
Keveset használt, megkímélt, összteleszkópos, piros Jeerles márkájú kerékpár eladó. Érd.: 70/389-06-95.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika eladó termelői áron. 30/94-55-433.
Eladó: rotációs kapához sorkihúzó, vízszivattyú, jancsikályha, csillár. Érd.: 66/416-747.
Forcon menetkészítő szerszámkészlet
M3-M12, új reszelők, hidegvágók, kovács
tűzrakólapát + ecset, vízmérték éjjeli lámpa, dohányzóasztal. 70/236-35-37.
Erdélyi kiránduláshoz útitársakat keresek.
30/94-55-433.
5 LE Briggs rotációskapa tartozékaival 30
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/592-85-04.
Tápkocka-készítőgép és aggregátor eladó.
Érd.: 70/508-08-95.
28-as női kerékpár, ekék, 16 soros kanalas vetőgép eladó. Érd.: 66/410-204.
Phoenix varrógép, mázsa, réztányéros
mérleg, húsdarálók, szőnyeg, thonett szék
eladó. Érd.: 30/95-22-466.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Dióbél eladó. Érd.: 66/410-204.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Mályvacserje, aranyeső, gyöngyvirágcserje és labdarózsa tövek, pirosló hu
nyor tövek eladók. 20/355-77-26.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Színes videokaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Eladó: 50 cm átmérőjű cirkulakorong, 50 l
üveg kosárral, régi parasztkanapé, láncfűrész kis hibával. 30/27-28-342.
Szürkés piros Zepter masszírozó nagyon
jó állapotban eladó töltővel. Tel.: 70/51549-76.
Eladó: kalapácsos daráló, bontásból öntöttvas fehérzománcú fürdőkád, lábonálló mosdókagyló, gyalupad. 20/355-77-26.

Több száz könyv eladó Békésen. Már párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
Bolti berendezés eladó: új állapotú 370 literes vitrines hűtőszekrény, Belker mérleg, olasz fagylalthűtő, salgópolcok, pult,
falipolcok, sztenderek, mosogatók, vízmelegítő,170 literes hűtőszekrény. Tel.:
70/432-06-16.
TakarmányburgUndi eladó. Tel.: 30/43379-89.
Női 28-as kerékpár jó gumikkal eladó 10
ezer Ft-ért. Régi lámpás rádió 6 ezer Ftért, működőképes festett rokka 20 ezer Ftért. 30/85-81-911.
Nagyfajta satu eladó. Vízmintás rotakapa
külső köpeny 400x8-as eladó. 30/85-81911.
Érett istállótrágya eladó, szállítást megoldom Békés területén. 30/85-81-911.
Eladó Ikeás kanapé + fotelágy garnitúra,
számítógépasztal kedvelő áron. 20/27027-96.
Eladó: 2 db függönytartó, gyapjútakaró, új
víztisztító, zsíros bödönök, 30 l műanyag
bödön, befőttes üvegek. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: sörpad gyertyánfából, kőműves pallók, B30 tégla, ponyvatartó vas.
30/448-30-29.
Eladó egy 160x200 cm-es franciaágy, ágyneműtartó, cipőtartó, előszobafal, telefon
asztal, tévéállványok, csillárok, festmények, varrógép. Érd.: 30/87-22-793.
Eladó: fa sózóteknő, alig használt férfiöltönyök, pulóverek, bőrkabát, kistévék.
Fagyasztóládát kisebbre cserélnék. Érd.:
66/634-398.
Babahordozó gyermekülés, 2 db játszószőnyeg, zenélő szobahinta, gyerekágyhoz béléshuzat, kicsi trambulin. 30/59069-38.
Szekrénysor, kétajtós szekrény, asztalok,
székek, hintaszékek, kályhaajtók, bontott
cserépkályha, samott tégla, húsdarálók,
ajtók, ablakok eladók. 20/472-96-58.
Whirlpool felültöltős automata mosógép,
150 és 300 l fagyasztóláda, gáztűzhely, 220
V terménydaráló eladó. Tel.: 30/477-48-90.
Kézi ponthegesztő, kéthengeres Ikarus
kompresszor eladó. Érd.: 70/215-93-56.
Nagyméretű, keveset használt (52–56-os)
öltönyök eladók. 30/87-22-793.
Bontásból eladó, cserép, kúpcserép, tégla, faanyag, deszka, szarufa, redőnyök,
konvektorok, malmi kocsik, sínvas, akác
oszlopok, gáz vízmelegítő. 20/472-96-58.
Eladó: samott tégla, kályhacsempe, hazai cserép + kúpcserép, 3 fázisú cirkula, rönkhasító, 300 kg-is mérő famázsa
súlyokkal, 3 fázisú terménydaráló ládával,
pajzsos villanymotorok. 30/448-30-29.
Elektromos hitelesíthető mérleg piacozáshoz eladó. 30/87-22-793.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, kettes hintaállvány, 130 l újszerű betonkeverő, Briggs
motoros szivattyú. Tel.: 30/924-60-67.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk,
kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő.
70/27-10-532.

Békességben eltöltött
kilencven esztendő

Egyéb
Cipőiparban használatos kézi szerszámok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók.
Tel.: 66/412-070.
Idős asszonnyal eltartási szerződést kötnék. 20/387-36-92.
Nyulak részére kisbálás hereszénát vennék. 70/586-26-90.
Új fakasztású többszínű leánderek, pirosvirágú klívia, sárkányfa eladó. Deák u. 39.
Tel.: 66/416-144.
Whirlpool kombinált hűtőszekrény, Csepel
varrógép eladó. 70/612-83-74.
Ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, rekamié,
székek, Erzsébet asztal + éjjeli szekrények, új hallókészülék, kővályúk eladók.
70/612-83-74, 70/672-66-28.

A közelmúltban ünnepelte
90. születésnapját Mucsi Lajos.
Ebből az alkalomból köszöntötte és adta át az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot Izsó Gábor polgármester. Lajos bácsi Békésen, a
Lánc utcában nőtt fel öt testvérével együtt. A Hőzső utcai mezőgazdasági szakképzői végezte
tanulmányait, majd éveket dolgozott a békési Egyetértés Me-

zőgazdasági Termelőszövetkezetben. 1952-ben kötött házasságot feleségével, akivel jelenleg
Békésen az Új utcában élnek.
Nagy örömükre szolgál, amikor
Békéscsabán élő fiuk és annak
családja meglátogatja őket.
Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében kívánunk Lajos bácsinak jó egészséget és további
boldog, békés éveket.
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Bátorítást adó filmvetítés Egy nyelvet beszélünk
Az első keresztény magyar nagyjátékfilm bemutatója városunkban

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban március 20-án este hattól filmvetítésre kerül sor. Az érdeklődők az Új esély
című filmet tekinthetik meg, melyet az
első magyar keresztény nagyjátékfilmnek
tartanak.
Az Új esély című film hitet, reményt, erőt
és bátorítást nyújt mindazoknak, akik nehézségekkel, anyagi gondokkal, emberileg megoldhatatlan helyzetekkel néznek szembe. A film
nem tartalmaz megkülönböztető hitigazságokat, nem köthető egyetlen felekezethez sem.
Két főszereplője Mesterházy Gyula és Waleska
Latorre, rendezője Czeily Tibor.
A film egy olyan férfiról szól, akinek az élete
tökéletesnek tűnik, álomszerű. Remek állása,
hatalmas háza, és gyönyörű felesége van. Amiről mások csak álmodnak, számára az valóság.
Azonban egyik pillanatról a másikra elveszíti a munkáját, és irigylésre méltó élete kártyavárként dől össze. Rá kell ébrednie, hogy a saját erejéből képtelen helyrehozni a dolgokat. A
szakadék mélyén azonban rátalál Istenre, s ezáltal valami olyasmire is, melyet korábbi életében még sosem tapasztalt.
Az Új esély című filmet a Hetednapi Adventis-

Szegény Mátyások, Edinák, Ákosok és társaik négyévente egyszer fogják magukat, és
arrébb költöznek eggyel a naptárban: Mátyás 25-ére, Edina 27-ére és így tovább, többek között megzavarva a köszöntőket is. Szökést emlegetünk, de szó sincs menekülésről, a
szökni a régi magyar nyelvben az ugrást jelentette, gondoljunk csak a szökdécsel szóra (és
rögtön jobb kedvünk is lesz). Mátyás ugrásának is hívják ezt a bizonyos szökőnapot, és aki
február 29-én születik, az csak negyedannyi
éves, és tortából is sokat spórolhat. Ha már
a takarékosságról beszélünk, ide kívánkozik
a név leghíresebb viselője, Mátyás király, akinek születés- és névnapja ugyanakkorra esett

ta Egyház jóvoltából lehet megtekinteni a békési kulturális központban március 20-án, vasárnap
18 órai kezdettel. Belépőjegy: 600 Ft/fő.


Ki lehet próbálni a „részeg szemüveget”
A Békési Rendőrkapitányság a húsvétot
megelőző időszakban kiemelt figyelmet az ittas vezetés visszaszorítására. A cél érdekében
ittasság ellenes propaganda akciót szerveznek.
A rendezvény március 22-én lesz 9-11 óra kö-

zött a piactér mögötti beton pályán, ahol bemutatják és kipróbálhatóvá teszik a „részeg
szemüveget”, a jelentkezők kerékpáros akadálypályán és ügyességi játékokban is megmérettethetik magukat. 


talmazták egymást. Eközben a
négy nő és négy férfi közül heten megsérültek, 8 napon belül
gyógyuló könnyű sérüléseket
szenvedtek. A rendőrök a verekedés valamennyi résztvevőjét
előállították és gyanúsítottként

hallgatták ki. A Békési Rendőrkapitányság az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság
bűntett gyanúja miatt rendelt
el nyomozást és vizsgálja, hogy
a jelenlévők közül kinek milyen
szerepe volt a konfliktusban.

Békési sikerek a zongoraversenyen
A Békéscsabai Bartók
Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a közelmúltban adott
ismételten otthont a háromévente sorra kerülő, Békés
megye zeneiskolái számára
meghirdetett megyei zongoraversenynek. A neves szakmai versenyre a megye több

művészeti iskolájának negyvenkilenc legjobb zongorista
növendéke nevezett és mérte össze tudását. A versenyzőknek
korcsoportonként
egy kötelező és egy szabadon választott darabot kellett előadniuk. Az elhangzott zeneműveket magas
rangú szakmai zsűri érté-

A megmérettetésen eredményes békési zongoristák.

kelte, melynek elnöke Belák
Erzsébet, a budapesti Szent
István Király Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára volt. A rangos megmérettetésen a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskoláját öt
tehetséges zongorista képviselte, mindannyian a verseny díjazottjai lettek. Első
korcsoportban Balogh Sándor I. díjat, a harmadik korcsoportban Román Ágoston
II. díjat, a hetedik korcsoportban Durkó Judit Eszter
II. díjat, a nyolcadik korcsoportban Bucsi Anita III. díjat kapott. Tanáruk Kovács
Gabriella kimagasló felkészítői munkájáért tanári különdíjat vehetett át. Zádor Mariann tanárnő tanítványa, Kutyik Márton Kadosa a második korcsoportban, különdíjban részesült.

(de az ő idejében amúgy sem igen ünnepelték a születésnapot). A Mátyás-templom róla
kapta a „ragadványnevét” (igazából Budavári Nagyboldogasszony-templom a becsületes
neve), Hunyadi János, László és Mátyás arcképe látható is a kóruskarzaton, nagy királyunk
építtette a délnyugati tornyot és egy oratoriumot is, amely a török hódoltság folyamán elpusztult. Az a bizonyos Mátyás nap, amelyen
a naptár szökik, nem a mi Mátyás királyunkról, hanem Mátyás apostolról kapta a nevét –
de már csak Magyarországon ünnepeljük ekkor, ugyanis a katolikus egyház 1969-ben áthelyezte a névünnepet a tavaszi időszakra.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok március 10-24. között
Március 10. csütörtök 14 óra
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel című
rajzpályázat megnyitója és díjkiosztója. Megtekinthető március 19-ig.
Gyermekkönyvtár

Március 19. szombat 18 óra

Március 11. péntek 17 óra
Dimenzióváltás a biogazdálkodásban, méhészetekben. Előadó: Suba-Faluvégi Szabolcs kertészmérnök, méhész. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

Március 19. szombat 19:30 óra

Március 11. péntek 15 óra
Békési szűcshímzés - Kiss Józsefné munkássága
című életműtárlat megnyitója.
Galéria

Csoportos garázdaság
Békésen, a Tanácssor utcában március 5-én késő délután
vitatkozni kezdett egymással
két nő. A szóváltásba rokonaik, ismerőseik is bekapcsolódtak, majd a két társaság tagjai
dulakodtak, kölcsönösen bán-

Mátyás szökése

Március 15. kedd 10 óra
Városi ünnepség. Bővebben a címoldalon.
Március 17. csütörtök 10 óra
Gyermekszínház - a budapesti Körúti Színház
előadásában. Műsoron Csukás István: Ágacska
című meséje. Belépő: 750 Ft/ fő.
Kulturális központ
Március 17. csütörtök 17 óra
„Helyünk a világmindenségben” - Ujlaki Csaba
csillagász előadása. A belépés díjtalan.
Könyvtár
Március 19. szombat 17 óra
Békés-Óbuda bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
Mezőberény
Március 19. szombat 18 óra
Békés-Füzesabony bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Tavaszköszöntő Batyus Táncház. Vezeti: Mahovics Tamás, néptáncpedagógus. Élőzene a Sut�tyomba zenekartól. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

Békési Rockzenekarok Találkozója. Kapunyitás:
19:30, pontos kezdés: 20:30. Belépő: 500 Ft/fő.
Kulturális központ
Március 20. vasárnap 18 óra
Új esély című játékfilm vetítése. Belépőjegy: 600
Ft/fő.
Kulturális központ
Március 21. hétfő 19 óra
Woody Allen: Semmi pánik. Komédia két részben. Jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft, 3700 Ft. Főbb
szerepekben: Aradi Tibor, Székhelyi József, Dósa
Mátyás, Pál Tamás.
Kulturális központ
Március 22. kedd 9-11 óra
Ittasság-ellenes rendőrségi propaganda akció.
Piac melletti betonpálya
Március 22.- április 12.
„A DADA nyomában” vándorkiállítás Békés megyei alkotók munkáiból a Csabagyöngye Kulturális Központ szervezésében. Díjtalanul látogatható
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.
Március 23. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Téma: Kosztolányi Esti
Kornél-novellái. Háziasszony: Szilágyiné Szabó
Ágnes tanár-író.
Könyvtár

Diák lopta meg társait
Testnevelés óra alatt lopta meg társait egy fiú az egyik békési oktatási intézményben február 24-én. Három tanuló is jelezte tanárának, hogy a testnevelés óra alatt az öltözőben hagyott
ruháik zsebéből, táskáikból pénz tűnt el. Miután a pedagógus
hívta a rendőrséget, a Békési Rendőrkapitányság rendőrjárőrei
előállítottak egy fiatalkorú fiút. A diák először tagadta, hogy
hozzányúlt társai dolgaihoz. Végül elismerte, hogy az óra alatt
kikéredzkedett a mosdóba és átkutatta a táskákat, zsebeket, az
azokban talált pénzt eltette, majd egy részét a következő szünetben a büfében elköltötte. A Békési Rendőrkapitányság a fiatalkorú fiú ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Szeretettel köszöntjük

nőnapon

hölgy olvasóinkat!
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Jól indult a súlyemelők
versenyévadja
A közeli napokban Szegeden
rendezték
meg
a Csongrád megyei nyílt súlyemelő
bajnokságot,
amely verseny egyben diákolimpiai
selejtező is volt. A Békési TE
Súlyemelő Szakosztályát a serdülők között három versenyző
képviselte. A női mezőnyben,
élete első versenyén indult Gál
Cintia. A 44 kg-os súlycsoportban 25 kg-ot szakított, 33
kg-ot lökött, így 58 kg-os ös�szetett eredménye az első helyet jelentette számára. A fiúk
mezőnyében a 45 kg-os súlycsoportban nevezett Marosi
Szebasztián. Ő is először indult
versenyen. Bátor versenyzéssel
hat jó gyakorlatot teljesített.
Szakításban 35 kg-ot, lökés-

ben 45 kg-ot ért el,
összetettben 80 kgos eredménnyel a 2.
helyen végzett. A 69
kg-os mezőnyben Fekécs Ervin kisebb sérüléssel bajlódva állt
pódiumra, de így is
78 kg-ot szakított és 95 kg-ot
lökött. Az összetettben ezért
173 kg-os eredménye első helyet ért. Fekécs Sámuel a serdülők mezőnyéből kiöregedve
most már az ifik között indult,
és ezúttal is kirobbanó formát
mutatott. A 63 kg-osok mezőnyében szakításban 90 kg-ot,
lökésben 110 kg-ot teljesített.
Legjobb versenyeredményét
190 kg-ról 200 kg-ra javította.
Ő is az első helyen végzett ezzel a teljesítménnyel – tájékoztatott a fiatal sportolók edzője,
Balog János szakosztályvezető.

Veszélyesek a biciklisek
2015-ben a Békés megyében személyi sérüléssel járt 609
közúti közlekedési baleset közül 274 alkalommal kerékpárosok is érintettek voltak. Ráadásul az esetek több mint felénél,
148-szor a kerékpárosok szabálytalanságukkal maguk idézték elő a balesetet, 36-an ittasan kerekeztek – állította meg
minapi ülésén a Békés Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság.
Tavaly 7 külterületen balesetet szenvedett kerékpáros közül
hatan nem viseltek láthatósági
mellényt. A szürkületben és sötétben megsérült 29 kerékpáros közül pedig tizen nem használtak világítást. Kerékpárúton

73 baleset történt, 25 alkalommal pedig két biciklis ütközésének körülményeit kellett vizsgálniuk a rendőröknek.
Pardi Ildikó r. alezredes, a
Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára bejelentette, hogy ezen adatok miatt több olyan akciót is hirdetnek, amikor láthatóságot
elősegítő eszközökkel segítik
a kerékpárosokat, akik a gyalogosok mellett a közlekedés
legvédtelenebb résztvevői. A
gyermekek mellett az időseknek is rendszeresen szerveznek
előadásokat annak érdekében,
hogy közlekedési ismereteiket
felfrissíthessék.

Horgász
szemmel
ÚJDONSÁGOK
SZEZONKEZDÉSRE
A horgászeszközök és csalik fejlesztése sosem áll meg.
2016-ban is rengeteg kiváló
termék közül tudunk válogatni. A újdonságokat a gyártók
a teszthorgászokkal mérik le,
majd horgászkiállításokon ismertetik meg a közönséggel,
valamint eljutnak a horgászboltok polcaira is.
Az etetőanyag gyártók nagy
hangsúlyt fektetnek a method
feederesek igényeire, sok terméket fejlesztenek a tavaszi
felmelegedő vizekre. A csalogatás nagymesterei az aromák
vagy illatfelhők. Ezek igazán
modernek, hiszen színükkel
és illatukkal csalják kapásra a
pontyokat. Újdonság a kukorica csíralikőr aroma rikító színekben. A féderkosarak szintén fejlesztésen estek át, hogy
minél könnyebben repüljenek
a pontosabb célzás érdekében.
A csalikínálat egyre bőségesebb, lehet süllyedő vagy lebegő vagy waflers, aminek egyenlő a fajsúlya a vízével. Botoknál
is sok az újdonság, a gyártók a
minél könnyebb és vékonyabb
modellekben gondolkodnak.
Az orsók egyre jobb fékekkel
kaphatók, bőséges a választék
minden árkategóriában. Rengeteg kiváló termék fejlesztése
szolgálja a horgászok eredményességét. Aki ezekkel akar sikeresebb lenni, cserélje le a régebbi szerelését.
Szekerczés Sándor

Önkormányzati
hírek
 A Békésen szolgálatot teljesítő védőnők a Magyar Védőnők
Egyesületénél fizetendő éves tagdíját vállalta át Békés Város Önkormányzata. Ezzel a békési csecsemők és kisgyermekek gondozását szakszerűen és lelkiismeretesen felügyelő védőnők szakmai
programokon való költségkímélő részvételét támogatja az önkormányzat. A döntés tíz városi védőnőt érint.
 Jelentősebb delegáció vesz majd részt március 15-én az új
Kossuth-szobor avatásán a szerbiai Magyarittabén. Testvértelepülésünk köztéri szobrát tavaly tavasszal lopták el ismeretlenek.
A pótlására indított gyűjtést Békés önkormányzata 200 ezer Fttal támogatta, a Békési Motoros Baráti Kör 40 ezer Ft-ot gyűjtött tagjaitól, míg a nálunk rendezett „Trianon előtti Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek találkozóján”
660 ezer Ft perselypénz gyűlt össze a célra.
 Újra meghirdetik „A legszebb konyhakertek” pályázatot,
mellyel szeretnék ösztönözni a lakosságot, hogy ki-ki saját udvarán, kertjében, erkélyén alakítson ki konyhakertet, gondozza azt,
termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. Hét kategóriában lehet nevezni április 30-ig. A jelentkezés feltételeiről és módjáról bővebb tájékoztatást adnak a Polgármesteri Hivatal titkárságán és a szórólapokon. Az eredmény kihirdetésére szeptember elején, a Madzagfalvi Napokon kerül sor.


Próbálja ki a giri-sportot!
Oroszföldről származó sportot lehet kipróbálni a kulturális központban, a girit. Ez az
erősport bármilyen életkorban elkezdhető, megmozgatja az egész izomzatot, különösen alkalmas ülő munkát végzőknek, és kitartással a fogyást
is segíti. Az edzést szakember
segíti, aki útmutatást ad a helyes technika elsajátításához. A
legtehetségesebbek és legkitartóbbak még versenyeken is el

tudnak indulni, a sportág itthon még csak most kezd elterjedni. A giri-sport iránt érdeklődőket minden kedden és csütörtökön 17-18 óra között várják a kulturális központban.
Az első óra ingyenes. 


Szobafestést
és mázolást,

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

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

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