
Gyertyagyújtás az áldozatok emlékére
Az egész országot megrázta a január 22-i ve-

ronai buszkatasztrófa híre. A fővárosi Szinyei 
Merse Pál Gimnázium tanulóit, tanárait és csa-
ládtagjaikat szállító busz tragédiája csaknem 
két évtized óta példa nélküli hazánk történeté-
ben. A megdöbbenés és gyász első óráiban szer-
veződött az a kezdeményezés, amely január 23-
án estére gyertyagyújtásra hívta a református 
templom elé a békésieket. 

A baleset kapcsán Izsó Gábor polgármester 
így fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy a 
felkavaró hír mindannyiunkat elgondolkodtat, 
mint ahogy bizonyára a részvét és együttérzés 

pillanatait is sokan átéltük a televíziókészülé-
kek vagy a rádió mellett. Emberként lélekben 
ma mindannyian megtörten állunk a tragédia 
túlélői és a mély fájdalmukkal küzdő hozzátar-
tozók mellett. Az együttérzés, a csendes rész-
vétnyilvánítás ereje minden közösség számára 
fontos és erőt adó lehetőség, amellyel megtört 
embertársaink mellé állhatunk. Gyertyáink 
fényénél emlékezzünk hát meg közösen az ál-
dozatokról, s álljunk lélekben a túlélésért küz-
dők és a gyászoló családtagok mögé.” 

A rendezvényen Molnár Máté lelkipásztor 
mondott rövid imát.
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Felkészülten 
várták a telet

- Milyen kapacitás-
sal működik Békésen 
a hajléktalan-ellátás?

- Békés városában 
változatlanul 50 fő be-
fogadására alkalmas, 
öt telephelyen műkö-
dő hajléktalanszálló 
működik. Aki „csak” 
nappali tartózkodásra 
kívánja igénybe venni 

a szolgáltatást, őt várja a Napkelte Nappali Me-
legedő, ahol lehetősége nyílik ingyenes étke-
zésre, mosásra, fürdésre, és az ügyintézésben 
is segítségre számíthat. 

- Elégségesnek bizonyult-e mindez a mosta-
ni helyzetben, vagy szükség volt bizonyos krí-
zisintézkedésekre?

- Az évek óta megfigyelhető tendenciák, 
vagyis a szállóinkat felkereső vidékiek növek-
vő száma indokolta, hogy „szigorúbban” áll-
junk az igénylőkkel. 2016-ban világossá vált, 
hogy vidéki hajléktalanokat nem fogadhatunk 
be, hiszen a város lakosai előnyt kell, hogy él-
vezzenek. 

- Voltak-e ténylegesen krízishelyzet elhárítá-
sok? 

- Az idei tél máris több krízishelyzetet terem-
tett, mint amennyi az elmúlt években a felszín-
re került. A tartós hideg időjárás több idős vagy 
szenvedélybeteg lakost sodort komoly veszély-
be. A helyi rendőrség munkatársaival együtt-
működve idős, beteg, elhanyagolt fizikai álla-
potú embereket juttatunk el kórházba, illetve a 
szállóra. Sajnos már nincs mindegyikük az élők 
sorában, de ennek nem kihűlés volt az oka, ha-
nem egyéb betegségek. Békésen utcán élő haj-
léktalanokkal nem találkozunk, hanem teljesen 
fűtetlen fészerekben, régi gépjárművekben „la-
kó” egyénekkel. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Interjú Kádasné Öreg Julianna igazgatóval

Ökumenikus Imahét városunkban is
Városunkban tizen-

kilenc éve jönnek ösz-
sze keresztény és ke-
resztyén, azaz katoli-
kus és protestáns (re-
formátus, baptista és 
pünkösdi) gyülekeze-
teinek tagjai, hogy ja-
nuár harmadik heté-
ben közösen tartsanak 
imahetet, azaz isten-
tiszteleti alkalmakat.

Az idei imahét fő gondolata az Új-
szövetségben, Pál apostol második ko-
rinthusi levelében olvasható: „Krisz-
tus szeretete szorongat minket, mivel 

azt tartjuk, hogy ha egy 
meghalt mindenkiért, 
akkor mindenki meg-
halt; és azért halt meg 
mindenkiért, hogy akik 
élnek, többé ne önma-
guknak éljenek, hanem 
annak, aki értük meg-
halt és feltámadt.” (2. 
Kor. 5, 14-15). Szól te-
hát egyrészt Krisztus 
szorongató szereteté-

ről, másrészt a békéltetés szolgálatá-
ról. „Isten (az Atya) ugyanis Krisztus-
ban megbékéltette a világot önmagá-
val, úgy hogy nem tulajdonította nekik 

vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés 
igéjét. Tehát Krisztusért járva követ-
ségben, mintha Isten kérne általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az 
Istennel!” (2. Kor. 5,19-20). 

Egyébként az első ökumenikus ren-
dezvényt 1909-ben még csak az ang-
likán egyház tartotta meg. Az ökume-
nizmus folytatását VI. Pál pápa szor-
galmazta a második vatikáni zsinaton 
1964-ben. De az ökumenikus mozga-
lom különösen és erőteljesen az 1990-
es évek elején indult útjára, s terjedt el 
szinte az egész keresztény, keresztyén 
világban.

Zsombok Imre

Közeledik a IV. Békési 
Farsangi Forgatag

Már csak néhányat kell 
aludni és újra forgatag-
gá alakul a kulturális 
központ. Február 11-én, 
szombaton délelőtt szak-
mai napra várják az érdek-
lődőket, délután pedig a jelme-
zes forgatag veszi a kezdetét. A köz-
pont dolgozói is jelmezbe bújnak, 
ahogy remélhetőleg még sok más 
érdeklődő is. A gyerekeket trambu-
lin és kézműves játszóház várja. Le-
het majd xbox-ozni is. Kisül és illa-

tával is kínálja magát 
a farsangi fánk. Újra 
megjelennek városunk 
helyi termelői, akik-

nek a termékeit meg le-
het kóstolni és vásárolni 
is. Lesz még tombola és 
jelmezverseny.  Az estet 

a Belencéres Néptáncegyüttes 
táncházával zárják. A belépés ingye-
nes. Minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várnak február 11-én a IV. 
Békési Farsangi Forgatagra. 

„Legyünk büszkék magyarságunkra  
és anyanyelvünkre!” 

Magyar Kultúra Napi Ünnepi Gála a kulturális központban
A hagyományokhoz híven vá-

rosunk is hosszú évek óta megem-
lékezik a Magyar Kultúra Napjá-
ról, amelyet 1989 óta január 22-én 
ünneplünk, arra emlékezve, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon 
fejezte be a Himnusz megírását.

A rendezvényen először Mucsi 
András, Békés város tanácsnoka 
mondta el ünnepi köszöntőjét. Be-
szédében kiemelte, hogy legyünk 
büszkék származásunkra és anya-
nyelvünkre. Az ünnepi műsor na-
gyon színes és színvonalas volt, s 
megmutatta, hogy városunkban 
mennyi tehetséges iskolás van, mi-
lyen szépen tudnak verset és me-
sét mondani, hangszeren játszani és 
énekelni. 

(Folytatás a 3. oldalon) A Magyar Kultúra Napi békési rendezvény csúcspontja a Belencéres Néptáncegyüttes új műsora volt.

Fo
T

ó
: G

A
-P

Ix
  F

o
T

ó
.

Az együttérzés jegyében gyertyák gyúltak az isme-
retlen áldozatok emlékére a református templom 
előtt.
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Így kell tökéletes tésztát főzni
A tésztafőzés egyszerűnek tűnik, de sokféleképpen 
el lehet rontani. Eloszlatjuk a tévhiteket, és eláru-
lunk néhány trükköt.

A tészta hazájának Olaszországot tekintik, a 
tésztafőzés nagymestereinek az olaszokat. Tipp-
jeik a következők:

- Megfelelő mennyiségű vízben kell megfőz-
ni a tésztát! Ha nem teszünk a 
lábasba elég vizet, nem tudjuk 
kontrollálni a só arányát. Ha pl. a 
víz nagyon hamar felforr és a felé-
re párolog, a só aránya megdup-
lázódik, és a tészta túl sós lesz.

- Csak forrásban levő víz-
be tegyük bele a tésztát! Kü-
lönben nem tudjuk rendesen 
megfőzni. Minél magasabb hő-
mérsékletű a víz, annál jobb 
lesz a végeredmény.

- Mindig keverjük meg a tésztát, amikor a 
vízbe tesszük! Így nem ragad a tészta.

- Nem kell olajat adni a főzővízhez! Csak ak-
kor, ha a házilag készült, friss tészta még nyers.

- A só mennyisége alapvetően fontos. A só 
mennyisége attól is függ, milyen szósszal tálaljuk 
a tésztát. Ha sós szósszal, akkor kevesebb só ke-
rüljön a főzővízbe. A tökéletes tészta nem sótlan 
és nem is túl sós.

- Mindig kóstoljunk! Sokszor ismételt alap-
szabály, hogy nem szabad túlfőzni a tésztát. A 
főzési idő a tészta típusától, alakjától, vastagsá-
gától is függ. A száraztésztáknál ez 6-12 perc, a 
frissen gyúrt tészták esetében pedig 2-6 perc. 
Az sem mindegy, milyen lisztet használunk, a 
durumlisztből készült tésztáknál a főzési idő 

hosszabb lehet. Az olaszok a 
fogkemény tésztát kedvelik. 
Ha szétvágjuk a tésztát, és a 
belseje fehér, akkor még nincs 
készen.

- Ne főzzünk egyszerre túl 
sokat! Ha túl sok tésztát fő-
zünk, nem tudjuk kézben tar-
tani a folyamatokat. 800 g-nál 
többet nem érdemes egyszerre 
megfőzni.

- Mindig főzzük össze a 
tésztát a szósszal, ne utólag keverjük a tész-
tához a szószt! Így sokkal jobban összeérnek az 
ízek. A szósszal már csak fél-egy percig kell főzni 
a tésztát. 

- Nem kell mindenhez parmezán! Az olasz 
tészták esetén sem szükségszerű a parmezán hoz-
záadása. Vannak szószok, amikhez nem illik a par-
mezán. Pl. a halas szószokhoz és az arrabiatához 
nem kell erőltetni.
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Élő fortélyaink

A VárI-háZ

A Petőfi utca 53. szám alatti építmény még 
pusztuló homlokzatával is méltóságot áraszt. 
A házat az 1800-as évek második felében Vá-
ri Sándor jómódú gazdálkodó építtette. Az ő 
fia, Vári Sándor ma-
gas rangú hivatal-
nok is itt élt család-
jával. Két gyerme-
ke született: Sándor 
és Eszter. Vári úr ki-
váló vadász is volt. 
Eszter lánya nemré-
gen halt meg, soká-
ig orvosírnok volt az 
SzTK-ban. Az álla-
mosítás után a ház jelentős lakója volt Szabó 
Ferenc  tanácselnök-helyettes. 

Aki erre sétál, még felfedezheti a homlok-
zati díszítés nyomait. A párosan csoportosí-

tott 6 ablak alatt egyenes könyöklőpárkány 
húzódik. Alul a lábazat sárga színű klinker-
téglás. A házon még az eredeti hódfarkú cse-
répfedést láthatjuk. A bejárati kiskapu fa dí-

szítéseivel hívja fel 
magára a figyelmet. 
Ilyet Békésen alig-
alig lehet látni. 

Nagyon sok pénz-
be kerül majd az új 
tulajdonosnak, ha 
eredeti állapotába 
akarja felújítani. Még 
talán meg lehet men-
teni ezt a védettsé-

get érdemlő patinás épületet. Itt nagyon jogos 
a kérdés: Vajon az utánunk jövő nemzedékek 
látni fogják ezt az építészeti értékünket? 

Bíró György, városvédő

• a kormány célja, hogy minden magyar 

családnak legyen saját lakása vagy háza

• már több mint 30 ezren igényelték  

a családi otthonteremtési kedvezményt

• az otthonteremtést segíti a csökkentett 

áfa és a kedvezményes állami hitel is

2017.kormany.hu
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Étellel 
az életért

A Békési Mentálhigiénés 
Szolgálat munkatársai ismétel-
ten meleg ételosztást rendez-
tek a Borosgyán utca 1/1. szám 
alatti házukban, január 25-én. 
Közel 60 békési család kapott 
pincepörkölt ebédet. A szer-
vezők köszönik az együttmű-
ködést a Szociális Szolgáltató 
Központ munkatársainak.

Közel félezer jegy 
már elkelt a Sportbálra

Alig két hét alatt máris 458 
jegy kelt már el a VIII. Békési 
Sportbálra. Az évről-évre egyre 
népszerűbb rendezvényre már 
csak korlátozott számban vásá-
rolható belépő a Polgármeste-
ri Hivatalban, és a Békés-Drén 
Kc székhelyén, a Karacs T. ut-
ca 7. Fsz. 2. szám alatt. Egy be-

lépőjegy ára: 7000 Ft. A ren-
dezvény február 18-án lesz, 
helyszíne a Sportcsarnok. A 
több fogásos vacsorát követő-
en a talpalávalót a Mediterrán 
Együttes biztosítja majd. Dísz-
vendégként idén is neves spor-
tolók és sportvezetők érkeznek 
városunkba.  

Hirdessen a Békési Újságban!
Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Tanmese

Jó ideje kering ez a kis 
történet a világhálón. Most 
kissé aktualizált változatban 
teszem közzé. 

A Sátán konferenciát tar-
tott. Összehívta a démo-
nokat a világ minden tájá-
ról. Beszédében ezt mond-
ta: „Nem tarthatjuk visz-
sza a keresztényeket attól, 
hogy eljárjanak istentiszte-
letre. Nem tarthatjuk visz-
sza őket attól, hogy olvas-
sák a Könyvüket. Attól sem 
tarthatjuk vissza őket, hogy 
bensőséges kapcsolatot ala-
kítsanak ki a Megváltójuk-
kal. ám, ha egyszer meg-
szerezték ezt, megtört a ha-
talmunk felettük. Úgyhogy 
engedjétek, hogy elmenje-
nek szentmisére, engedjé-
tek, hogy magukhoz vegyék 
az úrvacsorát, hogy áldozza-
nak, de lopjátok el az idejü-
ket! Hogy ne tudjanak iga-
zi kapcsolatot kialakítani Is-
tennel! Kössétek le őket az 
élet mellékes dolgaival, fog-
laljátok le a gondolkodásu-
kat! Vegyétek rá arra, hogy 
költsenek és kérjenek köl-
csön! Győzzétek meg a fe-
leségeket, férjeket, hogy 
dolgozzanak 6-7 napot egy 
héten, 10-12 órát egy nap! 
Tartsátok vissza őket attól, 
hogy időt töltsenek a gyere-
keikkel! Mert, ahogy a csalá-
dok darabokra hullnak, az 
otthonaik többé nem lesz-
nek biztonságos menedé-
kek a munka nyomása alól. 
csábítsátok őket arra, hogy 
kapcsolják be a rádiót, ami-
kor vezetnek, hogy hagyják 
bekapcsolva a tévét,  a szá-
mítógépet az otthonaikban 
folyamatosan, és gondos-
kodjatok arról, hogy min-
den üzletben és étteremben 
rádió, tévé, világi zene szól-
jon folyamatosan! Töltsétek 
fel a várók asztalait magazi-
nokkal, újságokkal! Nyom-
játok bele az agyukba a híre-
ket 24 órán keresztül! árasz-
szátok el az e-mail fiókjaikat 
szeméttel, katalógusokkal, 
amelyekből online lehet ren-
delni, sorsolásos játékok-
kal és mindenféle hírlevél-
lel, „ingyenes” ajánlatokkal, 
szolgáltatásokkal és hiú re-
ménnyel! Tetessetek sovány, 
gyönyörű modelleket a ma-
gazinokba, a tévébe, hogy 
a férjek azt higgyék, hogy 
a külső szépség a fontos és 
hűtlenekké váljanak felesé-

gükhöz! Tartsátok fáradtan 
a feleségeket, hogy ne tud-
ják szeretni a férjüket! Ad-
jatok nekik fejfájást is! Ha 
nem adják meg a férjüknek 
azt a szeretetet, amire szük-
sége van, hamarosan máshol 
fogják azt keresni. Ez hamar 
szétszakítja a családokat. 
Adjatok nekik télapót, ne-
hogy megtanítsák a gyere-
keiknek Mikulás, karácsony 
igazi jelentését! Adjatok ne-
kik húsvéti nyuszit, így nem 
fognak beszélni a feltáma-
dásról! Még ha el is utaz-
nak pihenni, tegyetek ar-
ról, hogy hajszolják ott is túl 
magukat, hogy kimerülten 
térjenek vissza! Tartsátok 
őket túl elfoglaltan ahhoz, 
hogy kimenjenek a termé-
szetbe, és rácsodálkozzanak 
szépségére! zsúfoljátok tele 
az életüket sok jó kifogással! 
Így egy idő után fel fogják 
áldozni az egészségüket és a 
családjukat egy álcél érdeké-
ben és nem lesz sem idejük, 
sem akaratuk, sem módjuk 
keresni Istent és kapcsolatot 
kialakítani vele.”

Nos, eddig a mese. Amely, 
ha észrevették, egyáltalán 
nemcsak a hívőkre vonat-
kozik, és messze nem csak a 
„megtérésről” beszél, hanem 
mindenkihez szól, attól füg-
getlenül, hogy hisz-e Isten-
ben vagy sem. Mert mind-
annyiunk élete így ürülhet 
ki, ha nem vigyázunk, ha 
mindig van valami „halaszt-
hatatlanul fontosabb” dol-
gunk, mint magunkra, sze-
retteinkre, felebarátainkra 
figyelni. Azt is mondják, 
rossz felé megy a világ. Van 
igazság benne. Iszonyú tem-
póban indult el ez az év is. 
Politikai, természeti szem-
pontból egyaránt. A ke-
mény tél, a szörnyű buszbal-
eset, a romániai visszaren-
deződés, az amerikai elnök-
választás el nem ülő szele, a 
migráció, Európa jövőtlen-
sége, a naponta ismétlődő 
személyes támadások mind-
mind okot adhatnának ag-
godalomra. ám mindezek 
ellenére hiszem és vallom: az 
élet nehéz, de megismétel-
hetetlen szépségek hordozó-
ja, az emberek néha ugyan 
gonoszak, de mégis, alap-
jában véve jók, és ha meg-
találjuk az utat a szívük fe-
lé, akkor a legmogorvább 
is képes visszamosolyog-
ni. Hiszem, hogy a szeretet 
mindenekfölött áll, és hogy 
Végső Bíránk nem csak az 
utolsó óránkban, hanem 
minden percünkben velünk 
van. csak adjunk magunk-
nak és így neki is annyi időt, 
hogy megfoghassa kezünk!

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
január 28.–február 4. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
február 4–11. 
Levendula Patika (Csabai u.)
február 11–18. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

A gyógyszertári ügyelet 
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Szombaton a Levendu-
la Patika 15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
nem történt. 

Elhunytak
Vincze Imre (91 évesen), Po-
csai Sándor (94), Horváth István 
(75), Balogh Sándorné Kocsor 
Zsuzsanna (72), Szabados La-
jos (63), Balog László (88), Var-
ga Sándor (67), özv. Szilágyi 
Györgyné Gábor Erzsébet (85, 
Tarhos), Almási Imre (73), Ba-
log Sándor (55), Szelezsán 
György (76, Murony), Körözsi 
István (80), özv. Hajcsik Istvánné 
Almási Julianna (80), Varga Sán-
dor (75), Toldiné Egeresi Margit 
Anna (59), Lukács Sándor (69), 
Szász Imre (75, Kamut), Ilyés 
Gábor (71), Polányi Imre (79), 
Tóth Jánosné Tarczali Erzsébet 
(71), Konkoly Zoltán (66).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Ünnepi állófogadással 
köszöntötték az új évet 
ünnepi állófogadással köszöntötték a helyi vállalkozókat és 
a város intézményvezetőit a Városháza dísztermében az év 
elején. A fogadáson Izsó Gábor polgármester értékelte az 
elmúlt esztendő eredményeit és az elkövetkező időszak te-
endőit. 

Hagyománnyá vált Béké-
sen, hogy a település polgár-
mestere a helyi vállalkozók és 
a város intézményvezetőinek 
jelenlétében fogadás keretében 
értékeli az óévet és köszönti az 
újat. Izsó Gábor polgármes-
ter beszédében kiemelte, hogy 
a város stabilan tartja körzet-
központi szerepét, melyben je-
lentős szerepet játszik a járási 
székhelyi státusz. 

- A fejlesztések tekinteté-
ben a 2016-os esztendőt a pá-
lyázatok előkészítése jellemez-
te. Összességében mintegy 3,5 
milliárd forintértékben nyújtott 

be pályázatot az önkormány-
zat a Területfejlesztés Operatív 
Program konstrukción kereté-
ben. Eddigi információk szerint 
a benyújtott valamennyi prog-
ramot befogadták, és kettő már 
nyert is, melyek együtt mint-
egy 555 millió forintot fejlesz-
tést tesznek lehetővé, még idén 
– mondta el Izsó Gábor.

A város közép- és hosszú tá-
vú fejlődését nagymértékben 
befolyásolja két jelentős beru-
házás, amely az előző évben 
kapott zöld kártyát. A 44. szá-
mú autóút 2020-ra készül el 
teljes hosszában, ez nagyban 

befolyásolja majd a térség gaz-
dasági fejlődését. A másik je-
lentős fejlesztés a város szélén, 
több mint ötmilliárd forintból 
megvalósuló büntetés-végre-
hajtási intézet, amellyel 250 új 
munkahely jön létre, és sok he-
lyi kaphat benne állást. 

A polgármester beszédét 
követően elismerő oklevelet 
adott át Laczó Dánielnek, a 
város első kenus világbajnoká-
nak, és edzőjének, Seller Lász-
lónak. 

A rendezvényen a Dr. Hepp 
Ferenc általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei, valamint Belencéres 
Néptáncegyüttes tagjai mű-
ködtek közre. A műsort köve-
tően Dankó Béla, országgyű-
lési képviselő mondott pohár-
köszöntőt. 

Bárka-díj a békési írónőnek
A békési Szilágyiné Szabó ág-

nes, vagy ahogyan az irodalmi 
életben nevezik: Szil ágnes ka-
pott Bárka-díjat január 24-én. A 
nívós irodalmi, művészeti és tár-
sadalomtudományi folyóirat dí-
jait Seregi zoltán, a Békéscsabai 
Jókai Színház igazgatója adta át 
a Sík Ferenc Kamaraszínházban.

-  A Bárka-díjakkal azokat 
ismerik el, akik már évek óta 

együttműködnek a folyóirat-
tal, akiknek már számos műve 
jelent meg, illetve akik az előző 
esztendőben is több alkalommal 
gazdagították azt – ismertet-
te dr. Elek Tibor irodalomtörté-
nész, a Bárka főszerkesztője.

A díjat ezúttal Szil ágnes 
író-kritikus mellett Acsai ro-
land költő-író és Kolozsi orso-
lya kritikus vehette át.

„Legyünk büszkék magyarságunkra  
és anyanyelvünkre!” 

Magyar Kultúra Napi Ünnepi Gála a kulturális központban
(Folytatás az 1. oldalról)
Mert az idei rendezvény fő-

szereplői helyi oktatási intéz-
mények növendékei voltak. 
Alexa Viktória, a Dr. Illyés 
Sándor óvoda, általános Isko-
la, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Kollégium 4. osztá-
lyos tanulója Aranyosi Ervin A 

Magyar Kultúra Napjára című 
versét mondta el. Szilágyi Im-
re, a Gál Ferenc Főiskola Béké-
si Szakképző Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium végzős diák-
ja Bessenyei György a Magyar-
ság című röpiratból olvasott fel 

részletet. reszelő Dorina, a re-
ményhír Intézmény Eötvös Jó-
zsef általános Iskola végzőse 
Eötvös József Végrendelet című 
versét adta elő. Kálmán Enikő 
Eszter, a Dr. Hepp Ferenc álta-
lános Iskola 4.osztályos tanuló-
ja Kányádi Sándor A táltos ma-
dár című meséjét mondta el. 

oláh Kristóf László, az Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendéke 
– aki az országos versenyen első 
díjat kapott – Draskóczy László 
Korondi táncok című darabját 
játszotta szaxofonon. A Szegedi 
Kis István Gimnázium, általá-

nos Iskola, óvoda és Kollégium 
citeraegyüttese - Hégely Lász-
ló és Tóth Norbert vezetésé-
vel - Bartók Béla Békés megyei 
gyűjtéséből adott elő három 
népdalt. Szólót énekelt Antóni 
Letícia. Szeverényi Barnabás, 
városunk közismert versmon-
dója pedig Vörösmarty Mihály 
A vén cigány című költemé-
nyét adta elő. A rendezvényen 
fellépett még – a 2015-ben ci-
vilek a Városért Kitüntetést ki-
érdemelt – a Békési Kistérségi 
óvoda és Bölcsőde Kórusa is - 
Kocsorné Krizbai Anna vezeté-
sével -, akik a Kodály 135 éves 
születési évfordulóra emlékez-
ve három Kodály kórusművet 
énekeltek. A gála megkoszo-
rúzásaként a Mahovics Tamás 
vezette Belencéres Néptánc-
együttes is előadta új műsorát, 
több részből álló táncprodukci-
ójukat, emlékezve vele a máso-
dik világháború magyar áldo-
zataira. A néptáncegyüttest a 
Suttyomba zenekar kísérte. 

Zsombok Imre

Nyaralókból lopott 
a 20 éves fiú

A Békési rendőrkapitány-
ság január 24-én lopás miatt 
őrizetbe vett egy férfit. A 20 
éves F. K. a gyanú szerint az 
elmúlt hónapban több békési 
nyaralóból is lopott. A hétvégi 
házak kertjéből acéllemezt és 
tárcsát, nyitott fóliasátrakból 
golyóscsapokat vitt el. Több 
helyen befeszítette az épüle-
tek ajtaját és fém dolgokat, 
rézkábelt, vascsövet lopott. 
Egy garázsból rézvezetékek 
mellett szerszámokat is elvitt. 
Több alkalommal vele volt 16 
éves unokatestvére, őt is gya-
núsítottként hallgatták ki a 
rendőrök. A nyomozók vizs-
gálják, hogy követhettek-e 
el további vagyon elleni bűn-
cselekményeket - jelentette a 
Békés Megyei rendőr-főkapi-
tányság.

Fellépett a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa is.
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Csendesül...
hAgyd, hogy megVIgAsZTAljon!

A közelmúlt tragikus buszbalesete kapcsán mindenki érthe-
tetlenül és megrendülve áll, válaszokat és vigasztalást keresve. 
„áldott az Isten, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene” 
– olvashatjuk az Újszövetségben.  Isten a legnehezebb helyzet-
ben is meg tud vigasztalni! olyan helyzetekből is ki tud emel-
ni, amelyről azt hitted, örökre ott ragadtál. Akkor is tud békes-
séget adni, mikor éppen valamilyen sokk ért. Amíg életed tart, 
élni, szeretni, és veszíteni fogsz. Bizonyos dolgok elvesztése ép-
penséggel segíteni fog, hogy értékeld azt, amid van. A kudarc 
keserűsége teszi a sikert olyan édessé. Hogyan tudnál ünnepel-
ni a győzelmet, ha nem tudod, milyen veszíteni? Minden napot 
úgy éljük, hogy nem tudjuk, mit tartogat a holnap, de tudjuk, 
hogy Isten tartja kezében a holnapot. A jövő nem a főnököd, a 
befektetési tanácsadód, a barátod vagy bárki más kezében van. 
Még csak nem is a te kezedben, hogy manipulálni vagy irányí-
tani tudd. Nem, a holnapod Isten kezében van! Tehát bármit is 
teszel, először ismerd meg Őt, mert szükséged lesz rá, és Ő ott 
lesz számodra. Ő megígérte, hogy bár „este szállást vesz a sí-
rás, reggelre itt az ujjongás.” Bármilyen hosszú is az éj, mindig 
eljön a reggel, és vele Isten öröme. Gondolj bele, akármilyen 
sötét is volt az éjszaka, mindig megélted, hogy megláthattad 
a reggelt, igaz? Isten kegyelme valahogy mindig megvédett, 
gondoskodott rólad, biztonságot adott, megnyugtatott, megvi-
gasztalt és megmentett. Az idők és az évszakok változnak, de 
Isten nem. Ő mindig a „minden vigasztalás Istene” marad, és 
ma is vigyáz rád.

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Miért sikerülhetett Magyarországon 6 év alatt 180 fo-
kos fordulatot végrehajtani - kérdezte Orbán Viktor a 
Lámfalussy-konferencián. Négy ok miatt. Az első a politi-
kai stabilitás. Nélküle nincs sikeres gazdasági reform, gaz-
daságpolitikai változás. Ez nem mindig szimpatikus dolog, 
de aki kiszámítható üzletmenetet akar, mindig érdekelt eb-
ben, a választópolgárok 95 %-a is. A második ok a szigorú 
fiskális politika. Ezt csak akkor fogadják el az emberek, ha 
igazságosnak gondolják. Nálunk ez a politikai elit megfe-
lezésével kezdődött. Az erre épülő gazdasági kilábalás poli-
tikailag is menedzselhető: 2014-ben megnyertük a válasz-
tást. A harmadik a munkaalapú társadalom megteremtése 
a segélyalapú helyett. A magyarok úgy gondolták, hogy az 
ő adójukból egyébként munkaképes embereket nem akar-
nak eltartani, az állam szervezze meg, hogy ne segélyt, ha-
nem munkabért kaphassanak. Így lehetett adót csökkente-
ni. A negyedik ok a keleti nyitás. Mi úgy láttuk, hogy Eu-
rópa önmagában nem képes növekedni, ha nem nyit Kelet-
re. Ennek lényege a tisztelet, mely megelőzi az ideológiát. 
Mi keleti nép vagyunk, kereszténységgel beoltva, így ért-
jük, elismerjük azt a teljesítményt, amit a szegénység és a 
reménytelenségből kiemelt tömegek sikere és értéke kép-
visel. Ezt Kína morális szempontból is a legfontosabb érv-
ként tudja felmutatni - fejtegette Orbán Viktor.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE 

NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

�A Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megemlékezést 

tartottak a világháborús emlékműnél.

�A Testvérvárosok Kenyere kezdeményezésből befolyt összeg-

ből nagyteljesítményű sütőt vásároltak a gyergyószentmiklósi 

Szent Anna Otthonnak az árvaházat patronáló békési családok 

tagjai. A búzát helyi gazdák adták össze.

�Sárkányhajózásban nemzetek közötti Európa-bajnokságot ren-

deztek Rómában, ahol a Békési Kajak- Kenu Klub két tag-

ja indult: Kálmán András a győztes magyar csapat tagja volt, 

Kmotricza Igor egysége bronzérmes lett.

�„Vendég” mottóval rendezték meg a 26. Csuta Nemzetközi Mű-

vésztelepet, amelyre 11 ország képzőművészei látogattak el. A 

záró kiállítást Szegő György, a budapesti Műcsarnok művészeti 

igazgatója nyitotta meg a Békési Galérián.

�Magyar Arany Érdemkereszt Kitüntetést vett át a nemzeti ün-

nepen Fejes Antal nyugalmazott zeneiskolai igazgató, cselló-és 

szolfézstanár, a békési zeneiskola egykori igazgatója, a zenei 

napok volt művészeti vezetője.

�Családi délutánt tartottak augusztus 20-án Dánfokon. Kispályás 

focitorna, bográcsos főzőverseny és a kulturális központ cso-

portjainak, megyei amatőr zenekaroknak a fellépései szórakoz-

tatták az érdeklődőket.

�Nyár végéig mintegy 530 ingyenes bérletet vettek igénybe 60 

évnél idősebb békésiek, akiknek ingyenessé tette a városvezetés 

az uszodahasználatot.

�Összművészeti tábort szervezett Dánfokra a kulturális központ. 

A gyerekek honismereti, alkotó-, a társastánc-, a néptánc-, vala-

mint fotós műhelyfoglalkozásokon vehettek részt.

�Békési zumbások is segítették egy jótékonysági kezdeménye-

zésben a pécsi Dóri Házat, Magyarország első gyermek hos-

pice házát.

�Augusztus végén rendezték meg a rossz idő miatt elhalasztott 

Egy hajóban evezünk túrát, amely Gyulától Békés érintésével 

Köröstarcsáig halad két napon át. Összesen mintegy 130 sze-

mély ragadott lapátot.

�Serdülő magyar bajnoki címet nyert a súlyemelő Fekécs Ervin.

�Igényesen felújított, modern iskolaépületben kezdhette meg a 

tanévet a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola alsósai közül három 

osztály a Bajza utca 1. szám alatt. Az új iskolaépület átadására 

augusztus 30-án került sor.

Augusztus

�Újra - már tizedszer - megkapta a Kerékpárosbarát Település 
címet Békés.

�Forró László, Hegyközkovácsi református lelkésze mondott be-
szédet a békési trianoni megemlékezésen, június 4-én.

�Utcai futóversennyel kezdték a nyári vakációt a családsegítő 
szolgálat látókörében lévő családok.

�474 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bé-
kési gyermek kapott a nyári szünidőben is kétfogásos meleg 
ebédet állami forrásból.

�Az Ünnepi Könyvhéten mutatták be a békési születésű Sz. Kür-
ti Katalin művészettörténész önéleti írását. A Békési Téma so-
rozatban megjelent kiadvány címe: Békés és Debrecen vonzá-
sában.

�Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület szervezésében má-
sodszor adott jótékonysági koncertet a Budapest Saxophone 
Quartet. A hangversenyen közreműködött a Békési Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde kibővített kórusa is.

�A negyvenedik Békés-
tarhosi Zenei Napokat 
rendezték meg. A száz 
éve született iskolaalapító 
Gulyás György életműve 
előtt tisztelegve Gulyás 
György Zenepavilonnak 
nevezték át a tarhosi ze-
nepavilont a tulajdono-
sok, a Gemma Cégcso-
port. Mellszobrát is felál-
lították.

�Történelemformáló reformátusokról és eseményekről szólt a 
Magvetés konferencia.

�A Teleki utcai óvoda alapításának 60. évfordulójára emlékező 
ünnepséget szerveztek.

�Harmadik lett Békés a Háromváros Sportfesztiválon Gyu-
lán. A békési gyerekek asztaliteniszben és szellemi vetélke-
dőben diadalmaskodtak. Az összesített versenyt a csabaiak 
nyerték meg. 

�Június 24-én rendezte meg a Békési Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum a Drogellenes Világnapi rendezvényét, melyre főleg fia-
talokat hívtak és vártak.

Június

 Politikai fórumot szervezett a KÉSZ Békésen. Mráz Ágoston po-

litológus előadásának kiemelt témája az európai migrációs vál-

ság volt.
 Bakó Gábor békési ultrafutó nyerte meg a 24 órás országos fu-

tóbajnokságot a 40 évnél idősebb sportolók kategóriájában. 24 

óra alatt 201,5 kilométert tett meg mostoha időjárási körülmé-

nyek között.
 Kiemelt Arany Minősítést kapott egy hajdúböszörményi tánc-

versenyen a Kenyeres Csaba táncpedagógus vezette Fregolina 

Társastánc Klub formációs csoportja.

 Klubot indított daganatos betegeknek és hozzátartozóinak a 

Szent Lázár Alapítvány.

 A Magyar Honvédelem Nap-

ján újraavatták a református 

templom előtt álló I. világhá-

borús emlékművet, amelyet 

pályázati pénzből és költ-

ségvetési forrásból, összesen 

négymillió forintból felújítot-

tak. A rendezvényen dr. Né-

gyesi Lajos alezredes, had-

történész tartott előadást.

 Huszonnyolc fős delegáció 

utazott Hegyközkovácsiba, 

amely előkészítette a Nagy-

várad közelében fekvő, köz-

igazgatásilag Bihar faluhoz 

tartozó településsel való hi-

vatalos városi és egyházi 

kapcsolatfelvételt. A 750 lel-

kes községben több mint száz 

éve tehetős békésiek vásároltak földeket, leszármazottaik ma is 

ott élnek.
 Békés adott otthont az Európa- és Országos Giri-sport Bajnok-

ságnak. A békési girisek közül öt hölgy mérette meg magát, ők 

összesen nyolc érmet gyűjtöttek.

 Szívultrahang (Echocardiographia) vizsgálattal bővült a Béké-

si Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő belgyógyászati szakren-

delése.  
 A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége Békésen 

rendezte meg a Békés megyei járások kulturális találkozóját, 

melyre több száz nyugdíjas érkezett városunkba.

 A Hegyesi, a Paulcsik és az Öreg család kapta a 2016-os KÉSZ-

díjat, a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon lakóinak évek 

óta folytatott önzetlen támogatása elismeréseként.

Május Ez történt 2016-ban 
 2. rész

�Papp Bálint vette át Kádas Lászlótól a Békés-Drén KC felnőtt 
csapatának edzői munkáját.

�Családbarát munkahely címet nyert el Békés Város Önkor-
mányzata. A díjat Kálmán Tibor alpolgármester vette át a fő-
városban.

�Július 8-9-én a Dánfoki Üdülőközpontban rendezték meg az I. 
Palmetta Tábor és Családi Napokat. 

�Dánfokon tartották meg az ötödik Ausztrál Napot az Ausztráliai 
és Békési Polgárok Egyesülete szervezésében. David Lewis, a 
bécsi ausztrál nagykövetség nagykövet-helyettese is eljött.

�A Mentálhigiénés Egyesület ételosztást szervezett a városában 
élő pszichiátriai és szenvedélybetegek és hozzátartozóik. Közel 
30 családnak több mint 60 adag ételt osztottak szét. 

Július
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

sérülTen Is sZorgosAn
A megváltozott munkaké-

pességűek foglalkozatásáról 
lesz szó. A segítség szóról leg-
több embernek az adomány, a 
pénzbeli segítség jut eszébe. 
Pedig segíteni sokféleképpen 
lehet, nem hiába állítja a mon-
dás is: „Ne halat adj az éhező-
nek, hanem tanítsd meg ha-
lászni!” A munka anyagi hasz-
nán túl természetesen építi 
társas kapcsolatainkat is, nö-
veli a hasznosság érzését, csök-
kenti elszigeteltségünket. En-
nek szellemében szervez a Bé-
kés Városi Szociális Szolgálta-
tó Központ ellátottjai részé-
re foglalkoztatást, már több 
mint tíz éve. A fogyatékosok 
és hajléktalanok által termelt 
zöldségeket, és a kezük mun-
kája által elkészült seprű-

ket értékesítjük. A foglalkoz-
tatókban varrott és hímzett 
konyhai textíliák, ágyneműk, 
valamint a hímzett táblácskák 
már messzire vitték hírünket. 
Sokaknak jut eszébe, hogy 
ballagási nyakkendőjüket, ta-
risznyájukat, iskolai padzsák-
jaikat is nálunk készíttessék 
el. Szociális intézmény révén a 
„reklámunk” gyakran hiányos, 
terméktájékoztatónk nem hir-
deti, hogy sérült emberek ké-
szítették. Ennek ellenére min-
denkit szívesen fogadunk, le-
gyen az érdeklődő, vagy maj-
dani vásárló. 

érdeklődni lehet Balog Gá-
borné koordinátornál a Derűs 
Házban, a Kossuth u. 11. szám  
alatt, vagy a 66/411-850-es te-
lefonszámon. 

MIÉRT NE RÁGÓGUMIZZON?
A rágógumit sokan napközbeni fogmosás helyett vagy fruszt-
ráltságuk levezetésére, friss lehelet biztosítása céljából, cigaret-
tázás vagy nassolás helyett szoktak rövidebb-hosszabb ideig 
rágcsálni. 
egy vizsgálatban harminc, 40 év alatti nőtől kérdezték meg az 
utcán megállítva őket, hogy van-e náluk rágógumi. 27-en kihúz-
tak egy csomag rágógumit a táskájukból. A vizsgálat nem rep-
rezentatív ugyan, de tény, a fiatalabb és középkorú korosztály 
szeret rágógumizni, akár naponta, olykor nagyobb mennyiség-
ben is. 
de mi van a rágógumiban? A leggyakoribb összetevők listája: 
szorbit, xilit, mannit, maltit, gumi alap, glicerin, természetes és 
mesterséges aromák, hidrogénezett kókuszolaj és keményítő, 
aszpartám-aceszulfámsó, szója lecitin, színezékek, Bht, alma-
sav, citromsav. ezek egy része mérgező hatású.

Folytatjuk…

Áldása e hazának
Interjúalanyom, a 43 éves Surman László sokaknak isme-
rős. Intelligenciája, udvariassága, kedvessége egyszerűen le-
nyűgöző. Mégsem ez az oka, hogy épp vele ültem le beszél-
getni. Kérem, olvassák el a vele készült interjút és biztosan 
egyet fognak érteni velem, hogy ő egy olyan ember, aki akár 
példakép is lehet. Egyszerű családba született és önerőből 
küzdötte fel magát egészen a lelkipásztorságig.

- Megyei Nemzetiségi Dí-
jat kaptál tavaly év végén. Mit 
tudhatunk erről? 

- Lényegében ezt a kitünte-
tést a 10 évvel ezelőtti közéle-
ti tevékenységemért kaptam. 
A battonyai díjátadón ezt úgy 
fogalmazták meg, hogy so-
kat tettem a roma nemzetisé-
gi nyelv és kultúra ápolásáért. 

- A roma integrációs mun-
kából is kivetted a részed. Be-
szélnél erről is az olvasóink-
nak?

-A helyi cigányközösség ér-
dekeinek a védelmét 2002-ben 
tudatosan vállaltam fel és let-
tem kisebbségi képviselő, va-
lamint a városi Művelődési és 
Kulturális Bizottságnak is kül-
sős tagja. Egy év múlva az or-
szágos cigány Önkormány-
zatnak is tagja lettem, illetve a 
művelődési és kulturális bizott-
ság elnöke. Létrehoztam a Kis-

térségi roma Integrációs Iro-
dát, melyet 2005-ig vezettem. 
Munkásságomat Teleki László 
akkori romaügyi államtitkár 
kitüntetéssel ismerte el.

- Már az édesapád is sokat 
tett a városért, a cigányságért. 
Ez mennyiben befolyásolta a 
te döntéseidet?

- Nyilván kihatott rám, hi-
szen ő a példaképem és tő-
le kaptam a szellemi öröksé-
gemet is. Az egyik ilyen, hogy 
tisztességesen kell élni. Ő egy 
karizmatikus ember volt, aki-
nek volt jövőképe. 

- A tavalyi év augusztusától 
Eleken az Élim Gyülekezetnek 
vagy a felavatott lelkésze. Mi-
ért ott és nem mondjuk Béké-
sen?

- Sok felkérést kaptam, pél-
dául csabáról is, de egy gyüle-
kezetet úgy lehet felvállalni, ha 
tudja az ember, hogy az Isten 

hívta erre a szolgálatra. Ezt on-
nan tudhatjuk, ha a szívben bé-
kesség van. Egyedül az elekinél 
éreztem ezt. cigányemberként 
szolgálni egy magyar közössé-
get, Istennek áldása, mivel hi-
szek abban, hogy a cigányem-
ber áldása lesz ennek a hazának.

- Többen inkább költőként 
ismernek. Hány versesköteted 
jelent már meg?

- Ez idáig négy kötetben kap-
tam lehetőséget megmutatni a 
gondolataimat. Az első 1998-
ban a Sóhajok, majd 1999-ben 
az Átutazás, mindkettő a Tevan 
Kiadó gondozásában jelent 
meg. Majd 2000-ben szerzői 
kiadásban az Arcomon titkosírás 
következett, amit egy antológia 
követett, melyben más tehetsé-
ges cigányemberek is bemutat-
kozhattak. címe: S megszűnik a 
csönd. Szeretnék ablakot nyitni 
a társadalom számára, hogy be-
tekintést nyerjen kisebbségi lé-
tembe. A verseim mindenkinek 
szólnak. Az életem részévé vált 
a költészet és nagyon sokat kö-
szönhetek neki.

- Nekem úgy tűnik rendkí-
vül elfoglalt ember vagy. Mit 
szól ehhez a családod? Marad 

időd pihenni és hogyan kapcso-
lódsz ki?

- Az én feleségemet, Hajnal-
kát, az Istentől kaptam aján-
dékba, és ő biztosítja nekem azt 
a hátteret, ami ahhoz kell, hogy 
Istentől vett szolgálatomat vé-
gezhessem. életemben csak há-
rom nő van, az édesanyám, a 
feleségem és a 20 éves lányom. 
Igyekszem ezért a házasságo-
mat megóvni, mint egy töré-
keny edényt. Pihenésként olva-
sok vagy vezetek, mivel mentá-
lisan fáradok el. Nagyon szere-
tek olvasni, de gitározni is szok-
tam. (Most éppen a carameltől 
kapott elektromos zongorával 
barátkozik Laci – a szerző.) Iga-
zából a szolgálat nekem az élet. 
Amikor szolgálok, akkor élek. 
 gugé

Következő interjúalanyunk: 
Szamos Péter rendőr törzszászlós.

Ittasan vezetett
Ittas járművezetés gyanúja 

miatt intézkedtek a rendőrök 
január 11-én Békésen, a Lánc 
utcában. Egy személygépko-
csi vezetőjénél az alkoholszon-
da ittasságot jelzett. A férfit a 
rendőrök előállították a Békési 
rendőrkapitányságra. Továb-
bi két légalkoholmérés is meg-
erősítette az ittas járművezetés 
gyanúját, ezért a rendőrök el-
vették a férfi vezetői engedé-
lyét és büntető feljelentés tet-
tek ellene.

Miért jobb a sör, mint a nő?
- Sosincs fejfájása.
- Türelmesen vár rád a ko-

csiban, míg focizol.
- Nyilvánosság előtt is fo-

gyaszthatod.
- Nem féltékenykedik, ha 

egy másikra térsz rá.
- Nem tartja számon, hogy 

mikor jössz haza.
- Ha betérsz egy kocsmába, 

könnyen felcsíphetsz egyet.
- Megoszthatod a barátaiddal.
- A hónap minden napján 

élvezhető.

 Vicc

Építőanyag 
kereskedés: 

sóder, homok, kavicsok, 
fehérmurva, ágyazókő, 

téglák, természetes kövek, 
térkövek, vasak, cement, 

mész, ragasztók, vakolatok, 
OSB lapok, hőszigetelő 

rendszerek, kőzetgyapot, 
ásványgyapot, többfajta 

szén, tűzifa.
Házhozszállítás, fuvarozás.

Fess 
Rochilde
  Alkalmi 

ruhák
 Öltönyök
  Farsangi 

jelmezek

50%-os 
csizmavásár!
Békés, Teleki u. 17.

Tel.: 66/411-023
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es tavon horgászhely eladó. 
Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Szélső u. 59. alatt 1113 m2-es telek komfort 
nélküli kis házzal eladó. Irányár: 2,9 millió 
Ft. Érd.: 30/658-35-03.
A Tavasz utcában két ház építésére is al-
kalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millióért 
eladó. Érd.: 70/771-90-33. 
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,5 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Tárház utcában ház nagy portával eladó. 
Irányár: 4,8 millió Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Szélső utca 49. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Daru u. 2. szám alatti összkomfortos ház 
berendezéssel vagy anélkül eladó. Ingatlan 
alapterülete: 462 m2. Irányár: 5 millió Ft. 
Érd.: 30/437-05-38.
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszo-
bás családi ház eladó 5 millió Ft-ért. Érd.: 
66/427-072, 30/528-15-23, 30/97-48-463.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Bocskai u. 57. szám alatti ház felújítva, be-
költözhetően eladó 5,6 millió Ft-ért. Tel.: 
30/203-73-41.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 
66/415-012, 30/739-62-69. 
Egyszobás, 37 m2-es, földszinti lakás el-
adó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/23-91-
649.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.
Dánfoki üdülő eladó. Irányár: 6 millió Ft. 
Tel.: 30/340-18-11.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 7 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

TiszTElT olvAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FElTÜNTETik 
Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Békésen háromszobás családi ház város-
központi részen eladó. Két család részére 
is kialakítható 8 millió Ft-ért. 30/377-53-10.
Karacson felújított lakás eladó 8,2 millió 
Ft-ért. 30/43-41-177.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es 
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszin-
ti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79. 
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás 
családi ház 1000 m2-es portán eladó. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy 
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-
27-51.
Tárház utcában 1000 m2-es telken három-
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 
9,5 millió Ft. Érd: 30/973-29-64.
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

Téglaépítésű, tehermentes, háromszobás, 
120 m2-es ház eladó a bánhidai városré-
szen. Irányár: 11,9 millió Ft. Tel: 70/324-
87-98.
Ady 10-ben II. emeleti, 2+félszobás, felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 
70/517-57-57.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Háromszobás+nappalis családi ház el-
adó. Műhely, fűtött garázs. Irányár: 12,5 
millió Ft. Érd.: 70/241-82-97.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Drága utcában négyszobás, kétgeneráci-
ós, duplateraszos, nappalis családi ház 
melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 mil-
lió Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Városközponthoz közel 3 szobás + nap-
palis, galériás, hőszigetelt, klimatizált, 
padlófűtéses ház eladó. Irányár: 19 millió 
Ft. 70/32-99-222.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben 
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappa-
lis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INgATLAN
Egy személynek szoba-konyha, közös für-
dővel kiadó. 70/945-32-67.
Bélmegyeren ház nagy kerttel rendben tar-
tásért kiadó vagy eladó. 30/48-42-408.
Lakás kiadó egy vagy két személynek. 
Érd.: 70/255-36-43.
Kétszobás, konyhás, téglaépítésű, gáz-
konvektoros kertes családi ház kiadó. Tel.: 
30/415-50-45.

KERT, SZáNTóföLD
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Békésen a Szécsény kertben kert eladó. 
Érd.: 30/484-24-80. 
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

1284 m2 kert a Malomasszonykertben el-
adó. Víz, villany, téglaépítésű szerszámos. 
30/648-49-09, 66/415-081.
Csatárkertben, nagyon jó helyen négy 
kvadrát kert eladó. Víz, villany. Érd.: 
66/413-902.

JárMű, AlKATrész
Eladó egy jó állapotban lévő Riga 12-es se-
gédmotor-kerékpár. 30/85- 81-911.
Simson segédmotor eladó. Tel.: 30/457-
23-02.
Simson MZ-t veszek bontásra. Tel.: 20/94-
507-26.

áLLAT
Mangalicahízó eladó. 70/365-98-46.
Négyhónapos Mudi szukakutya eladó. 
30/813-03-94.
10 méhcsalád eladó március-áprilisi szál-
lítással. 70/779-68-18.
Hat hónapos Magyar félvér kanca csikó el-
adó. Irányár: 100 ezer Ft. Tel.: 30/85-81-
911. 
3 db eredeti szőke mangalica süldő eladó 
Békésen. Érd.: 30/463-88-11.
2 db nagysúlyú hízó eladó. 70/270-83-99.
Eladó: vágni való nyúl, konyhakészen is, 
hasas nyúl, pulykatojó, pulykakakas. Rak-
tár u. 24. 70/881-93-00.
Malac süldők eladók. 30/485-99-16.
Malac eladó. 30/921-26-25.
Hízó eladó. 66/412-498.
Szobatiszta cicák elvihetők. 70/34-25-117.

SZoLgáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Villanyszerelés! Kapcsolók, csillá-
rok, konnektorok, csengők, bojle-
rek javítását is vállalom. Telefon: 
0036/30-993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

MUNKáT KERES, AJáNL
Azonnali kezdéssel hírlapkézbesítőt kere-
sek Békésre. Érd.: 70/778-53-10.
Varrónő bedolgozói munkát keres. 70/395-
97-32.
Idősgondozói munkát keresek. Tel.: 
66/738-018, 70/771-12-34.
Idős- vagy betegápolói munkát keresek. 
70/510-96-99.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.

EgYÉb 
Eladó: 2200-as szalagcsiszoló, 300-as 
kombinált gyalugép, 400-as egyengető 
gyalugép, faesztergapad. Érd.: 30/860-
17-03.

Régi ércpénzt és régi bankjegyet vennék. 
Érd.: 30/24-56-925 .
Eladók: zsírosbödönök, ballonok, 48-as 
kabátok, paplan, 60 l-es üst, varrógép. 
Tel.: 66/746-251.
220-as cirkula, fűkasza alkatrésznek, 42-
es boksz bőrcsizma. 30/27-28-342.
Építkezésből megmaradt új és használt 
csúszásmentes járólap eladó. Minőségi 
új és használt paplanok és párnák eladók. 
30/94-55-433.
3 fázisú cirkulafűrész, fából készült háló-
szobabútor eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Gabona eladó, 4000 Ft/mázsa. Békés, Ka-
sza u. 10. Tel.: 66/415-258, 30/686-98-68.
Régi bútorokat, hagyatékot, tollat, gya-
lupadot, disznóvágóasztalt, lemezkádat, 
teknőt vennék. 70/671-09-21.
Erdélyi sítúrához februárra 2-3 személyt 
keresek. 30/94-55-433.
26-os férfi kerékpár 9000 Ft-ért, fekete 
műbőr irodai forgószék 7000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 30/74-40-896.
Eladó: 2db Simson üzemanyag sapka , MZ 
lábtartó, kézmosókagyló, 3 db Opel Astra 
acélfelni, elektromos írógép, kisbíródob, új 
45-ös gumicsizma. 30/26-05-421.
Eladó: motoros fűnyíró, reflektor, 2 l-es 
demizson, szódásüvegek, üveg tortatar-
tó, kézimunka fonal, 40 db üres parfümös 
üveg, erős kerékpárcsomagtartó. 30/26-
05-421.
Kukoricamorzsoló és fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Majdnem új tölgyfa szekrénysor, konyha-
szekrény, ülőgarnitúra, benzines fűnyíró 
eladó. Tel.: 30/578-31-81.
Kiváló minőségű házi vastag- és vékony-
kolbász, illetve császárszalonna eladó 
Érd.: 70/60-91-913, 70/585-35-17.
Eladó: cirkula, cirkulaváz, nagy átmérőjű 
cirkulakorongok, 5 m-es falétra, konyha-
asztal, szalagfűrész. 20/472-96-58.
Eladó: felfújhatós kerekű rokkantkocsi, 
kis mázsa súlyokkal, Energomat jó állapo-
tú elektromos mosógép, új pehelypaplan. 
Te.: 30/563-01-30.
120 l-es betonvályú (2 db) eladó vagy jer-
ke bárányra cserélhető. Tel.: 70/227-00-
63.
Eladó: régi kismázsa, régi bolti mérleg, 
régi tányérok, kávéskészletek, levesestá-
lak, gyümölcsös tálak, festett tányérok, 
régi lámpák, bögrék, amatőr festmények, 
konyhaszekrény felsőrésze. Révész u. 7. 
Tel.: 66/413-716.
Csepel lábbal hajtós varrógép, vonalas te-
lefonkészülék, demizson, dohányzóasz-
talok, szekrénysor, kővályúk eladók. Tel.: 
70/612-83-74.
Horgászbotok, orsók hagyatékból eladók. 
Érd.: 30/434-22-97.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ft-
ig. Tel.: 20/945-07-26.
Bontott gázkonvektor eladó. Tel.: 20/290-
83-60.
Porcelánok, dísztárgyak, lepedő, ágyne-
műhuzat, zománcos edények eladók. 
Érd.: 70/397-68-12.
Kolbászgyúró fateknő eladó. 70/774-98-
86.
Bontásból eladó: tégla, redőnyök, üvegfa-
lak, cserép, konvektorok, kúpcserép, sa-
mott tégla, beépített csempekályha, ké-
ményajtók, kályha ajtók. 20/472-96-58.
Eladó: fűnyíró, gáztűzhely palackkal, régi 
konyhaszekrény, kétajtós szekrények, 20 
kg-ig mérő mérleg, paplan párnával, hu-
zattal, 8-as húsdaráló, edények, Neuman 
varrógép. Tel.: 66/746-251.

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), FA-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: február 7. kedd 17 óra

ingyenes apróhirdetés!

A hallásvizsgálat fájdalommentes. A vizsgálatokkal meg-
erősítik vagy cáfolják a beteg halláscsökkenésre vonatko-
zó gyanúját. A diagnózist audiológus szakorvos állítja fel. 
Megmondja, milyen típusú halláscsökkenéssel áll szemben, 
meghatározza a halláscsökkenés mértékét, és azt is, hogy 
melyik, esetleg mindkét fül érintett-e. Tájékoztatást ad a vár-
ható kimenetelről és a kezelési lehetőségekről. 

kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

a József Attila u. 5. szám alatt. 
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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Felkészülten várták a telet
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezekben az „ingatlanokban” 

nincsenek ablakok, kályhák, így 
tüzelővel sem tudnánk segíte-
ni. A rossz kis házakban nappal 
is olykor mínusz hőmérsékletek 
uralkodnak.

- Milyen - a korábbi években 
nem tapasztalt - kihívásokkal 
kellett tehát a szociális szolgál-
tató munkatársainak szembe-
nézniük a nem várt hideg miatt?

- A hajléktalanság nem egy 
állapot, hanem gyakran élet-
forma, ami nem szokványos 
helyzeteket produkál. Mi gya-
korló szakemberek is értetlenül 
állunk egyes emberi döntések 
előtt. Nehéz elfogadnunk, hogy 
miért választja valaki a fűtetlen 
viskóját a szép és újszerű haj-
léktalan szálló helyett. Ezeket 
a személyeket azonban a pol-
gárőrök, rendőrök és a szoci-
ális szakemberek figyelemmel 
kísérik, támogatják. Az idei té-
len ilyen esetünk is több volt. A 
szolgáltatás önkéntesen vehe-
tő igénybe, a beköltözésre egy 
ügyfelet sem lehet kötelezni. 
Minden esetben megmutatjuk 
a krízisben élőnek a hajlékta-
lanszállót, mintegy alternatívát 
kínálva. Azonban van olyan em-
ber, aki mindezek után is „haza” 
szeretne menni.

- Működött-e a társadalmi 
szolidaritás a városban: a jel-
zőrendszer, amely például a 
lakhatással rendelkező, de azt 
nem vagy nem eléggé fűteni ké-
pes, magányosan élő emberek-
re irányította az önök figyelmét?

- A békési lakosok érzékeny-
sége ebben a témában is figye-
lemreméltó, nem csak a hivata-

los jelzőrendszerre (rendőrség, 
polgárőrség, oktatási intézmé-
nyek, egészségügyi dolgozók, 
gyámhivatal, stb.) számítha-
tunk. Az odafigyelő család mel-
lett borzasztóan fontos szerepe 
van a szomszédoknak, hiszen a 
szokásostól eltérő dolgokat ők 
észlelik a legkorábban. Kérjük 
őket, ha szokatlant észlelnek, 
tegyék meg jelzésüket. 

- Sikernek könyveli el, hogy 
Békésen nem halt meg senki ki-
hűlés miatt a váratlanul kemény 
hidegben?

- A szociális szakemberek szi-
gorúak önmagukkal, és gyakran 
az eredményeket sem éljük meg 
sikernek. Inkább csak a mun-
kánk igazolásául szolgál, hogy 
nem következett be tragédia. 

- Van-e valamilyen levonható 
tanulsága az elmúlt heteknek a 
szociális szolgálat szempontjá-
ból?

- Amikor mi készülődni kez-
dünk a krízisidőszakra, akkor 
még javában tombol a nyár. A 
szálló működtetésén túl számos 
hajléktalan témájú projektet 
nyújtunk be. Ezeknek köszönhe-
tően sikerült napi egyszeri meleg 
étkezést biztosítani minden hét-
köznap a településen élő haj-
léktalanoknak, teljesen ingyen. 
Szintén támogatásból vásárol-
tunk az étkeztetéshez szükséges 
tárgyi eszközöket, továbbá pap-
lanokat, párnákat, hálózsákot, 
alapvető gyógyszereket, kötsze-
reket, valamint vérnyomás- és 
vércukormérőt. Tanulság, hogy a 
jövőben is minden lehetőséget 
megragadunk, hogy megelőzzük 
a tragédiát. 

Szegfű Katalin

Interjú Kádasné Öreg Julianna igazgatóval

Idős férfit mentettek meg
Fűtött szállóra vittek a rendőrök egy férfit január 14-én este 

Békésen. A 81 éves férfi a házában egyedül él, nem tudja ellátni 
magát, nem tud fűteni, ezért helyezték el az átmeneti szállón – 
tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság. 

Nyitva: 
hétfő-péntek: 8-17 óra, 

szombaton 8-12 óra között.
Keresse új üzletünket 

a rákóczi u. 2. szám alatti 
üzletsoron.

Egyes ruhatermékek most 
fÉLáRoN!

MAGIX FATELEP 
TűZIFA 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.
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Hatvan éve együtt
Tóth Ferenc és felesége, Tóth Ferencné a kö-

zeli hetekben családi körben ünnepelte 60. há-
zassági évfordulóját. Fia, menye, unokái és csa-
ládjuk az alábbi bibliai idézettel kívánnak to-
vábbi hosszú boldog együtt töltött éveket.

 „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a sze-
retet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem 
gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül 
a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében 
leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent re-
mél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg 
soha.” (Pál apostol IKor.13)

Szoktak az interneten vásárolni? Ez nem a 
szokásos beugrató kérdés, nem akarom Önö-
ket beszervezni Isten tudja, milyen szerveze-
tekbe. ugyan nem nélkülöz valamelyes koc-
kázatot, mégis használjuk erre is az interne-
tet, és szerintem minél kisebb településen la-
kik valaki, annál jobban jön, ha ezt a lehetősé-
get igénybe veszi. Előttünk is gyakran megáll 
a szállítóautó, így aztán nem lepődtem meg, 
amikor az egyik családtagomat a világhálón 
böngészve találtam. Amikor megnéztem, mi-
lyen oldalt néz, nagyot nevettem, az oldal ne-
ve ugyanis: ugyismegveszel.hu. Nekem per-
sze (akitől alig lehet pénzt kiénekelni) nem 
a költekezés, hanem az jutott eszembe, hogy 
megvész (megveszik?), aki itt vásárol. Je-
lentem, az adásvétel azóta nyélbe üttetett, 

és rendben ment minden: a minihangszóró 
megérkezett, és a szája se habzik senkinek. A 
vásárlásról más is eszembe jutott (főleg, mivel 
nem vagyok még meg a 15 sorral): hogy ven-
déglátós tanítványaim sokszor panaszkod-
nak az ügyfélkör kifogásolható modora mi-
att. ritkán hangzik el, hogy kérek ezt meg 
azt, vagy hogy legyen szíves, ellenben annál 
gyakrabban előfordul, hogy a tisztelt vendég 
a jövőbe lát. Hogyan? Például ha így kér va-
lamit: Lesz egy hamburger. Akik így beszél-
nek, azok bátran próbálkozhatnának értéke-
sebb tárgyakkal is: sportautóval, helikopter-
rel, jachttal, és máris tesztelhetnénk, igaza 
volt-e Persiusnak, tudniillik hogy a semmi-
ből nem lesz semmi.  

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Úgyis megveszel…

BékésI progrAmAjánlATok jAnuár 31.-feBruár 15. köZöTT

Február 11. szombat délután-este

IV. Farsangi Forgatag a kulturális központban. 
Bővebben a címlapon.

Február 15. szerda 18 óra

Természetesen az egészség felé klub. Bővebben a 
8. oldalon. Kulturális központ

Teltház tapsolt 
a bükki füvesembernek

A bükki füvesember, a köz-
ismert Szabó Gyuri bácsi járt 
Békésen a minap. A Kecske-
méti Gábor Kulturális Köz-
pont színházteremébe szó-
ló jegyeket olyan gyorsan el-
kapkodták a vendégek, hogy a 
nagy érdeklődés miatt a köz-
pont aulájában kivetítőn le-
hetett követni az előadást. A 
bükki füvesember sok témát 
érintett az előadásában, be-
szélt a különféle betegségek 
esetén fogyasztható teákról és 
a házi praktikákról. Kifejtet-
te, hogy a legfontosabb a meg-
előzés, érdemes tehát elébe 
menni a betegségeknek. Ki-
emelte: a különféle gyógyte-
ák rendszeres fogyasztása se-
gít megelőzni a betegségeket. 

Az előadás után néhány sze-
rencsés személyes tanácsadá-
son vehetett részt, közben az 
érdeklődők az aulában vásá-

rolhattak a nagy szaktudású 
Szabó Gyuri bácsi gyógynö-
vényeiből és kaphattak egy-
egy jó szót és tanácsot.

A 88 esztendős Gyuri bácsi, az egyik legismertebb arca a hazai termé-
szetgyógyászatnak. A tudást még javasasszony nagyanyjától vette át.
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Fekete-fehér 
fényképmeditációk

A fény leképezése (vagyis a 
fényképezés) nagy alázatot kí-
ván – vallja Fülöp Péter fiatal 
győri fotográfus, akinek a mi-
nap nyílt kiállítása a Kecske-
méti Gábor Kulturális Köz-
pontban. 

A kiállított fotók egy „világ-
járás” termékei: a felvételek az 
anyaországban többfelé, és az 
elcsatolt részeken készültek az 
elmúlt években. Közel 500 foto-
gráfia legjavát (23 alkotást) mu-
tatja be a február derekáig láto-
gatható tárlat, amely egyébként 
2013 óta járja az országot. 

A kiállítást Koszecz Sándor 
kultúrház-igazgató nyitotta 
meg. Kiemelte, hogy a Fény(le)
képezés című tárlat fekete-fe-
hér, letisztult, egyszerű, szinte 
statikus fotóin a fény rajzolja 
ki a formákat, és tereli a figyel-
münket az ábrázolni kívánt ap-

ró részletre, a hol lírai, hol sza-
bályos struktúrákra. Így nyer 
értelmet és mondanivalót egy-
egy alkotás. Szinte meditatív ál-
lapotba kerülhet az elgondolko-
dó néző, az ábrázolt személyek, 
tárgyak, jelenségek időtlenné 
válnak. A magány, a sivárság, 

a romlás képei tárulnak elénk, 
de a fotók és elmés címei olykor 
humort is tartalmaznak. 

Fülöp Péter fotókiállítása 
február 16-ig, a kulturális köz-
pont kápolnatermében ingye-
nesen tekinthető meg.  

Szegfű Katalin

Fülöp Péter kiállítása február derekáig látogatható.

RÖVIdeSeN újRa KapHaTó 
az Üdvözlet Békésről című kiadvány!

A 140 oldalas, exkluzív kivitelű, 
Békés múltját bemutató fotókönyv 

továbbra is mindössze 
1895 Ft-os áron 
vásárolható meg.

Február 15-től keresse 
a Cerka papírboltban,  

a Fakuckó játékboltban, 
a Barta kereskedésben 

és a Püski Sándor Könyvtárban!

Üdvözle t BékésrőlÜdvözle t Békésről
A millenniumtól az  ezredfordulóig

Berényiek törtek be 
Muronyban

Három férfi próbált meg 
pénzt lopni egy telephely 
irodájából Murony külterü-
letén. Az épületbe és a pénz-
tárhelyiségbe bejutottak, de 
a páncélszekrényt nem tud-
ták kinyitni. Az eset még ta-
valy ősszel történt. A rend-
őrök január 23-án fogták el a 

három mezőberényi tettest, 
akik beismerő vallomást tet-
tek. A 26 éves L. cs., a 22 
éves P. Sz., és a 21 éves r. r. 
ellen lopás bűntett kísérlet 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat bünte-
tőeljárást a Békési rendőr-
kapitányság. 
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Elkészült a hűtőház
Befejeződtek a hűtőház kivitelezési mun-

kálatai Békésen. A beruházás során körülbe-
lül 40 köbméternyi hasznos térfogatot alakí-
tottak ki szakszerűen hűtőtérré. Mint ismert, 
a városvezetés célja, hogy a mezőgazdasági 
programban megtermelt konyhakerti növé-
nyeket hosszabb ideig tudják frissen tárolni, 
mert így a felhasználáskor az alapanyagok vi-
tamintartalma sokkal kedvezőbben hasznosul. 

Jelenleg két önkormányzati tulajdonban ál-
ló kertben termesztenek zöldséget összesen 
1,66 hektárnyi területen. Izsó Gábor polgár-
mestertől megtudtunk, hogy az önkormány-
zat a hűtőház melletti helyiségben savanyító 
üzem kialakításában gondolkozik. A hűtőház 

kialakítása és kapacitása lehetővé teszi a sa-
vanyító üzem alapanyagainak, késztermékei-
nek tárolását is. A hűtendő alapanyagok tá-
rolása M30-as rekeszekben és több sorban va-
lósul meg. 

A feltöltési időszak júniusban kezdődik 
majd, közben a feldolgozásra váró és rövid 
tárolási idejű zöldségeket feldolgozzák vagy 
értékesítik. A hosszútárolású zöldségek be-
tárolása szeptember és október hónapokban 
megtörténik, felhasználásuk tavaszig folya-
matos. Az önkormányzat e programjára öt-
millió forint támogatásban részesült, mely-
hez mindössze öt százalékos önerőt kellett 
biztosítania.  

Rendőrségi hír
A Békési rendőrkapitány-

ság január 23-án őrizetbe vett 
egy békési férfit, aki ellen a 
Békéscsabai Járásbíróság adott 
ki elfogatóparancsot. A 49 éves 
L. M. ügye bírósági tárgyalásá-
ig marad őrizetben.

A Békési Újságot 
kéthetente keresse 
a postaládájában!
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Horgász
szemmel

TélI felkésZülés
Mit tud tenni a horgász a 

leghidegebb hetekben, január 
végén, február elején? unalmas 
téli estéken érdemes felkészül-
ni a pontyok fogására. Feladata 
tehát a szerelékek kötözgetése, 
illetve előkék, horgok kötözge-
tése, és a csomók ellenőrzése is 
nagyon fontos. érdemes az elő-
ketartónkat telekötni, mert a 
vízparton ezzel sok időt nyer-
hetünk majd. remélhetőleg 
minél hamarabb kiolvadnak a 
vizek és készülhetünk az első 
bevetésekre. A horgászok közül 
sokan már alig várják a jobb 
időt, és amint csak lehet, már-
is a tavak, folyók partján látjuk 
őket. A thermoruha és a meleg 
lábbeli ne maradjon otthon! 

A 2017-es területi jegyek 
már válhatók az egyesületek-
nél. Ne feledjék a fogási napló-
kat időben leadni!

szekerczés sándor

Hűtőt nyert a békési asszony

A napokban adták át a Piactéri Gazdaboltban az Előnykártya 
nyereményjátékának egyik főnyereményét, egy hűtőszekrényt, 
a boldog nyertesnek, K. cs. Mártának. Az átadón más Előny-
kártya tulajdonosok is megjelentek, együtt örültek vásárlótársuk 
szerencséjének. 

Az Előnykártya programban résztvevő békési Piactéri Gazda-
bolt idén is folytatja akcióját. Hogyan lehet Önnek is szerencsét 
hozó Előnykártyája? Igényelje boltjukban vagy online, a www.
ek24.hu/gazdabolt oldalon, így azonnali árengedményt és egy rész-
vételi szelvényt is adnak önnek. A kártyatulajdonosok között az ér-
tékes műszaki cikkeken kívül a következő sorsoláson, június 30-án 
egy opel corsa személygépkocsi talál majd gazdára.

Ha Ön is szeretne nyerni, kedvezménnyel vásárolni, kérje 
Előnykártyáját a Piactéri Gazdaboltban! Gyűjtsön minél több 
részvételi szelvényt! Szelvényüket az Előnykártya birtokosok 
azonnal átvehetik, és további részvételi szelvényeket adnak 2000 
Ft feletti vásárlás esetén.

Az Előnykártya és a játékszabályzat részletei a www.elony.hu ol-
dalon olvashatók. 

jutalmazások a kajakosoknál
2016-ban 156 tagdíjat fize-

tő tagja volt a Békési Kajak-
Kenu Klubnak, amely a ma-
gyar kajakegyesületek rangso-
rában (140 között) a 20. helyen 
zárta a versenyévadot – hang-
zott el a békési sportklub köz-
gyűlésén.

A közgyűlésen megerősítet-
ték az elnöki tisztségben dr. 
Nagy Györgyöt, az ügyeket 
továbbra is Kálmán Tibor vi-
szi titkárként, az elnökség har-
madik tagja pedig Patai Fe-
renc lett.

Emelték a tagdíjat. 1800 Ft 
helyett március 1-jétől 2800 
Ft-ot kell havonta fizetniük a 
sportolóknak, de ahol egy csa-

ládból többen is klubtagok, 
ott kedvezményt adnak. Mél-
tányossági alapon kérhető a díj 
egy részének vagy egészének 
elengedése is.

A közgyűlést Izsó Gábor 
polgármester, alapító tagként 
is köszöntötte. Kiemelte, hogy 
milyen messzire jutott az évti-
zedek alatt a békési kajak-ke-

nu sport, amely immár világ- 
és Európa-bajnokokat is fel tud 
mutatni. Sokat javultak a kaja-
kozás személyi és tárgyi felté-
telei is – ismerte el Izsó Gábor.

Később jutalmazták a Béké-
si Kajak-Kenu Klub segítőit, 
szponzorait, edzőit és a legered-
ményesebb sportolóit az utób-
bi két esztendő versenyeredmé-
nyeit figyelembe véve. A ma-
gyar bajnokság 1-9. helyezettjei 
mellett a nemzetközi versenyek 
legjobbjai, köztük sárkányhajó-
zásban és a Masters kategóriá-
ban induló versenyzőket is el-
ismerték. A ajándékokat Izsó 
Gábor adta át. A találkozó va-
csorával ért véget.  sz. k.A közgyűlésnek a Bagoly vendéglő adott otthont.

Fo
T

ó
: G

A
z

Só
 J

á
N

o
S 

(G
A

-P
Ix

  F
o

T
ó

).

Éllovasként várja a tavaszi 
idényt a Békési FC
Pár hete megkezdték a tavaszi szezonra való felkészülést a 
békési labdarúgók. A megyei II. osztályú bajnokság éllovas 
csapata heti három edzést tart, februártól pedig edzőmér-
kőzések is színesítik a programot, már ha az időjárás is úgy 
akarja. 

remek idényt zárt a fel-
nőtt csapat, amely 15 bajno-
ki mérkőzéséből mindössze 
háromszor nem tudott győz-
ni, idegenben is csak egy al-
kalommal veszített pontot, a 
kiegyensúlyozott teljesítmény 
pedig őszi elsőséget jelentett. 
Noha a vezetőség célja tovább-
ra is a dobogós helyek valame-
lyikének megszerzése, menet 
közben a játékosok tették sa-
ját maguknak feljebb a „lé-
cet”. Egyértelműen az élen 
akartak telelni. A sikerből 
minden csapatrész kivette ré-
szét, hiszen a gárda 16 kapott 
gól mellett 48-at szerzett, 37 
pontot gyűjtve 1 ponttal elő-
zi meg a Békésszentandrást. 
A játékoskeretben különösebb 
változás nem várható, eddig 
Barkász Benjámin visszatéré-
se vehető biztosra, illetve a je-

lenleg még térdsérüléssel baj-
lódó reszelő rómeó is hazatér 
angliai munkavállalásából. Bí-
ró Péter legénysége tétmérkő-

zésen legközelebb február 25-
én lép pályára a Kardos-Ör-
ménykút elleni idegenbeli me-
gyei kupamérkőzésen, az első 
bajnokin pedig március 4-én 
a Dobozt fogadja. Mindezek 
előtt a gyomai Holler-Kupán 
szerepel a gárda felkészülési 
teremtornán. 

A fiatalok is munkához 
láttak, az ifjúságiak új edző-
vel, Molnár Gáborral, a ser-
dülők továbbra is Szarvas 

róberttel. Az u13-as csapa-
tot továbbra is Puskás Károly 
egyesületi „bozsikos” edző 
készíti fel. A legfiatalabbak 
a mezőberényi Farsang-Ku-
pán 5. helyezést értek el, még 
januárban a serdülők is meg-
méretnek rajta. 

A közelmúltban a Békési 
Futball club szűkebb delegá-

ciója a felvidéki Dunaszerda-
helyre látogatott. A két csa-
pat tagjai a szokásos téli futsal 
tornán vettek részt, ahol a Bé-
kés az előkelő 3. helyet szerez-
te meg. A legjobb kapusnak a 
Békési Fc játékosát, Szűcs Ba-
lázs választották meg. A meg-
hívást a BFc a februárra ter-
vezett és mára hagyománnyá 
vált Békés-Körös Kupán vi-
szonozza.

Tokaji Attila

Tervezett edzőmérkőzések (felnőtt):
Február 4. szombat 9 óra: Jamina SE – Békési Fc (Békés-
csaba, Kórház utcai műfű pálya)
Február 15. szerda, 18 óra: Békési Fc – Szeghalmi Fc
Február 18. szombat 13 óra: Békési Fc – Mezőberényi Fc

Békési lány is bedőlt a 
modellkarrier ígéretének

Békési áldozata is van annak 
a 21 éves kétegyházi férfinak, 
aki fiatal lányokat tévesztett 
meg. Modellmunka ígéretével 
csalt ki pénzt tőlük. Az egyik 
közösségi oldalon azt állította 
magáról, hogy divatfotózások-
hoz közvetít modelleket. Egy 
ismert ruházati márkát gyár-
tó cég megbízottjának adta ki 
magát és azt mondta a jelent-
kezőknek, hogy Budapesten, 
egy szállodában történik majd 
a fotózás. Hat békéscsabai 

lány, egy gyulai fiú, valamint 
egy békési és két mezőberényi 
lány dőlt be neki. A közvetíté-
sért alkalmanként 10-40 ezer 
forint közötti összegeket vett 
át. A fotózásokra időponto-
kat is adott a jelentkezőknek, 
amelyeket aztán többször mó-
dosított. Végül a fotózás egyik 
esetben sem történt meg. A 
Békéscsabai rendőrkapitány-
ság a K. A. elleni nyomozást 
lezárta, csalás miatt vádeme-
lést javasol ellene.


