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Kétszemélyes 
kávéház

Az előző lapszámban 
Szuromi Pált kérdez-
te Szilágyiné Szabó 
Ágnes. Most szere-
pet cseréltek.

- Kedves Ági, emlék-
szik még, mi volt az el-
ső, megrendítő olvas-
mány-élménye?

- Dallos Sándor Mun-
kácsy-regénye. Szépen 

megírt könyv, de talán sok egy kilencévesnek. 
Emlékszem, hogy sírtam rajta.

- Ön mióta ír?
- Gimnazista korom óta. Az iskolaújság-

ban kezdtem, aztán az igazgató úr lapjában, 
az Orosházi Naplóban folytattam, interjúkkal. 
Például az Air France svéd igazgatójával és az 
egyik utolsó kapucinus szerzetessel beszélget-
tem. Kár volt ilyen fiatalon sikeresnek lenni eb-
ben, ha akkor feltörlik velem a padlót, most új-
ságíró lennék. Egyébként műfordító szerettem 
volna lenni, nem író. Első fordításom tizenhét 
évesen jelent meg (egy Vergilius-részlet hexa-
meterben).

- A szépírói munka is olyan könnyedén megy, 
mint a nyelvművelő írások?

- Örülök, ha úgy tűnik, hogy könnyű kézzel 
írom ezeket a kis jegyzeteket. Igazából a témát 
megtalálni nehéz, hiszen tizenegy éve kezdtem 
ezt a sorozatot. A megírás többnyire egy hosszú 
lélegzetvétel, de rendszerint az utolsó pillanat-
ban, azaz rám is jellemző, hogy a legjobb mú-
zsa a határidő. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Interjú Szilágyiné Szabó Ágnes íróval

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
A Kommunista Diktatúrák Áldo-

zatainak Emléknapján a Forradalmi 
emlékműhöz hívták a megemlékezőket. 
Beszédében Kálmán Tibor alpolgár-
mester felidézte Kovács Béla kisgazda-

párti politikus alakját, akit 1947 február 
25-én a kommunistákkal szembeni ki-
állása miatt szovjet hatóságok jogellene-
sen, a képviselői mentelmi joga ellenére 
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcol-

ták (ahol nyolc évet töltött fogságban). 
2001 óta e télvégi nap a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja. Mint Kál-
mán Tibor elmondta, a 20. század során 
könnyű volt a rendszer áldozatává válni. 
Miközben az embertömegeket fenyeget-
ték és propagandával megtévesztették, 
azok szorgosan építették a szűk kom-
munista vezetői elit jólétét, és maguk 
is „jól éltek” – hitelt hitelre halmozva. 
Végül a diktatúrát az sodorta el, amitől 
mindig is a legjobban félt: az összefogás. 
Egy nemzet ereje mindenkor az összefo-
gásban lakozott, és ma is ebben rejlik – 
mondta a békési politikus. 

A megemlékezés során koszorúzás is 
zajlott. A városirányítás nevében Izsó Gá-
bor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző 
és Kálmán Tibor alpolgármester helyezte 
el az emlékezés virágait. A pártok közül 
egyedül a KDNP volt jelen.  Sz. K.

Elfogadták a város költségvetését
Izsó Gábor polgármester szerint a fejlesztések éve lehet 2017

Elfogadták a város 2017-es költségvetését. Békés idén közel 3,6 
milliárd forintból gazdálkodhat. Az önkormányzatnak és intézmé-
nyeinek a működőképessége biztosított.

A költségvetési előterjesztésből 
kitűnik, hogy az önkormányzat 
működési célú kiadásait tekintve 
az egyensúlyra törekszik. Az iskolai 
köznevelési feladatok állami átvé-
telével azok üzemeltetési kiadásá-
tól mentesül a település, ugyanak-
kor a kötelező minimálbér-emelés 
és a garantált illetmények emelke-
dése, valamint a szociális hozzájá-

rulási adó változása érezhető mó-
don befolyásolta a büdzsé tervezé-
sét. A két változás együttes hatá-
sa jelentős kiadásnövekedéssel járt. 
A város működőképességét szem 
előtt tartva az úgynevezett ön-
ként vállalt feladatokra, például az 
uszoda működtetésére, a sport- és 
civil szervezetek támogatására to-
vábbra is hangsúlyt fektet a város-

vezetés. A grémium középiskolá-
soknak szóló ösztöndíjpályázatot 
hozott létre, míg az idősebb kor-
osztály körében idén is igényel-

hető az ingyenes uszodalátogatást 
lehetővé tevő rekreációs támoga-
tás. Az első lakáshoz jutók kamat-
mentes kölcsönt kaphatnak, és 
nyitott a kedvező vállalkozói köl-
csön kasszája is. Az önkormány-
zat sokadjára csatlakozik az orszá-
gos Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjrendszerhez. 

A költségvetés tárgyalásakor 
Izsó Gábor polgármester kiemelte, 
hogy 2017 a fejlesztések éve lehet 
Békésen. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Nőtt a balesetek 
száma tavaly

A Békési Rendőrkapitányság il-
letékességi terültén 2016-ban ösz-
szesen 79 személyi sérüléssel járó 
közúti baleset történt, melyből 
57 könnyű, míg 22 súlyos sérü-
lést eredményezett. Halálos bal-
eset nem volt. A könnyű sérülé-
ses balesetek száma egyharmadá-
val nőtt az egy évvel korábbihoz 
képest. A balesetek legfőbb oka a 
gyorshajtás, az elsőbbségi szabá-
lyok be nem tartása és a kanyaro-
dás. Nyolc ittas személy okozott 
balesetet. Jelentősen nőtt a kerék-
párosok miatt bekövetkező közle-
kedési balesetek száma is, tavaly 
21 ilyen történt. 

Miért hallgat a Torony Rádió?
Az Igazságügyi Minisztérium 

(IM) Hivatalos Céginformációs 
Szolgáltatása szerint a Cg.04-06-
003796 cégjegyzékszámú „To-
ronyrádió” Műsorszolgáltató- és 
Kereskedelmi Bt. (5630 Békés, 
Jantyik M. u. 21-25.) „kényszer-
törlés alatt” van. Ez 2017. feb-
ruár 23-i adat. A megszűntnek 
nyilvánítás dátuma: 2016. au-
gusztus 12. A határozat ügyszá-
ma: Cgt.04-16-000177/2. A ha-
tározat jogerőre emelkedésének 
időpontja: 2016. október 12. A 
kényszertörlési eljárás kezdeté-
nek dátuma: 2016. október 19. A 
képviseletre Csurka Péter ügy-
vezető jogosult (bejegyzés hatá-
lyos: 2015/02/24-től), akit meg-
kérdeztünk, miért nem szól a rá-
dió. Azt válaszolta, hogy nem kí-
ván nyilatkozni. A kültagok ada-

tainál az utolsó bejegyzés: „Csur-
ka Péter (…), hatályos 2013.02.28-
tól”. A beltagok adatainál az utolsó 
bejegyzés a következő: „Rácz Atti-
la Tibor (…) A tagsági jogviszony 
kezdete: 2015/03/28. A változás 
időpontja: 2015/09/27. (Nem be-
jegyzett)” A Céginformációs Szol-
gálat hivatalosan igazolja, hogy a 
kiadvány adatai az illetékes cégbí-
róság jogerős végzésein alapulnak. 
A cégügyben el nem bírált módo-
sítás nincs folyamatban. Fenti ada-
tok nyilvánosak, bárki számára 
hozzáférhetőek. 

A lakossági megkeresések (me-
lyekben a rádió elhallgatásának 
okát firtatták) során felmerült az 
önkormányzat anyagi hozzájárulá-
sának mértéke is a rádió működé-
séhez. 

(Folytatás a 3. oldalon)Az emlékezők egy csoportja.

Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 
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A pályAmunkák 
eljuttAthAtók:

  személyesen 
– a felnőtt könyvtárba 
  postán 

– a Családért Alapít-
ványnak címezve (5630 
Békés, Petőfi utca 20.) 
  elektronikusan 

– a bekesiujsag@
gmail.com címre

Elvárásunk, hogy a digitá-
lis fotók hosszabbik olda-
la minimum 2000 pixel le-
gyen. A papírképeket ké-
szítőiknek visszaadjuk.

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2018-as Békési Kalendáriumhoz 

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat témája: „Békés – örök változásban is állandóság.”

Pályázni lehet fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív 
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból ál-
ló, egy témában elkészített fotósorozattal, valamint novellákkal, vissza-
emlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon. 

A pályázat beadásának határideje: augusztus 1.

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok bele-
kerülnek az idén év végén megjelenő 2018-as Békési 
Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünnepé-
lyes bemutatóján megjutalmazzuk!
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A legtöbb családban a nő főz
 A Tefal cég izgalmas kutatást tett közé nem-

rég, amelyben a magyar nők konyhai szokásait vet-
ték górcső alá. A reprezentatív felmérésből kiderül, 
hogy igazi főzős nemzet vagyunk, és to-
vábbra is a nők uralják a konyhát.

 Szeretünk és tudunk főzni
Szeretjük otthon elkészí-

teni az ételeinket, ám a főzés 
szinte kizárólag a nők felada-
ta. A nők háromnegyede kizá-
rólagosan uralja a konyhát, és 
még sokan vannak olyanok is, 
akik hetente egyszer-kétszer 
ragadnak fakanalat, hogy ösz-
szeüssenek valamit. Annak elle-
nére, hogy sok időt töltenek a kony-
hában, mégsem mondható el, hogy többségében 
kényszernek élnék meg ezt a feladatot: a magyar 
nők többsége állítja, hogy szeret és tud is főz-
ni. Nagyon kevesen mondták, hogy nincs idejük 
minderre, ezért csak néha főznek valamit, vagy 
étterembe mennek. 

A vendégekért mindent 
A vendégvárás nagyon fontos feladat a nők 

számára, ilyenkor mindenki szereti a legjobb tel-
jesítményt nyújtani, szépen tálalt és kivitelezett 
fogásokkal. Egy-egy különlegesebb alkalomkor, 
ünnepekkor és vendégváráskor általában négy 
fogásból álló menüvel készülnek a háziasszo-
nyok, de sokan akár még akár ennél is több fo-
gásból álló menüsort hajlandóak összeállítani 
vendégeinek.

Mit csinálunk még a konyhában?
Főzés közben a zenehallgatás a leggyako-

ribb párhuzamosan végzett tevékenység, a 
hölgyeknek több mint a fele gyak-

ran, vagy szinte mindig hallgat 
zenét főzés közben. A televí-
ziózás inkább akkor jellem-
ző, ha a konyha a nappalival 
egybenyíló. Ilyen lakások-
ban a nők harmada gyakran 
él a tévénézés lehetőségével 
a konyhában tevékenyked-
ve, ötödük pedig akár filmet 
is néz főzés közben.       
Mindenkinek van

A felmérés eredményei szerint át-
lagosan 16 különféle konyhai eszközzel, és 40 db 
edénnyel, vagy kisgéppel vagyunk felszerelve. 
Szinte minden magyar nő konyhájában megtalál-
ható eszköz a serpenyő, a lábas, a tepsi, továbbá 
a tálaló eszközök és a konyhai kések. Gyümölcs-
centrifugával, ételpárolóval és multifunkciós fő-
zőedénnyel kevesen rendelkeznek, azonban erre 
a három eszközre vágynak legnagyobb arányban 
a magyar nők. 

Munkatárs ritkán jön
Bár napjainkban egyre népszerűbbek a főző 

randik és gyakori céges csapatépítő programmá 
vált, hogy kollégák közösen főzőcskéznek, otthon 
ilyesmire csak elvétve akad példa. A közös főzés 
a párjukkal együtt élő nőknél is ritka eseménynek 
mondható. 

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

Élő fortélyaink

A volt BAji-ház A Mezey utcáBAn

A Mezey utca 1. szám alatti polgárház szé-
pen felújított homlokzatával áll előttünk. A 
felújítást az itt élő Jankó György és felesége 
végeztette. 

A lakóház az 1800-as évek végén épült. 
Az első ismert lakó Baji Gergely kerékgyártó 
mester volt. A XX. szá-
zadban végig a Baji csa-
lád élt itt. Baji Gergely 
bácsira sokan emlékez-
nek az idősebbek közül, 
aki a megyei úthálózat 
fejlesztését irányította. Ő 
a két világháború között 
profi futballista is volt, 
játszott a gróf Wenckheim György által fenn-
tartott tarhosi csapatban is. Az ő fia volt Mik-
lós és István, aki most is él. Ebből a családból 
származik Baji Miklós zoltán képzőművész is. 

Az utcasorban álló nyeregtetős polgárház 

négy ablakkal néz az utcára. Az ablakok fe-
lett az egyenes szemöldökpárkányt a zöld szín 
még jobban kiemeli a fehér színű falmezőből. 
ugyanígy kiemeli az élénkzöld szín a kiug-
ró falsávokat. A lábazati párkány alászigetelé-
se idén tovább folytatódik. A homlokzat ége-

tett téglából készült, há-
tul pedig vályogból. Az 
oldaltornác nincs beüve-
gezve, így még eredeti ál-
lapotában láthatjuk a dí-
szes faoszlopokat. 

Akiket érdekelnek Bé-
kés épített értékei, azok-
nak üzenem, feltétlenül 

sétáljanak el erre, mert láthatják, hogyan le-
het megmenteni az utókor számára régi épí-
tett értéket. Köszönet ezért Jankó György úr-
nak és feleségének.  

Bíró György, városvédő

Időpontok, helyszínek:
Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Házban (Béke sugárút 35.) március 1-jén (szerda) és március 8-án (szerda) 17-19 óráig. (101-es terem)
BékéscsaBán, a Vasutas Művelődési Házban (Andrássy út 79-81.) március  2-án (csütörtök) és március 9-én (csütörtök) 17-19 óráig.

BÉKÉS
akusztikus nagykoncertV.
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 Kodály Zoltán

2017. Kodály éve!

12 éven aluliaknak a belépés díjtalan! A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Kincses Kultúróvoda lett a békési ovi
Tizenkét óvoda nyert az idei Kincses Kultúr-

óvoda pályázaton, köztük a Békési Kistérségi 
óvoda és Bölcsőde is. Az elismerést a fővárosban 
Béres Istvánné igazgatónő vette át dr. Hoppál Pé-
tertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkárától és závogyán 
Magdolna helyettes államtitkártól. A kezdemé-
nyezés célja, hogy erősítse az óvodák és a kultu-

rális intézmények együttműködését, elősegít-
se, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék 
igénybe a kulturális intézmények kínálta lehető-
ségeket. Az idei kiírásra 48 pályázat érkezett, me-
lyet szakértők bíráltak el. A békési intézmény az 
elnyert Kincses Kultúróvoda címet három éven át 
használhatja, és még 1,25 millió Ft-ot is kap - tá-
jékoztatott Béres Istvánné igazgató.
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Dixit

 Amikor valamilyen som-
más, összefoglaló, de ugyan-
akkor nagyvonalú dolgot 
mondunk el, gyakran csú-
szik ki a szánkon a címbeli 
latin szó, melynek jelentése 
elmondva, megmondva. A 
következő sorok végén is ezt 
mondanánk, úgy hiszem.

A család éppen vacsorá-
zik. Kopognak az ajtón. A 
házigazda kinyitja. Egy is-
meretlen ember áll az aj-
tóban, és azt mondja: éhes 
vagyok, tudnak adni vala-
mi ennivalót? Természete-
sen, vacsorázzunk együtt! A 
vacsora végén azt mondja: 
itt tölthetném az éjszakát? 
Megoldjuk, mondják a házi-
ak. Másnap az idegen köz-
li, maradna még egy napot. 
Rendben, hangzik a válasz. 
Együtt reggeliznek, együtt 
vacsoráznak, a jövevény éj-
jelre is marad, majd reggel 
megkérdi: feleségem és gye-
rekeim is vannak, megen-
gednék, hogy őket is elhoz-
zam ide? A válasz kemény: 
nem! Ez történik ma Euró-
pában: kitárják a kaput az 
idegen előtt, de a vendég-
szeretetnek vannak hatá-
rai! Az elsőbbség a csalá-
dé, a felségemé, a gyerekei-
mé. Befogadhatom a vendé-
get egy vacsorára, sőt, egy 
vagy két éjszakára is. De ha 
a vendég nem akar elmen-
ni, azt mondom neki: nem! 
Ha pedig erre fenyegetőz-
ni kezd, majd azt mondom: 
jól van, rendben, csak nyu-
godjál meg! Mi mind elköl-
tözünk, és átadjuk neked a 
helyet? Ha így teszek, to-
tálisan bolond vagyok. Ez 
már nem könyörületesség, 
hanem a legnagyobb os-
tobaság. Pedig ez történik 
ma Nyugaton. Az egyre na-
gyobb számban érkező be-
vándorlók rá akarják kény-
szeríteni Európára a saját 
törvényeiket, elveiket, ér-
tékrendjüket, szokásaikat, 
kultúrájukat. Európa kezdi 
elveszíteni, eladni, meggyil-
kolni önmagát. 

Isten nemcsak szívet 
adott, hogy szeretni tud-
junk, hanem fejet is, hogy 
gondolkodjunk. Jó szívvel, 
kedvesen kell fogadni a ro-
kont, a szomszédot, az is-
meretlent, a szegényt, az 
idegent. De ha az illető go-
romba, durván visszautasít-
ja az ételt, mondván, hogy 

az nem „halal”, és úgy él 
nálam, mintha ez egy álta-
la meghódított ország len-
ne, akkor helyre kell őt ten-
nem. A könyörületesség 
nem azt jelenti, hogy hagy-
juk, hogy a lábunkra lépje-
nek. Ha a bevándorlók ké-
szek az integrálódásra, el-
fogadják a befogadó ország 
elveit és értékrendjét: rend-
ben, ha nem, akkor: sipirc! 
Ám Európa éppenséggel 
nem ezt teszi! Pedig a jól 
értelmezett szeretet először 
saját családunk, saját há-
zunk felé irányul. Szükség 
van a józan ítélőkészségre. 
Tiszteletben kell tartani a 
tűrési határt. Ennek átlépé-
se önpusztítás.

Nézzünk egy példát. A 
szájban két fontos és ellen-
tétes rész található: az ajkak 
és a fogak. Az ajak lágy, pu-
ha, gyengéd, kedves. De az 
ajak mögött ott vannak a fo-
gak. Ha valaki nem érti meg 
az ajkaknak, a gyengédség-
nek, a mosolynak a nyelve-
zetét, a fogak majd megér-
tetik vele. Amikor Jézust ha-
lála előestéjén arcul ütötte a 
főpap szolgája, nem tartot-
ta oda a másik arcát is, ha-
nem ezt mondta: „Ha rosz-
szul szóltam, bizonyítsd be a 
rosszat, de ha jól, miért ütsz 
engem?” Jézus tiltakozott, 
reagált. Európa nem ezt te-
szi. 

Gyakran félünk szembe-
nézni a dolgokkal. Vissza-
fojtjuk a haragunkat, ami 
aztán belsőleg rongál min-
ket. A „közös élet”, az ud-
variasság, a tolerancia és a 
könyörületesség nevében 
hagyjuk magunkat tönkre-
tenni. Mindent elfogadunk, 
lenyeljük a sértéseket. Ezt 
nem szabad. Meg kell őriz-
ni az önazonosságunkat! Lé-
tezzünk, nyilvánuljunk meg, 
legyünk teljesen önmagunk! 
és akkor hazugság nélkül 
leszünk képesek szeretni. 
A visszafojtás öl. Szabadon 
kell szeretni! Máskülönben 
ez csak egy beletörődés, csa-
lás. Összefoglalva: a vendég-
szeretet nagyon szép és na-
gyon helyes. A másik befo-
gadása nagyon szép, nagyon 
helyes. A könyörületesség 
nagyon szép, nagyon helyes. 
De a szív mellett adjatok he-
lyet a fejnek is, hogy szeretet 
józansággal és bölcsességgel 
párosuljon.

A fentiek Henri Boulad, 
86 éves jezsuita atya szent-
beszédének megszerkesztett 
sorai, melyek tavaly szept-
emberben hangzottak el az 
egyiptomi, alexandriai, Je-
zsuiták templomában. Jó az 
öreg a háznál…

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
február 25. –március 4. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
március 4–11. 
Levendula Patika (Csabai u.)
március 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. 

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

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Lakatos Antal és Labancz Mónika.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak 
Horváth Ferenc (84 évesen), Bu-
zás Gábor (65), Benkő János 
(92, Kamut), Bartyik Lajos Mi-
hályné Tóth Eszter (72), Őri Lász-
ló (57), Bartalus Éva (61), Csatári 
László József (82), Köpe Imréné 
Molnár Zsuzsanna (64), Foltin Jó-
zsef (68), Kaszás Ágnes (43, Mu-
rony), özv. Szegfű Andrásné Kó-
sa Eszter (92, Murony).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

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.

Kapható 
a Cerka papírboltban,  

a Fakuckó játékboltban, 
a Barta kereskedésben 

és a püski Sándor Könyvtárban.

Üdvözle t BékésrőlÜdvözle t Békésről
A millenniumtól az  ezredfordulóig

Gyors segítség a rászorulóknak 
Alig csendesültek el a 15. bé-

kési KéSz bál visszhangjai, a 
civil szervezet máris beszámolt 
az anyagilag is sikeres rendez-
vény jótékonysági „következ-
ményeiről”.

Már február első hetében át-
adták a hat számjegyű össze-
get annak a békési családnak, 
akiknek házuk égett le pár hét-
tel ezelőtt. ugyanekkor utal-
ták a külsőrekecsini (Csángó-
föld) magyar tanító - szintén a 
tűz martalékává lett - háza új-
jáépítésére szánt pénzt is, mint 
ahogy továbbra is finanszíroz-
zák egy csángó gyerek magya-
rul való taníttatását. De jutott 
segítség a mezőberényi, autó-
balesetet szenvedett focista-
lánynak is, aki még melltől le-
fele nem érzi testét, de a na-
pokban moccant meg lábujja, 
tehát van remény a felépülé-
sére. Egy békési árván maradt 
testvérpár pedig 3 évig - míg 
a kisebbik is tanul tovább - kap 
havi rendszerességgel öt szám-
jegyű támogatást tőlük. A há-
romszéki Komandón is leégett 
a magyar iskola azon szárnya, 

amelyben a könyvtár volt. A 
KéSz úgy döntött, hogy e tan-
intézmény magyar kisdiákjai-
nak megsegítésére felkéri a bé-

kési lakosságot, adományozza-
nak magyar nyelvű könyveket, 
melyek kiszállításáról a civil 
szervezet gondoskodik majd. A 
könyvek - magyar szépirodal-
mi, világirodalmi, történelmi 
és meséskönyvekről lenne szó – 
ez év március 15-ig adhatóak le 
a főtéri Fa-kuckó játékboltban, 

nyitvatartási időben, Juhos Ba-
lázsnénál. A rászoruló lakosság 
tüzelővel való ellátása is foly-
tatódott, míg a „bugyelláris” 

bírta. Kis tartalékot is képzett 
a csapat, mert hosszú még az 
esztendő és messze még a kö-
vetkező bál. ugyanakkor pá-
lyázatot nyújtottak be a Beth-
len Gábor Alaphoz, mellyel ed-
digi határon túli magyar-ma-
gyar kapcsolataikat szeretnék 
tovább építeni.

KÖnyvADoMányoKAt váRnAK
A háromszéki Komandón leégett a magyar iskola 

azon szárnya, amelyben a könyvtár volt. nagy segítsé-
get jelentene a helyi magyar közösségnek, ha összefo-
gásból pótolni lehetne a tűz áldozatául esett könyve-
ket. A békési KÉSz kéri tehát a békésieket, hogy ado-
mányozzanak magyar nyelvű könyveket. Magyar szép-
irodalmi, világirodalmi, történelmi és meséskönyve-
ket várnak, melyeknek kiszállí-
tásáról a civil szervezet gondos-
kodik majd. A könyvek márci-
us 15-ig adhatóak le a főtéri Fa-
kuckó játékboltban, nyitvatar-
tási időben, Juhos Balázsnénál. 
Köszönjük.

Elfogadták a város költségvetését
Izsó Gábor polgármester szerint a fejlesztések éve lehet 2017

(Folytatás az 1. oldalról)
Tavaly a Területfejlesztés 

operatív Program (ToP) fel-
hívásaira 3,5 milliárd forint ér-
tékben nyújtott be pályázatot 
a város, így várhatóan a Tar-
hossal összekötő kerékpárút 
építése, a középületeket érin-
tő energetikai korszerűsítések, 
valamint a helyi termékek pi-
acra jutását segítő lépések ha-
tározzák meg Békés idegen-

forgalmi és gazdaságélénkítő 
stratégiáját. A „zöld város” 
címet viselő, szintén ToP-os 
projekt odaítélése esetén Bé-
kés központját egyebek mel-
lett fásítással, futópálya kiala-
kítással, a kerékpártárolók bő-
vítésével tennék hívogatóbbá. 

- Három nagyléptékű beru-
házás küszöbén állunk: elké-
szül a járási hivatal felújítása, 
új büntetés-végrehatási intézet 

és tornaterem épül. A költség-
vetésben 22 millió forint sa-
ját forrást különítettünk el a 
gyermekmedence kivitelezésé-
re. Az uszoda, a gyógyfürdő, a 
járóbeteg-szakellátó 2017-től 
egy kézben koncentrálódik. A 
hármas egység országos szin-
ten erősíti és népszerűsíti a bé-
kési gyógyvíz jótékony hatá-
sát – hangsúlyozta Izsó Gábor 
polgármester. 

Miért hallgat 
a Torony Rádió?

(Folytatás az 1. oldalról)
Kérdésünkre a békési ön-

kormányzat közölte, hogy az 
utóbbi 10 évben a Torony Rá-
dió működését összesen 20 
millió forintot meghaladó ér-
tékben támogatta.

A hozzávetőleges, de nagy-
ságrendileg helyes összeg több 
tételből áll össze: a Toronyrádió 
Bt. direkt támogatása, hirdeté-
si felület vásárlása, a Békés Mé-
dia Alapítvány (Békés, Rákóczi 
utca 4., képviseli Berta György) 
támogatása képviselői tisztelet-
díjról való lemondás átcsoporto-
sításával, az ingatlan („torony”) 
ingyenes használatba adása a 
Bt. részére, valamint évekig re-
zsimentesség biztosítása.

A minket megkereső békési 
lakosok kérésének eleget téve 
lapzártáig eddig jutottunk. A 
rádióhallgatók érdekében re-
méljük, hogy rövid időn belől 
rendeződik a békési rádió sor-
sa és ismét hallhatjuk szólni az 
éter hullámain. Természetesen 
- ha szükséges - lapunk a to-
vábbiakban is teret ad az érin-
tettek véleményének.
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Csendesül...
KiÉ A válASztáS, KiÉ A válASz?

A választás jogát nehezen adjuk ki a kezünkből. A bibliai 
időkben még egy prófétának, Sámuelnek is tanulni kellett, hogy 
hogyan vonja be az Úr a nagy döntéseibe az embert. Isten min-
dig küld egy embert. Akkor is, ha alkalmatlan, akkor is, ha ellen-
kező irányba indul, mint Jónás tette. Sámuel, akit az Úr elkül-
dött Betlehembe királyt választani, újból megtapasztalta, hogy 
Isten vezetése nélkül, Isten nélkül, az emberi döntések, a nagy 
döntések is csak emberiek maradnak.  

Az Úr vezetése és döntése, ennek elfogadása és belátása azon-
ban alázatot és várakozást igényel. Isten legtöbbször máskép-
pen gondolja, ahogyan mi. Megvárni, bevonni az élet kis és 
nagy döntéseibe, valakit beengedni, küzdeni egy láthatatlan, 
de jelenlévő Isten áldásáért, végül egy különleges tapasztalat-
tal ajándékozhat meg mindenkit. Megtanulunk Istennel járni, 
és meglátjuk az Ő választását.

Balog tibor, lelkipásztor

A KDNP azt javasolja, hogy a parlament gazdasági bizott-
sága foglalkozzon a silányabb minőségű élelmiszerek ügyé-
vel, és ha kell, hallgassa meg az illetékeseket. Harrach Péter 
a kormánypártok frakcióülése utáni sajtótájékoztatón felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal vizsgálata megállapította, a nagy élelmiszerláncok 
különbséget tesznek a nyugat- és a kelet-európai fogyasztók 
között, akik eltérő minőségű árut kapnak. „Ezt nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül”. Hozzátette: a visegrádi országok 
(Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország) már 
jelezték is a problémát az Európai Bizottságnak. Szorgalmaz-
ta, hogy a vásárlók keressék a jó minőségű magyar terméke-
ket. Kósa Lajos, Fidesz frakcióvezető az ügyet „mélységesen 
megalázónak”, felháborítónak és tűrhetetlennek tartja, hi-
szen arról van szó, hogy ugyanaz a termék a német polco-
kon jobb minőségű, mint itt. „Ez nem fogyasztói ízlésekkel 
magyarázható, hanem ide a vacakot hozzák, mert nektek az 
is jó lesz”. Szerinte a magyar fogyasztóvédelemnek is lépnie 
kell az ügyben. A boltok polcaira kitett, ám a feltüntetettnél 
gyengébb minőségű termékeket össze kellene szedni, továb-
bá erőteljes magyartermék-reklámozásba kell kezdeni.

ADjunk eSÉlyt AZ ÉletRe nekIk IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Legyél te is Heppiskolás!
A Dr. Hepp Ferenc Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola bizton-
ságos, felújított, szép környezetével, az 
osztályok családias légkörének kialakítá-
sával, eredményes személyiségfejleszté-
sével, színvonalas, korunk elvárásaihoz 
igazodó oktatásával, változatos sport- 
és szabadidős programok biztosításá-
val, valamint az intézményen belül meg-
valósuló alapfokú művészeti képzésével 
várja a leendő első osztályos gyerekeket. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont-
ként különös figyelmet fordítunk a te-
hetséges tanulók kiválasztására és fej-
lesztésére. Városunk óvodáival megva-
lósuló szakmai együttműködésünknek 
köszönhetően kiemelt szerepet szá-
nunk minden tanévben az óvoda-isko-
la átmenet megkönnyítésének. 

ÖKO iskolaként az egészséges és 
környezettudatos életmód kialakítá-
sát, természeti környezetünk értékei-
nek megismertetését tűztük ki neve-

lésünk céljaként. Az értékközvetítés 
áthatja az iskolánkban megvalósuló 
valamennyi tevékenységet és nevelési 
folyamatot. 

Intézményünkről tájékozód hat a 
weboldalunkon:  bekesi isko la.hu, 
és a Facebookon: facebook.com/
heppsuli címen.

Kikötött Békésen a Bárka

„Összmagyar irodalom a 
Bárkában” címmel tartottak 
kulturális eseményt városunk 
Püski Sándor Könyvtárában, 
amely egyben író-olvasó ta-
lálkozó is volt, hiszen két mű-
vész, a békési Szil Ágnes író, 
kritikus és Farkas Wellmann 
éva költő, kritikus is részt vet-
tek a rendezvényen.

A jövőre 25 esztendős Bár-
ka folyóiratot először Elek Ti-
bor főszerkesztő mutatta be. 
Elmondta, hogy a szerkesz-
tők egyetemes magyar kultú-
rában gondolkoznak, és nem 
csak megyei és országos szer-

zők publikálnak a kiadvány-
ban, hanem határon túli ma-
gyarok írásait is közlik. Elek 
Tibor tájékoztatást adott a 
lap felépítéséről. Farkas 
Wellmann éva online szer-
kesztő pedig a kiadvány on-
line megjelenítéséről közölt 
információkat a közönséggel, 
majd felolvasta két versét is. 
A békési író, drámaíró, kriti-
kus, Szil Ágnes - aki január-
ban Bárka-díjat érdemelt ki - 
felidézte a rendezvényen írói 
pályájának kezdeteit, szólt al-
kotói munkájáról, majd felol-
vasta egyik novelláját.  zs. i.

A Bárka folyóiratot Elek Tibor főszerkesztő (középen) mutatta be a 
könyvtárban.

Kitüntetési javaslatokat várnak
Békés a várossá nyilvání-

tásának 44. évfordulóját idén 
április 13-án ünnepeljük. Bé-
kés Város Önkormányzata ez 
alkalomból ismét át kívánja 
adni kitüntetéseit: a „Békés 
Város Díszpolgára” címet, a 
„Békés Városért” kitüntetést 
az arra érdemes személyek-
nek, valamint a „Civilek a Vá-
rosért” elismerő címet a tevé-

kenységével kimagasló érde-
meket szerző civil szervezet-
nek.  

A kitüntetésre javaslatot 
tehetnek a képviselő-testü-
let tagjai, tisztségviselői, bi-
zottságai mellett a gazdálko-
dó szervezetek, intézmények 
és társadalmi szervezetek. A 
cím azon személyeknek vagy 
kollektívának adható, akik 

közéleti munkásságukkal ak-
tívan és hatékonyan hozzájá-
rultak és hozzájárulnak Bé-
kés város gazdasági, társadal-
mi fejlődéséhez, a lakosok jó-
létéhez és annak javításához 
akár szociális, közbiztonsági, 
egészségügyi, kulturális, tu-
risztikai vagy bármi egyéb 
területen.

A javaslatnak tartalmaznia 

kell a kitüntetésre javasolt sze-
mélyi adatait, illetve a kollek-
tíva pontos megjelölését, az 
adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatá-
sát.

A javaslatokat március 10-
ig kell benyújtani Békés Város 
Polgármesteréhez személyesen 
vagy postai úton.  
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Fiatal író járt nálunk
Cserna-Szabó András, József 

Attila-díjas író látogatott a Püski 
Sándor Könyvtárba. A február 
23-i író-olvasó találkozó egyben 
a 41. Irodalmi Svédasztal rendez-
vénye is volt. Elsőként Szilágyiné 
Szabó Ágnes egy Cserna-Szabó 
András novellát olvasott fel az 
irodalomkedvelő közönség-
nek. Ezt követően a művész-
szel Kiss László író, a Bárka fo-
lyóirat szerkesztője beszélgetett. 
Cserna-Szabó András beszélt 
irodalmi pályája kezdeteiről, ar-
ról, hogyan alakul ki egy ember 
életében az, hogy fő foglalkozá-
sává, hívatásává váljon az írás. 
A 42 esztendős Cserna-Szabó 

András igen termékeny, nagy 
tudású, széles látókörű művész. 
Művei megírása előtt alaposan 
tájékozódik a könyveiben meg-
jelenített alakok életéről, sor-

sáról. Például Rózsa Sándorról, 
akiről regényt szerzett. De beha-
tóan ismeri az írók életét, mun-
kásságát is, részletesen tárgyal-
ta Kosztolányi, Krúdy, Dumas, 
vagy a vadnyugati regényeiről 
híres May Károly (Karl May) 
irodalmi pályáját. Cserna-Szabó 
András foglalkozik a gasztronó-
miával, gasztro-újságírónak is 
lehet nevezni, gasztronómiai la-
pokba szintén ír (például a Ma-
gyar Konyhába), és megjelent 
egy gasztronómiáról szóló „iro-
dalmi szakácskönyve” is.

A következő Irodalmi Svéd-
asztal március 22-én, szerdán 
fél öttől lesz, amelyen Gellén-

né Körözsi Eszter magyartanár-
nő Arany János műveiből olvas 
majd fel, megemlékezve a költő 
200. születésnapi évfordulójáról.

zsombok imre
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A békési fürdő területén kültéri 
gyermekmedence megépítéséhez

köszönettel fogadjuk 
személyi jövedelemadója 1%-át.

KérjüK, AjánljA fEl 
személyi jövedelemadója 1%-át 

a „Békési Fürdőért” Közhasznú
Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:  

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Család és Gyermekjóléti 
Központ (köznyelven: család-
segítő szolgálat) tavaly január 
1-től Békés Járás közigazga-
tási területén látja el feladatát 
a hatóságilag érintett gyer-
mekek körében. A Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat to-
vábbra is Békésen működik. 
A szociális és gyermekvédel-
mi rendszerben történt nagy 
szerkezeti változások konzek-
venciáinak levonását, a jel-
zőrendszer munkáját, haté-
konyságának mérési eredmé-
nyeit február 16-án ismertet-
ték a szakemberek egy gyer-
mekvédelmi tanácskozáson. 
Egyre nagyobb dilemmát 
okoz a nevelési-oktatási in-
tézményekben a korai iskola-
elhagyás, a magas iskolai hi-
ányzások száma, a kortársag-
resszió. Sajnos egyre inkább 
tapasztalható, hogy a nevelé-
si felelősséget a szülők az is-
kolákra, óvodákra kívánják 
áthelyezni. Az egyre komple-
xebb problémával küzdő gye-
rekek nyílt, agressziómentes 
környezetben kezelhetőbbek, 
ezért is fogalmazódott meg 
az az igény, hogy szükség len-
ne egy közösségi térre a fia-
taloknak. A gyermekvédelmi 
tanácskozáson a szakemberek 

megállapították még, hogy 
Békésen megfelelően műkö-
dik a jelzőrendszer, azonban 
vannak még olyan szereplők 
a jogszabályban kötelezett hi-
vatalos személyek körében, 
akikkel erősíteni kell a kap-
csolatokat. 

A család és Gyermekjólé-
ti Központ ezúton kéri a la-
kosságot, az állampolgáro-
kat, amennyiben lakókör-
nyezetében tudomása van 
olyan gyermekről, fiatalról, 
aki mostoha körülmények 
között él, megítélése alap-
ján nem megfelelő a gyer-
mek testi- illetve környezeti 
higiéniája, nem látják isko-
lába járni, sokat csavarog a 
városban, kiskorúként fel-
ügyelet nélkül hagyják, vagy 
tudomásuk van bántalma-
zásról (lelki, fizikai, szexu-
ális), jelezzék a +36-70/337-
11-86-os vagy a 66/414-840-
es telefonszámon, illetve 
személyesen a Jantyik u. 1. 
szám alatt. 

MINDEN JELzéS ESE-
TéN BIzToSÍTJuK Az 
ANoNIMITÁST! Senki nem 
tudhatja meg, ki szólt, jelzett 
a gyerekről, gyerekekről! Kö-
zös felelősségünk megvédeni a 
gyerekeket! 

MIÉRT NE RÁGÓGUMIZZON?
A rágógumi tartalmaz még hidrogénezett kókuszolajat, színe-
zékként titán-oxidot, amely egyesek szerint rákkeltő és egészsé-
günkre veszélyes, továbbá szorbitot, xilitet, mannitot és maltit, a 
cukor kiváltására. 
minden alkalommal, amikor valaki rágózik, az agyat becsapja, 
mert az azt hiszi, hogy ételt fogyaszt. ezért a jeleket küldi a gyo-
mornak, a hasnyálmirigynek és a többi emésztő szervhez. Azok 
elkezdik kibocsátani az emésztéshez szükséges enzimeket. ha 
ez rendszeres, akkor az enzimek állandó kibocsátása miatt a 
termelés az idő múlásával lelassul, a táplálék feldolgozása és fel-
szívódása elégtelen lesz, végül hiánytünetek jönnek létre.
Van a jó leheletnek alternatívája: egy-két csepp élelmiszer-minő-
ségű borsmentaolaj szájba való csepegtetése. A grépfrútmag 
csepp, a teafaolaj, a kókuszolaj és a szódabikarbóna is remek 
baktériumölők.
A rágózásban semmi sem természetes és semmilyen módon 
nem járul hozzá a jó egészséghez, vagy jó a fogak megőrzésé-
hez. ne tévesszenek meg senkit a reklámfilmek. 
Forrás: http://naturahirek.hu/

nyitott szemmel
Régóta ismerem a mosolygós, nyílt tekintetű, jó svádájú 
fiatalasszonyt, akit munkája sokfelé elszólít. Bármerre jár, 
mindig nyitott szemmel néz körül, elraktározza a látottakat 
és megpróbálja a maga szerény módján városunk életét szí-
nesíteni, rendezvényeink színvonalát emelni. Nem dicsek-
szik, csak csendben teszi, mit tennie kell. Most is szabad-
kozott, hogy ne róla írjak, hanem…  Ismerjék meg önök is 
Rusznák Mariannát!

- A Békés Advent rendez-
vénysorozatban heteken át so-
kan megcsodálhatták az élet-
nagyságú betlehemet. Neked 
köszönhettük az élményt, de 
hogy jött az ötlet?

- A párommal közös az öt-
let. Második éve, hogy mi is 
részt veszünk az adventi vá-
sáron a termékeinkkel. Már 
2015-ben megfogalmazódott a 
fejünkben, mit tehetünk azért, 
hogy fokozzuk az ünnepi han-
gulatot, emeljük az ünnep fé-
nyét. Szép lassacskán elkészül-
tek a kellékek. Az istállót tel-
jes egészében mi készítettük 
el, az ember nagyságú bábo-
kat pedig egy dekoratőrrel csi-
náltattuk meg. A vásáron állí-
tottuk fel némi segítséggel, és 
hogy még meghittebb legyen a 
hangulat, kültéri kandallóban 
égett a tűz, az asztalokon gyer-

tyák világítottak és halk zene 
szólt. Mindez elnyerte az em-
berek tetszését, örültek ennek 
az újításnak. A betlehem teljes 
egészében a mi tulajdonunk és 
szeretnénk ezzel egy hagyo-
mányt teremteni, az alapötle-
tet pedig továbbfejleszteni. 

- Hogy lettél tag a Nefelejcs 
Egyesületben?

- Először úgy kerültem kap-
csolatba az egyesülettel, hogy 
kürtős kalácsot árultunk a 
Tökmulatságon. Mivel hozzám 
közel áll a népi hagyományok 
ápolása, csatlakoztam hozzá-
juk. Azóta is nagy örömmel 
veszek részt aktívan az egyesü-
let tájházas rendezvényein.

- Mi a foglalkozásod?
- A férjemmel családi vállal-

kozást indítottunk 2004-ben. 
Mobilvendéglátásal foglalko-
zunk. Kürtős kalács, kemencés 

lángos, kövön sült óriás piz-
za szerepel a repertoárunkban. 
Vásárokon, rendezvényeken, 
leginkább a megyehatárokon 
belül kínáljuk termékeinket. 
A munkánk nem megszabott 
munkaidőben zajlik, alkalmaz-
kodnunk kell az adódó lehető-
ségekhez, a rendezvényekhez. 
A vállalkozás valamennyi fel-
adata, gondja a mienk, és ezt 
cseppet sem könnyű kézben 
tartani. Bízunk benne, hogy az 
idei évünk is legalább olyan si-
keres lesz, mint az eddigiek.

- Mit tartasz a legfonto-
sabbnak magadról?

- Gerendáson születtem 
1970-ben. Nyomdaipari és Ke-

reskedelmi Szakközépiskolá-
ban végeztem, de a végzett-
ségemnek megfelelő munkát 
nem találtam, ezért a Békés-
csabai Konzervgyárban dol-
goztam, mint logisztikai me-
nedzser. ott találkoztam a fér-
jemmel, Hagymási Ferenccel. 
A szerelemből házasság lett, 
így kerültem Békésre, mely 
azóta az otthonom. Aztán szé-
pen sorban jöttek a gyerekek, 
Ferenc és Nina, Marianna. A 
munkahelyem a változások-
nak esett áldozatául, nem tud-
tam visszamenni oda a Gyes-
ről és így lettünk vállalkozók. 
Kevéske szabadidőmet legszí-
vesebben a családommal töl-
töm el. Nagyon szeretek olvas-
ni, bár csak csekély idő jut rá. 
Szeretem az embereket, szíve-
sen beszélgetek bárkivel. Vi-
dám alaptermészetű vagyok, 
egyesek szerint kissé nagyszá-
jú, de ilyen a habitusom. Szót 
kell értenem a vásárlókkal, ak-
kor is, ha a gépek zajosak. Szó-
val semmi rendkívüli nincs 
bennem. Egy anya vagyok két 
kamasz gyerekkel.  Gugé

Következő beszélgetőtársaink a 
súlyemelő tehetség Fekécs-fivérek. 

Rendőrségi 
hírek
 Békés külterületén febru-

ár 18-án koraeste két személy-
gépkocsi összeütközött. Az el-
sődleges vizsgálatok eredmé-
nye szerint az egyik autó utasa 
súlyosan, míg a másik autóban 
ülő utas könnyebben megsé-
rült.
 Tarhos külterületén febru-

ár 19-én este egy autó megcsú-
szott az úton, majd egy köz-
lekedési táblának ütközött. A 
járművet egy gyulai férfi ve-
zette. Nem sérült meg, de a 
gyanú szerint ittasan ült vo-
lán mögé, ezért a rendőrök el-
vették a vezetői engedélyét és 
büntető feljelentést tettek el-
lene.
 Békés külterületén febru-

ár 20-án 14 óra 15 perc körül 
egy személygépkocsi árokba 
csúszott. Az elsődleges vizsgá-
latok eredménye szerint az au-
tó vezetője könnyebben meg-
sérült.
 A Békési Rendőrkapi-

tányság február 20-án őrizet-
be vett egy mezőberényi fér-
fit. A 22 éves B. Á. Békésen, 
a volt élettársa házának ab-
lakán dörömbölt és késsel a 
kezében fenyegette a nőt. A 
férfit a rendőrség zaklatással 
gyanúsítja.
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Kövesse a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!

Címünk: www.facebook.com/bekesujsag
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Ingatlan 2 millió forintig

Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.
Teleky utcai garázssoron 20 m2-es garázs 
eladó 1,68 millió Ft-ért. Érd.: 30/59-55-58.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Borosgyánban, jó helyen 100 m2-es tanya 
1 hold földdel eladó 3 millió Ft-ért. Rész-
letre is. Tel.: 70/216-37-03. 
Táncsics utca 8. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/302-49-79.
Belvárosi egyszobás lakás mélyen ár alatt 
eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 20/945-
07-26.
Békés központjában régi építésű ház el-
adó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/460-78-
11.
Décseri utcában egyszobás, 37 m2-es, ker-
tes panelház eladó 490 m2 alapterületen. 
Irányár: 4,1 millió Ft. Érd.: 30/624-99-87.
Központban összkomfortos, kétszobás 
lakás eladó vagy cserélhető. Irányár: 4,2 
millió Ft. Érd.: 30/213-83-73.
Széchenyi téren 1,5 szobás lakás 5 mil-
lió Ft-ért eladó. Fix ár! Tel.: 70/20-40-112.
Kispince u. 3. szám alatti háromszobás, 
kétkonyhás, összkomfortos ház eladó. 
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Daru u. 2. szám alatti összkomfortos épü-
let berendezéssel, felszereléssel vagy 
anélkül eladó. Ingatlan alapterület: 462 m2. 
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/437-05-38.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

A Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.
Bocskai u. 57 szám alatti kockaház, felújít-
va, beköltözhetően eladó 5,6 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/203-73-41.
Háromszobás kertes ház a Tárház ut-
cában eladó. Irányár: 5,6 millió Ft. Érd.: 
30/50-89-782.
Régi építésű, összkomfortos családi ház 
csendes, nyugodt környezetben eladó. 
Irányár: 5,7 millió Ft. Lakáscsere érdekel. 
Érd.: 30/462-17-04.
Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 
66/415-012, 30/739-62-69. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Földszinti, 1,5 szobás lakás Békésen el-
adó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 20/47-
250-94.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Felújított kétszobás, 54 m2-es III. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/814-15-37. 
Fürdő közelében háromszobás, össz-
komfortos lakóház melléképületekkel kis 
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 
20/265-01-55.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal 
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió 
Ft. Érd.: 30/567-99-39.

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. 

Posta utcában kétszobás összkomfortos 
vegyes falazatú ház 718 m2 telken eladó. 
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Háromszobás családi ház városközponti 
részen eladó 8 millió Ft-ért. Két család ré-
szére is kialakítható. 30/260-54-21.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Ady utca 14D-ben 2. emeleti 50 m2-es, 
kétszobás, egyedi gáz cirkófűtéses, klí-
más, szép állapotú lakás eladó. Ár: 7,3 
millió Ft. Tel.: 30/949-99-18.
Karacson felújított lakás eladó 8,2 mil-
lió Ft-ért. Kertes házra cserélhető.  Érd.: 
30/434-11-77.
Karacs 1-ben részben felújított, 2,5 szo-
bás, parkettás, fedett nagy erkélyű föld-
szinti lakás eladó. Irányár: 8,4 millió Ft. 
Érd.: 30/25-30-904.
Ady 12C-ben jó állapotú, tehermentes, 
64 m2-es, háromszobás, II. emeleti, erké-
lyes téglalakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 
20/326-79-26.
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. 
Kecskeméti u. 43. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Téliesített nyaralót 
beszámítok. Érd.: 70/386-41-20.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy 
portával eladó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-
27-51.
Petőfi u. 26/1. szám  alatti családi ház 
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 9,3 
millió Ft. Érd.: 20/916-14-40.
Tárház utcában 1000 m2-es telken három-
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 
9,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
Téglaépítésű, tehermentes, 2,5 szobás 
családi ház garázzsal, melléképülettel el-
adó. Lakáscsere érdekel. Irányár: 9,8 millió 
Ft. Érd.: 20/47-42-609.
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

Háromszobás, összkomfortos családi ház 
1600 m2-es telken eladó. Gazdálkodás-
ra alkalmas. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: 
66/416-109, 30/200-20-67.
Ady 10-ben felújított, 2,5 szobás lakás el-
adó. CSOK igényelhető. Irányár: 12 millió 
Ft. Érd.: 70/517-57-57.
Frekventált helyen téglaépítésű ház eladó. 
Belül felújított, modern átalakítás. Irányár: 
14,5 millió Ft. Érd.: 30/518-07-28.
Drága utcában kétgenerációs, négyszo-
bás, kétnappalis, kétfürdőszobás csalá-
di ház terasszal, vegyes tüzeléssel eladó. 
Irányár: 16 millió Ft. 70/612-83-74.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős 
családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, 
ipari áram, melléképület, terasz. Irányár: 
16 millió Ft. 30/96-38-391.
Fecske u. 3/1. szám alatti ház eladó 16 mil-
lió Ft-ért. Érdeklődni ott.
Békéscsabán, a főiskola mellett ház eladó 
20,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/97-25-902.
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.

KErT, szánTóFöld
Csatárkertben, nagyon jó helyen négy 
kvadrát eladó vízzel, villannyal. Érd.: 
66/413-902.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kö-
vetút mellett 1700 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely. Érd.: 
30/269-04-17.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

Jármű, AlKATrész
Kubuta 1600 kistraktor tartozékokkal el-
adó. 20/581-73-69.
Piros színű Daewoo Matiz érvényes mű-
szakival eladó. Tel.: 30/200-20-67, 66/416-
109.
Simson Star eladó. Irányár: 68 ezer Ft. 
Tel.: 30/513-19-56.
125 cm3 TS-MZ forgalmival eladó. Tel.: 
30/457-23-02.
Simson Star új gumikkal, felújított motorral 
helyhiány miatt eladó. Irányár: 47 ezer Ft. 
Tel.: 20/945-07-26.

állAt
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
Süldő cicák elvihetők. 70/34-25-117.
Eladó: vágni való nyúl, hasas nyúl, 
kisnyuszik, továbbtartásra tojópulykák ka-
kassal. Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
Kuvasz kis kutyák olcsón eladók. Tel.: 
30/279-46-96.
Japántyúkot vagy kistestű díszbaromfi 
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/433-
79-89.
Mangalicahízó eladó. 70/365-98-46.
Malacot vennék. Tel.: 70/282-79-82.
Vágóbirka eladó. 30/485-99-16.
Némakacsák, pulykák eladók. Tel.: 70/50-
43-558.
Férgésző tacskó-keverék kiskutyák (2 
kan, 2 szuka) 4000 Ft/db eladó. Szabó D. 
u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
2 db eredeti szőke mangalicasüldő kedve-
ző áron eladó. Tel.: 30/46-38-811.

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, bojlerek 
javítását is vállalom. Telefon: 06/30-
993-00-48.

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

munkát keReS, Ajánl
Pultost keresek a Tűlábú kocsmába. Érd.: 
30/416-59-22.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek. 
Konyhai kisegítést vagy csomagolást is 
vállalok. Tel.: 70/277-96-39.
Házakban, lakásokban takarítói munkát 
keresek. 70/327-78-28.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.

egyÉb 
60 m2 lábazati- és díszburkolókő eladó. 
Érd.: 30/55-95-558.
Eladó Bioptron lámpa lencsekészlettel, 
500 l-es fa cefréshordó, rotációskapa, 
fagyasztóláda, paprikadaráló, szőlő-
prés, bőr hegesztőkötény. Érd.: 70/221-
96-65.
Eladó: folyosóra való szimpla ablakok, 
dupla szobaablak beüvegezve, 2 db fali-
lámpa, nagy teljesítményű keringető szi-
vattyú, elszívó. 30/260-54-21.
Biliárdasztal eladó. Érd.: 30/416-59-22.
Fából készült hálószobabútor eladó. Tel.: 
30/293-27-51.
Cementvályú, csirkeetető vályú, könyves 
polcok, kézzel faragott kislapát, jó állapotú 
matracok, borotvapengék eladók. 70/236-
35-37.
10 kg dióbél eladó. 66/412-498.
Eladó: Csepel lábbal hajtós varrógép, do-
hányzóasztalok, demizson, tévészekrény, 
vonalas telefonkészülék. 70/612-83-74.
120-as terménydaráló eladó. Tel.: 66/412-
862.
Háromfázisú cirkulafűrész eladó. Tel.: 
30/293-27-51.
Hűtőgépet vennék. 70/779-68-18.
Eladó: Siemens hangszóró, erős reflek-
tor, gázperzselők, hősugárzó, 200 kg-ig 
mérő akasztós mérleg, 3 db Opel Astra 
acélfelni, 20 pár munkavédelmi kesztyű. 
Tel.:  30/260-54-21.
Eladó: konyhai sarokülő, hatszemélyes 
asztal, két támlás szék, szobakerékpár. 
Érd.: 66/413-771.

Használt hűtőszekrény, üvegajtós fagyasz-
tó, rozsdamentes szeletelőgép eladó. 
Érd.: 30/55-95-558.
Építési törmelék (1 teherautónyi) ingyen 
elszállítható Mezőberényből. Békésen 
bontásból ablak, ajtó (keretnélküliek 3500 
Ft/db). Érd.: 30/55-95-558.
Légkondicionálóval felszerelt Ergoline fek-
vő szolárium tartozékokkal, használati uta-
sítással eladó 25 ezer Ft-ért. Érd.: 30/55-
95-558.
Gyermekágy éjjeliszekrénnyel, 90x200 
cm-es ágy ágyráccsal, éjjeliszekrénnyel, 
matraccal. Megkímélt állapot. Érd.: 30/55-
95-558.
Takarmány burgundi eladó. Száraz helyen 
tárolt kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433- 79-89.
Eladó: 2 db puff, 2 db tévéállvány, telefon-
asztal, csillárok, festmények, vázák, fém- 
és fapolcok. 70/329-92-22.
Eladó: régi fajta szögletes autó ködlámpa, 
kézmosó kagyló, csaptelep, írógép, egy-
személyes heverő, Simson tanksapka, MZ 
hátsó lábtartó és kormányzár, 3 db 13 co-
los acélfelni, keringetőszivattyú, benzin-
motoros fűnyíró, hiányos rokka, teleszkó-
pos gallyvágó. 30/260-54-21.
Eladó: demizson, szódásüvegek, üveg tor-
tatartó, kézimunka fonal, 40 db üres par-
fümös üveg, erős kerékpár csomagtartó, 
írógép, kisbíródob, új 45-ös gumicsizma. 
30/260-54-21.
Eladó: körbálás gyepszéna, csirkeetető-
itató, malmikocsi, redőnyök, anyakecs-
kék. 20/472-96-58.
Eladó: lemezvágó olló, hegesztő, köszörű-
gép, kézifúróállvány, tolókocsi, elektromos 
orgona, régi rádiók, porcelán készletek, 
női kerékpárok, régi festett tányérok, ama-
tőr festmények. Révész u. 7. Tel.: 66/413-
716.
Eladók: húsdarálók, kovácsoltvas kerítés, 
csatorna, csatornavasak, ácskapcsok, 
szalagfűrész, cirkula, cirkulakorongok, re-
dőnyök. 20/472-96-58.
Rotakapa eladó. Tel.: 30/67-52-575.
Légpuskát vennék maximum 10 ezer Ft-ig. 
Tel.: 20/94-50-726.
Gyulán eladó: kovács satu, 720 ml-es be-
főttes üvegek lapkával nagytételben is, kis 
polszkira tetőcsomagtartó. Tel.: 30/648-
39-12.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, tég-
la, ablakok, terasz üvegfalak, konvektorok, 
vízmelegítő, csempekályha, kéményajtók. 
20/472-96-58.
Eladó: Vesta-3 gáztűzhely (10 ezer Ft), 
Hajdu mosógép (10 ezer Ft), Hajdu cent-
rifuga (alig használt, 30 ezer Ft-ért), tele 
gázpalack (6500 Ft), félig teli (4500 Ft). 
Szabó D. u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Eladók: kézi fűrészek, futószőnyegek, új 
vízszűrő, új cserge, új szőtt gyapjútaka-
rók, két bunda foteltakaró. Tel.: 30/272-
43-50.
Horgászbotok és -orsók eladók. Érd.: 
30/43-42-297.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
Kamuton eladó. 70/27-10-532.
Eladó: szekrények, gurulós tévéasztal, ju-
nior gyermekágy, virágállvány, étkészlet, 
Energomat mosógép alkatrésznek, lányka 
ruhák, parabolaantenna. 30/224-29-02.

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: március 7. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Cégünk, a HARilA-PlUsz KFT. 2010 óta működik Béké-
sen a Rendelőintézet emeletén. Tevékenységi körünk: a 
hallás állapotának felmérése és annak megóvása, illetve a 
már megromlott hallás javítása, fülzúgás kezelése. 

Célunk, hogy minél több hallásproblémával, fülzúgással 
küzdő emberen tudjunk segíteni. szlogenünk is ezt sugall-
ja: Ne utazzon sehova, a megoldás a HARilA! 

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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Kétszemélyes kávéház
(Folytatás az 1. oldalról)
- Hogy „formában legyen”, 

szükséges-e azt a bizonyos mi-
nimum egy sort mindennap le-
írni?

- Bárcsak mindennap írhat-
nék… akár egy sort is. A leg-
jobb írások egy ülésben, ke-
gyelmi félórákban születnek, 
de szeretem hetekig-hónapo-
kig pihentetni őket, mire nap-
világra kerülnek, és közben 
kihajítok belőlük minden fe-
lesleget. Ha kínlódni kell egy 
szöveggel, akkor szívfájdalom 
nélkül ki szoktam dobni. Mó-
ricz mondta, hogy százötven 
oldalnál már tudni szokta, jó-e 
a szöveg. Én addigra rég elké-
szültem vele, vagy a kukában 
végezte. A drámáknál meg so-
sem tudom, pontosan mi lesz a 
vége, viszont nem sorban írom, 
hanem utólag rakom egymás 
után a jeleneteket.

- S az Irodalmi svédasztal?
- Nagy szerelem. Négy éve 

megy a könyvtárban ez a klub, 
de csak az idén tartottam ott, 
hogy nem izgulva és feszülten 
érkeztem meg, hanem feldo-
bódva és boldogan. Nagyjából 
húsz ember a visszatérő törzs-
tag, de ők komoly szellemi po-
tenciált képviselnek. Alapos fel-
készülést igényel, rengeteget ol-
vasok, ez tart tulajdonképpen 
frissen.

- És az a bizonyos sziget a tíz 
könyvvel? Megnevezne néhá-

nyat, amiket feltétlen magával 
vinne?

- Csehov összes, Tolsztoj: Há-
ború és béke, Ulickaja, egy Ovi-
dius-összes latinul (hogy jobban 
megszeressem), Bartis Lázár-
apokrifjei és egy bónusz, valami 
vidám. Mondjuk A 22-es csap-
dája.

- Min dolgozik mostanában?
- Egy esszén az irodalomta-

nításról (főleg a nehézségeiről), 
ez a Bárkában fog megjelenni, 
a következő számban. Másfe-
lől egy vígjátékot írok, és persze 
jönnek még a kisebb feladatok, 
főként kritikák.

 - Láttam a rangos Bárka-díj át-
vételén –  sokan voltunk büszkék 
Önre. Elmondaná a történetét?

- Igazán meglep, hogy meg-
kaptam, mert intenzíven csak 
három éve dolgozom nekik. Ők 
jelentették meg az első drá-
mámat, jó sok novellát és más 
jellegű írásokat is. Most került 
oda a nevem mellé titulusnak 
a kritikus – ezt szorgalmazta 
a szerkesztőség, és lassan én 
is otthonosan mozgok ebben 
a szerepben. Legszívesebben 
drámákról, színházi előadá-
sokról írok. Márciusban jelenik 
meg egy drámám a József Atti-
la Körnél, a Reaktív kötetben, a 
címe: Csak oda. Könyvbemuta-
tója a Trafóban, március 24-én 
lesz.

- Gratulálok! 
SZP

Interjú Szilágyiné Szabó Ágnes íróval

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

házhozszállítás 
12–22 óra között.

Fess 
Rochilde
TAVASZI ÁRUK

ÉRKEZTEK!
  dzsekik, 

kabátok
 nadrágok
 női felsők
 függöny
 táska
 cipő

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023
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A világ legnagyobb hatású könyve való-
színűleg a Biblia, de más könyvekkel is elő-
fordult, hogy megváltoztatták egy-egy em-
ber életét. Egy írországi kötet például egye-
nesen több ezer ember halálához vezetett. 
Történt ugyanis, hogy a későbbi Szent Ko-
lumbánnak - aki több francia kolostor lakója 
volt, és többek között a király nagyanyjával is 
olyan mértékben sikerült összevesznie, hogy 
csak hajóval távozhatott (hogy ne téríthesse 
a lakosságot) – gusztusa támadt egy zsoltá-
roskönyvet lemásolni. A dokumentum neve 
Cathach, és egyike volt annak a körülbelül 
háromszáz könyvnek, amelyet a bencés szer-
zetes „megkétszerezett”, és a legrégebbi fenn-
maradt könyvek között tartják számon. Az 
eredeti Szent Finniannak, Kolumbán tanító-
mesterének tulajdonában volt, aki az eredetit 

és a másodpéldányt is meg akarta tartani. A 
királyhoz fordult, aki a következő szemléletes 
példával világította meg a tényállást: „Min-
den borjú a tehenéhez tartozik, ezért minden 
másolat a könyvéhez tartozik.” Az ezt köve-
tő összecsapás a Könyv csatája néven vonult 
be az ír történelembe, és ugyan nem tudni, ki 
győzedelmeskedett, de Kolumbánt száműze-
tésre ítélték, valamint annyi embert kellett 
megtérítenie, amennyi elesett miatta. Szék-
helyét így a vad Skóciába tette át, ahol még 
a Loch Ness-i szörnnyel is találkozott. Innen 
nézvést nem is tűnik akkora szemfényvesz-
tésnek a Gyalog Galopp – valamint még egy 
tény: a Katolikus Lexikon egészen más ábrá-
zolásban segítségével tárgyalja Szent Kolum-
bán dicsőséges tetteit.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A könyv csatája

Békési proGraMaJánlatok Március 1-15. között

Március 4. szombat 18 óra

Békés-Drén KC – ózd bajnoki kézilabda-mér-
kőzés. Sportcsarnok

Március 11. szombat 18 óra

V. Palmetta Tavaszköszöntő Akusztikus Nagy-
koncert. Belépő: elővételben 1300 Ft, helyszínen 
1800 Ft. Kulturális központ

Március 14. kedd 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Március 15. szerda 10 óra

Városi ünnepi megemlékezés és koszorúzás. ün-
nepi beszédet mond: dr. Csiby Miklós főorvos. 

Forradalmi emlékmű

Elismerés a Békésen is 
közismert csabai festőnek

A Békés Művészetéért Ala-
pítvány kuratóriuma és a 
Csuta Nemzetközi Művészte-
lep alkotói köre díszdiplomát 
ajándékozott Várkonyi János-
nak. A művésztelep munká-
jában kezdettől részt vevő bé-
késcsabai festőművésznek feb-
ruár derekán nyílt kiállítása a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban, az életmű-elismerést ek-
kor adták át. Az összesen 37 
alkotást bemutató tárlatra a 
hetvenedik születésnapjára 
készülő, máig igen aktív mű-
vész hét nagyméretű, Békés-
csabához való kötődését ábrá-
zoló olaj-vászon festményt ké-
szített, ezek gyermekkori em-
lékeit elevenítik meg. Az evan-
gélikus egyházhoz való kötő-
désérő közismert festő a refor-
máció 500. jubileumához kap-
csolódóan több alkotást készí-
tett. Megfestette Luther Már-
ton portréját, míg egy má-
sik vásznon a nézők elé tárja, 

hogy nézhetett ki az elképze-
lése szerint a nagy reformátor 
szobája 1517. október 31-ének 
hajnalán, amely napot a refor-
máció nyitányaként tartunk 
számon.  

A Munkácsy Múzeumban 
ugyanekkor egy másik tárlat 

is megnyílt a reformáció fél-
évezredes jubileuma kapcsán, 
amely a helyt adó múzeum 
és a Békéscsabai Evangélikus 
Egyházközség reformációhoz 
köthető, ritkaságnak nevez-
hető kegytárgyaiból és műtár-
gyaiból ad áttekintést.  Sz. K.

A kiállításmegnyitón készült felvételen balról jobbra dr. Tuza Béla mű-
vésztelepi fővédnök, szarvas Péter Békéscsaba polgármestere, Vár-
konyi János festőművész, dr. Cs. Tóth János művészeti író, és a faszo-
bor alkotója, Farkas lászló szobrászművész.
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Tévedések vígjátéka 
a békési színpadon

Moravetz Levente: Őrületek tornya című fergete-
ges vígjátéka az élet mindennapi helyzetkomi-
kumain alapul. A darabban adottak az elcserélt 
ikrek, akik egy toronyházba kerülnek, és óha-
tatlanul összetévesztik őket. Adott a középkorú 
házaspár, akik arra készülnek, hogy megcsalják 
egymást. Ráadásul a nagy kavarodásban eltűnik 
egy csecsemő, de ez is csak félreértés. Hogy a fél-
reértések özönét nyomon tudjuk követni ebben 
a hasizmot próbáló káoszban, segítségünkre siet 
a mindent véleményező házmester, aki igyekszik 
mindig kibogozni a szálakat. A budapesti Ha-

dart Színház által színre vitt vígjátékban televízi-
ós sorozatokból jól ismert fiatal színészek mellett 
a férj szereposztásában a Jászai Mari-díjas szín-
művészt, Straub Dezsőt láthatjuk. A darab ren-
dezője, Háda János alakítja a házmester szerepét.

Az Őrületek tornya március 23-án 19 órától te-
kinthető meg a kulturális központban, a Madza-
gos Színházbérlet harmadik előadásaként. Jegy-
árak: 2700, 3200, 3700 Ft, a választott hely függ-
vényében. Bővebb információ és jegyvásárlás te-
lefonon a 66/411-142/16-os melléken, továbbá a 
jegy@bekesikultura.hu e-mail címen. 

Csabai fotósok állítanak ki
A húszéves békéscsabai 

Márvány Fotóműhely jubile-
umi kollekcióját hozta el Bé-
késre – hangzott el a kulturá-
lis központbeli tárlatmegnyi-
tón. a 41 nagyméretű alko-
tást bemutató kiállítás már-
cius 17-ig várja a látogatókat. 

A csabai fotókör és a béké-
si fotóklub kapcsolata hat évre 
tekint vissza. Azóta látogatnak 
hozzánk, az előző év legjobban 
sikerült fotóit bemutatva a he-
lyi kultúra iránt érdeklődők-
nek, egyben a szakmai tapasz-
talatok cseréje is zajlik a két 
város fotósai között. 

A Márvány Fotókört két 
évtizede 15 személy alapítot-
ta meg. Most 53 amatőr fotóst 
tömörít a szervezet. Amint 
Katona Péter klubvezető is-
mertette, a taglétszám növe-
kedésének a hat éve tartott 

fotósuli adja az alapját. A 41 
kiállított fotó között ezúttal 
szép portréképek, hívogató 
tájfelvételek és a legkülönfé-
lébb helyzetben „ellőtt”, oly-
kor humoros, olykor meglepő 
vagy megrendítő erejű pilla-

natfelvételek sorakoznak a ká-
polnaterem falain.

A húszéves jubileumra szép 
kivitelű katalógust készítet-
tek, melyet ajándékba adtak a 
kiállításmegnyitót megtisztelő 
fotóbarátoknak.  szegfű k.
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Good Báj Biokozmetika

 

Dr. Péter sándorné Edit mesterkozmetikus. Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. 
Cím: Békés, széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

VÉGRE KÖZELEDIK A TAVASZ! 
A hosszú téli megpróbáltatások után a bőrünk segítségért kiált. 

Most számtalan bőrébresztő program mellett

MEGÉRKEZTEK A LEGÚJABB KOZMETIKAI CSODÁK, AZ INTELLIGENS, 
MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ PEPTIDEK. Székely humor nevettetett 

a Gyermekkönyvtárban
A Valaha madarak vol-

tunk tizenhárom részes ro-
ma kulturális rendezvényso-
rozat utolsó előtti eseményé-
re került sor városunk Püski 
Sándor Könyvtárában, febru-
ár 21-én. Az előadó ezúttal 
a Lábita Színház egyszemé-
lyes lábbábosa, mesélője, vers-
mondója, énekese, a Székely-
földről érkezett Csernik Szen-

de volt, aki erdélyi magyar 
és cigány népmesék mesélése 
mellett mondókát mondott és 
mondatott. énekelt és meg-
énekeltette az alsós kisdiáko-
kat, de elsődlegesen bemutat-
ta a sajátos székelyföldi táj-
nyelvet - ahol szinte minden 
szó más, mint a megszokott, 
itthoni magyar nyelvünkben 
-, és a székelyföldi humort is, 

amelyen nagyon jót nevettek 
a gyerekek, az őket kísérő ta-
nító nénik, sőt még a könyv-
tárosok is. De a megnevette-
tés mellett tanította, okította, 
nevelte is a gyerekeket, még-
hozzá a természet és az álla-
tok szeretetére, és a szüleink, 
nagyszüleink iránti tiszteletre, 
az idősek megbecsülésére, se-
gítésére.  zs. i.

Hirdessen a Békési ÚjságBan! 
lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.  hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el. 

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30. 

mit tudnak ezek a pep ti-
dek? nézze meg a hirdetés-
ben szereplő előtte-utána 
fotókat, amely meggyőz-
heti a hatékonyságáról. 
nem véletlenül kapták az 
intelligens elnevezést. sI-
keRRel AlkAlmAZZuk 
ránCTAlAnÍTás, BŐrFI-
A  TAlÍTás, BŐrFEszE sÍ-
Tés sOrán, és A rOsA-
CEA KEzEléséBEn.

próbálJa kI békésen, 
a Good báJ bIokozmetIkában!

ElŐTTE utánA

A két évtizede működő csabai márvány Fotóműhely tagjainak tárlata a 
kápolnateremben tekinthető meg.
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Nagy sikerrel rendezték 
meg a nyolcadik sportbált

Több mint félezer sportoló 
és sportszerető részvételével 
rendezték meg idén a 8. Bé-
kési Sportbált a városi sport-
csarnokban. A hagyományok-
hoz híven az önkormányzat, 
mint főszervező, a befolyt be-
vételből a helyi sportszerve-
zeteket támogatja. Az évről 
évre egyre népszerűbb ese-
mény programját főként he-
lyi művészek, énekesek szí-
nesítették műsorukkal. Izsó 
Gábor polgármester beszédét 
követően felléptek többek 

között a Belencéres Néptánc-
együttes táncosai, a Linea Ae-
robic Club és az Aerofitt DSE 
sportolói, valamint három 
énekes: Rácz Renáta, Csordás 
Ákos és oláh Levente is szín-
padra lépett. Az est különle-
gessége Bökfi Réka országos 
rúdtáncbajnok műsorszáma 
volt. Díszvendégként volt je-
len Kammerer zoltán három-
szoros olimpiai és háromszo-
ros világbajnok kajakozó és 
Hüttner Csaba világbajnok 
kenus, a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség felnőtt szövetségi 
kapitánya.

Békést joggal nevezik spor-
tos városnak, hiszen a települé-
sen jelenleg tizennyolc külön-
böző sportszervezet működik, 
amelyek kiemelten kezelik az 
utánpótlás-nevelést.

A szervezett keretek között 
végzett rendszeres edzés a mi-
nél jobb eredmények elérése 
mellett a mozgástanításra, ké-
pességfejlesztésre és erkölcsi-
akarati tulajdonságok fejlesz-
tésére is irányul. 

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

Hu issn 1218-4241

Horgász
szemmel

hoRGáSz 
jeGyváltáS

Az idei év sem  kezdődhet 
másként mint a tavalyi hor-
gászigazolvány érvényesítésé-
vel, illetve az adott vízterüle-
tekre való területi jegy kivál-
tásával. Kicsit részletesebben: 
a jegyérvényesítésnél elsődlege-
sen az állami jegyet kell meg-
fizetni, majd a Körös-vidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsé-
gének a kötelező tagdíjat, vé-
gül az adott egyesületnek az 
éves tagdíjat. utóbbiból az üze-
meltetést és egyéb költségeket 
fedezik. Amennyiben mindez 
megtörtént, akkor már váltha-
tó az éves területi jegy, illetve 
napi és hetijegy az ország bár-
mely jegyértékesítőjénél. Gyer-
mek jegyváltás: az idei évtől a 
gyermekeket nem korlátozzák 
az úszós módszer használatá-
val. Ez év kezdetétől gyermek-
jeggyel lehet pergetni, illetve a 
fenekező módszert alkalmazni. 
Ez abból adódott, hogy egyre 
több gyermek szeret pergetni, 
feederezni vagy pickerezni, így 
a gyerekhorgászok sem lesznek 
egy adott módszerre kötelezve. 
Ennek a szabálynak feloldásával 
remélhetőleg több gyermek fog 
területi jegyet váltani és még 
több gyermek lesz a vízparton.

Szekerczés Sándor

Kézilabda sorsolás
A Békés-Drén KC hazai bajnoki mérkőzései:
Március 4. szombat Békés - ózd
Március 18. szombat Békés - Lajosmizse
április 1. szombat Békés – Kecskemét (KTE)
április 29. szombat Békés - Tiszavasvári
Május 20. szombat Békés – Szigetszentmiklós
A felnőtt csapatok mérkőzései 18 órakor kezdődnek, az ifi csa-

patoké 16 órakor. Helyszín a városi sportcsarnok.

Továbbjutottak 
a sportosztályosok

Diákolimpiai sportverse-
nyen vettek részt nemrégiben 
Karcagon a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola alsó tagozatos 
sportosztályos tanulói. A játé-
kos sportverseny négy megyét 
érintő területi elődöntőjében 
az iskola 2-4. évfolyamos tanu-
lói nemes küzdelemben a má-
sodik helyezést szerezték meg.

Így még vár a békési gyere-
kekre egy újabb elődöntő Bu-
dapesten, március 11-én.

A gyerekeket kis szülői szur-
kolócsapat is elkísérte a karca-
gi versenyre, akik buzdításuk-
kal lelkesítették sportolóinkat. 
A versenyzőket Puskás Károly 
és Dobi István testnevelők ké-
szítették fel.

A diákolimpián indult békési gyermekek és testnevelőik.
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az önkormányzat 
szálláslehetőségei

ÖnKoRMányzAti venDÉGház 
Békés, Bodoki károly utca 56.
A vendégház napközbeni bérleti díja 1 napra 5000 Ft (ren-

dezvény céljára, éjszakai használat nélkül). Szállásdíj: 2540 Ft/
fő/éjszaka. 

A térítési díjak a 27 % áfát tartalmazzák. Nem békési, 18 éven 
felüli személy esetében az idegenforgalmi adó 200 Ft/fő/éj. 3 éves 
kor alatt ingyenes.

Fonyódi üdülő
Előszezonban (május, június) és utószezonban (szeptember):
18 éven aluliaknak 1500 Ft/fő/éj; felnőtteknek 2000 Ft/fő/éj; 3 

éves kor alatt ingyenes.
Főszezon (július, augusztus):
18 éven aluliaknak 1800 Ft/fő/éj; felnőtteknek 2500 Ft/fő/éj; 3 

éves kor alatt ingyenes.
A térítési díjak a 27 % áfát tartalmazzák. 18 éven felüli sze-

mély esetében az árak tartalmazzák a 360 Ft/fő/éj idegenforgal-
mi adót is.

Bővebb információt Balázs Ildikótól kaphatnak telefonon 
(66/411-011/118-as mellék), vagy személyesen, ügyfélfogadási 
időben a Békési Polgármesteri Hivatal 42. irodájában. 

Több mint 500 személy vett részt a sportbálon, melynek bevétele a helyi sportszervezetekhez jut el.
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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

Asztalitenisz hírek
A közelmúltban rendez-

ték meg Mezőberényben a 
Dobokői György-emlékver-
senyt. A viadalon 44 férfi és 
8 nő küzdött az értékes díja-
kért, köztük határon túlról 
érkezett sportolók is. A női 
egyéni számot a Békési TE 
versenyzője, Balogh Ágnes 
Kyra nyerte meg, megelőzve a 
szintén békési Molnárné Bo-
ros Mártát. Vegyes párosban 
is békési győzelem született, 
Balogh Ágnes Kyra partnere 
Szűcs Sándor volt. A férfi pá-
rosok között a Czebe Gyula-

Csepregi Sándor kettős har-
madik lett. 

A két fiatal békési tehetség, 
akikről már többször írtunk 
a Békési Újságban, szintén 
nemrégiben szerepelt a Buda-

pest Bajnokságon. Az u13-as 
korosztályban Balogh Ágnes 
Kyra a hetedik helyen zárt, 
serdülő párosban (Varga Ber-
nadett partnereként) ötödik. 
Szűcs Sándor a serdülők kö-
zött egyéniben a 15. helyen fe-
jezte be a bajnokságot, páros-
ban az orosházai Farkas Dávid 
oldalán ötödik. 

Még egy versenyeredmény: 
a Dulevo Kopogós országos 
Bajnokságon egyéniben Kiss 
Dániel harmadik lett, páros-
ban a celldömölki Fazekas Pé-
ter partnereként második. 

Pingpong suli kicsiknek
Első és második kisis-

kolás fiúk és lányok jelent-
kezését várják a Békési te 
Asztalitenisz Szakosztálya 
kedvcsináló foglalkozásaira.

Jelentkezni a+36/20-31-
62-837-es telefonszámon le-

het. Az edzéseket a Szarvasi 
úti Sportpályán tartják hét-
főn, szerdán és pénteken 17-
19 óra között.

Mindenkit szeretettel vár-
nak. Talán éppen közöttetek 
van a jövő világbajnoka!
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