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Minden régi bölcselet égető kérdése volt:
Mi van az ember hatalmában?
S egyhangúan felelték mind: Csak a lelke.
(Márai Sándor)

Nagyszabású
fejlesztés kezdődhet
Az utóbbi hetekben számos pályázaton jelentős, összességében egymilliárd forintot is meghaladó fejlesztési forrást
nyert el a békési önkormányzat – jelentette be a napokban
tartott sajtótájékoztatóján Izsó Gábor.
tanak ki térhézagos térburkolóval. Kiépítik a Széchenyi tér
egészében az öntözőrendszert,
amely ezután nem ivóvízzel,

Bővebben a 2. oldalon

Bővebben a 7. oldalon

Vidám dallamokkal indult az új év
Csárdások, keringők, filmzenék, operett slágerek és
más könnyed dallamok szerepeltek ezúttal is a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar újévi koncertjén, az első városi kulturális nagyrendezvényen, melyet január 6-án a kulturális központ
színháztermében tartottak.

A Bagoly László karnagy vezette Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar újévi koncertjének sztárvendége Kékkovács Mara, Békésről indult nemzetközileg ismert operetténekes volt.

Arany balladákkal köszönjük a kultúrát
A beruházások éve lehet 2018
– mondta el Izsó Gábor polgármester.

hanem az Ó-Fehér-Körösből
nyert vízzel öntözi majd a virágágyásokat. A Karacs Teréz
utcában, a Fábián híd felöli részén 10-12 játékelemes új játszótér épülhet.
(Folytatás a 2. oldalon)

Fiatalok lakáshoz jutását
segíti az önkormányzat
200 millió forint uniós támogatás nyert városunk a fiatalok lakáshoz jutását, és életpálya-tervezést segítő programjára. Az „Esély Otthon” című
felhívás alapvető célja, hogy a
települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalokat segítse egzisztenciájuk kialakításában és a családtervezésben. A
célcsoport nem csak a helyben
lakókat, hanem a településről elszármazottakat, valamint
a letelepülni szándékozó fiata-

Csutaságok címmel összefoglaló, exkluzív
albumot adtak ki Csuta György festőművész pályája 50 éves jubileumára.

Ezen a sorrendben 13. koncerten a fellépőket idén is teltház, közel 400 személy fogadta és végig kitartó lelkes tapssal támogatta. Legelőször távollétében felolvasták Izsó Gábor polgármester köszöntőjét,
amiben a békési összefogás erejéről és eredményességéről írt.
(Folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A polgármester először az
uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból
(TOP) 300 millió forinttal támogatott „Zöld Város” pályázatáról adott részletesebb ismertetést. A projekt célja egy
tetszetősebb, és a lakosok számára is élhetőbb városközpont kialakítása. A pénzből
egyebek mellett a belvárosi
akcióterületen felújítják a kövezetet, szabadtéri sportpályát
(közismert megfogalmazásban: „felnőtt játszóteret”) alakítanak ki testedzéshez szükséges eszközökkel a Fáy utcában. Ezek a szakaszon egy
400 méter hosszú, rekortán
borítású futópályát alakítanak ki, amely ki lesz világítva,
így sötétedés után is élhetnek
hobbijuknak a futók. Az Élővíz-csatorna mentén a sétányt
felújítják, a területet rendezik, és környezetbe illő, egységes formavilágú utcabútorokat helyeznek ki. A piacnál
100 újabb parkolóhelyet alakí-

Az adventista gyülekezet kezdeményezésére jótékonysági koncertet tartottak, a bevételt a Hétkrajcár program kapja meg.

Fotó: GA-Pix Fotó.

A lapszám üzenete

lokat is érinti. Izsó Gábor polgármester arról tájékoztatott,
hogy a projekt részeként az önkormányzat ingatlanokat alakít
ki önálló lakhatás céljából fiatal
egyének, illetve párok, családok
számára, továbbá munkaszerzési ismeretek és kompetenciák
fejlesztését támogató szolgáltatásokat biztosít. A projekt teljes költsége 200 millió forint,
mely száz százalékos támogatású, megvalósítása önerőt nem
igényel.


A Magyar Kultúra Napján,
január 23-án, kedden 18 órától a kulturális központ színháztermében rendeznek ünnepséget. Az ünnepi programban köszöntőt Dankó Béla országgyűlési képviselő mond.
„Arany János balladái Zichy

Településképi
rendelet készült
A képviselőtestület elfogadta a településkép védelméről szóló rendeletét. Eszerint 2017. december 29-től településkép véleményezési eljárás lefolytatása, illetve településképi bejelentés szükséges minden építési engedélyhez kötött építési tevékenység, illetve településképet befolyásoló építési esetén. A településképi követelmények
megszegése esetén településképi bírság szabható ki, ezért
kérik, hogy az érintettek tájékozódjanak a megváltozott
szabályozásról.

Mihály rajzaival” címmel zenés irodalmi korutazás láthatóhallható a Zichy Szín-Műhely
előadásában. Az előadáson
Arany János tizenegy legismertebb balladájának keresztmetszetét láthatják a nézők XXI.
századi összművészeti meg-

közelítésben. A közreműködő művészek különleges díszletben hozzák közelebb Arany
világát a nézőkhöz, akik a festő és grafikus, az illusztrálás és
a magyar romantikus festészet
kiemelkedő alakja, Zichy Mihály Arany-balladákhoz ké-

szített illusztrációit is megcsodálhatják az előadáson. Szereplők: Bacsa Ildikó, Koltai Vivien, Kövesdi László és Turek
Miklós színművészek és Szántó
Katalin fuvolaművész. Rendező: Dolmány Attila. A belépés
díjtalan.
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Staféta

Név: Fodor Adrienn
Foglalkozás: adminisztratív terület
Kedvenc könyv: Molnár Ferenc: A Pál utca
i fiúk
Kedvenc zene: Pira mis: Ha volna két élet
em
Kedvenc film : Fűrész
Kedvenc étel, ital: spenót, gyömbéres üdí
tő
Kedvenc hely: a fészkem
Kedvenc idő töltés: főzés, horgászat

éven át közfoglalkoztatottként dolgoztam ott, amikor
felajánlották a központ vezetését. Ekkor tanultam meg,
mi az a felelősségvállalás, a
kapcsolatteremtés, a kapcsolatépítés. Szerettem mindezt
csinálni, de mégis váltottam.
2017 elején kerültem a Békési Férfi Kézilabda Kft-hez,
ahol jelenleg is adminisztratív
területen dolgozom. Nagyon
sokat tanulok a sokrétű feladataim miatt.
- Hogyan képzeled el az
életedet 10-20 év múlva?
- Mindenképpen fontosnak
tartom, hogy új dolgokat ismerjek, tanuljak meg. Szeretnék olyan családot teremteni,
amilyenben magam is felnőttem. A jövő nagyon képlékeny, de abban biztos vagyok,
hogy Békés városában szeretnék továbbra is élni, amit nagyon szeretek és nem tudnám

más környezetben elképzelni
az életemet. Itt nőttem fel, jelenleg a munkám is ide köt.
Úgy gondolom, hogy aki valójában ragaszkodik a gyökereihez, képes ott is elérni sikereket, kapcsolatokat kiépíteni és egzisztenciát teremteni magának és családjának
is. Húsz év múlva - 47 évesen
- is szeretnék a céljaim és álmaim megvalósítására ugyanolyan energiákat fordítani,
mint most, hiszen ezt látom a
környezetemben élő hasonló
felfogású emberektől, és ebben is nőttem fel. Szeretnék
egy olyan életutat, életvitelt
kialakítani, ami példaértékű
lehet az akkori fiatalok számára.
A stafétát Budai Tündének
adom tovább.

Nagyszabású
fejlesztés kezdődhet
(Folytatás az 1. oldalról)
Elbontható, szükség esetén
áthelyezhető szabadtéri színpadot építenek fel a Rendezvény téren, ahol a nagyrendezvények évek óta zajlanak.
Az Erzsébet-liget bejáratánál
pihenőhelyet alakítanak ki. A
területet rendezik, bekapcsolják a közvilágításba, és még
egy előadásra alkalmas dobogót is kialakítanak. A tervek
szerint ez a helyszín kulturális eseményeknek, így zenés
fellépéseknek, gyermekprogramoknak adhat otthont.
Szintén TOP-os pályázatból, 50 millió forintból tornaterem épülhet a Korona utcai
ovinál, ahol korábban nem volt
fedett óvodai tornaszoba. Ezzel az összes önkormányzati
fenntartású óvoda rendelkezik
majd testnevelésre alkalmas
helyiséggel.
79 millió forintot nyert el a
város a Földművelésügyi Minisztérium
vidékfejlesztési
programján két külterületi, de
gazdasági egységhez vezető út
felújítására. Ennél a projektnél

14 millió forint önerőt kell fizetnie a városnak, azonban a
többi fejlesztés nem igényel saját forrást – hangsúlyozta a városvezető.
Izsó Gábor polgármester
újságírói kérdésre elmondta
még, hogy a részletezetteken
kívül mások mellett 400 millió forintot nyert a település
közösségfejlesztési célokra,
melynek részeként 150 millióból felújítják a kulturális
központot, játszótereket alakítanak ki, továbbá kulturális
rendezvényeket, képzéseket
is támogatnak. Összesen 261
millió forintból 28 középület energetikai felújítása történhet meg, hőszigeteléssel,
nyílászárócserével, tetőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel,
és napenergia-hasznosítással.
A csapadékvíz-elvezető rendszer (árkok, átereszek, záportározók) felújítására 380 millió forint adott, ezzel Békés
jelentős része mentesülhet a
belvíztől.
Szegfű Katalin
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Nagyanyáink mondták...

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Beszélő házak – épített értékeink sorozatot befejeztük. Ezen
a helyen mostantól egy olyan interjúrovatot olvashatnak,
melyben fiatalokat kérdezzük életükről, Békéshez való ragaszkodásukról, terveikről. A rovat címe, a Staféta arra utal, hogy
alanyaink mindig maguk választják ki, ki legyen a következő beszélgetőtárs. Első alkalommal a 27 éves Fodor Adriennt
kérdezgettük.
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz?
- Szerencsére egy csodálatos család áll a hátam mögött, akik kicsi korom óta
szépen terelgettek az utamon. Mindig is az a példa
állt előttem, hogy pozitívan,
lelkesedve törekedjek a kitűzött céljaim felé. Soha nem
voltam jeles vagy kitűnő tanuló, mégis úgy érzem, hogy
a lehető legjobbat hoztam ki
eddig magamból és tudom,
hogy még nincs vége.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Igazából minden elért célomat sikerként éltem meg,
még a legapróbbat is. 2013.
januárjában végeztem a Szent
István Egyetem gyulai egészségturizmus szakán, így kerültem kapcsolatba a Dánfoki Üdülőközponttal, mint
gyakornoki helyszínnel. Két

Élő fortélyaink

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Balesetek
külterületén,
 Bélmegyer
december 22-én a reggeli órákban árokba borult
egy személygépkocsi, a jármű vezetője könnyű sérülést
szenvedett.
 December 27-én Békésen,
a Fábián utca és a Jantyik
Mátyás utca kereszteződésében egy személygépkocsinak nem adott elsőbbséget
egy kerékpárral közlekedő
fiatal, akit az autó elütött.
A 13 éves fiú elesett és kön�nyű sérülést szenvedett.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen
Tölgy, bükk, gyertyán
vegyesen.

Rendelésfelvétel:
00 36-70/634-52-95,
00 36-70/50-23-914.
Legyen tél, legyen nyár,
ha nálunk rendel,
jól jár!

Anyáink, nagyanyáink gyakran mondogatnak olyan
tényeket a háztartás és a szépségápolás témájában, melyeket megkérdőjelezhetetlen igazságnak
fogadtunk el. Vagy mégiscsak lehetséges, hogy
ezek tévedések?
Ne használj hajszárítót, mert tönkreteszi a
hajat!
Ha nem tartjuk túl közel a hajunkhoz a hajszárítót, valamint figyelünk, hogy ne csupán a legforróbb fokozaton használjuk, akkor megszárítja, de
nem szárítja ki a hajat a berendezés.
Dörzsöld össze a csuklódat,
ha parfümöt fújsz rá!
Semmiképpen se tegyük, mert
így az illatanyag kémiai összetétele megváltozik. A csuklón, a kulcscsontnál vagy például a könyök
belsején a parfümpermet magától
is felszívódik. Tévhit viszont, hogy
a fül mögé is érdemes csepegtetni,
mert a faggyúmirigyek befolyásolni
fogják az illatot.
A mosógép belsejét tisztítani kell!
Ez bizony igaz, hiába gondolnánk, hogy mosás
közbeni tisztul a mosógép is, a vízkő és a gumikon, adagolókban megülő lepedék könnyen további szennyeződések, akár a penész melegágya
is lehet.
Télen a szobában szárítsd a ruhát!
Nyugodtan száríthatjuk a szabadban télen is a
mosott holmit, sőt, ha így teszünk, a ruhaneműk

nemcsak frissek és ropogósak lesznek, hanem 0
Celsius fok alatt még az atkáktól, baktériumoktól
is megtisztulnak. A hidegben elpárolog a nedvesség nagy része a textilből. A trükk, hogy a fagyott
ruhát rövid időre még ki kell teregetni a lakásban,
ahol pillanatok alatt szárazzá válik.
A megkarcolt teflonedényt ki kell dobni!
A teflon bizonyos hőfok felett válik veszélyessé:
260 foktól nem annyira stabil, 350 Celsiusos hevítésnél pedig veszélyes, rákkeltő anyagok szabadulhatnak ki belőle. Tehát ha tudjuk
kontrollálni, hogy mire, milyen hőfokon használjuk, egy karcolás miatt
nem kell még megválnunk kedvenc
edényünktől.
Ne használj fa vágódeszkát,
mert nem higiénikus!
Épp ellenkezőleg, a fából kiszabaduló csersavak kifejezetten segítenek a baktériumok elpusztításában.
Természetesen a fa deszkát is tisztítani kell, és olykor a citromos, sós
bedörzsölés sem árt neki. Viszont
a régi deszka repedéseiben könnyebben megül a
maradék, ilyenkor cserélni kell.
Soha ne tegyél a hűtőbe meleg ételt!
A mai hűtőknek már meg se kottyan ha még
melegen tesszük be az ennivalót a polcra. Az viszont igaz, hogy a forrón hermetikusan lezárt – dobozba, üvegbe tett – étel könnyen megbuggyan,
függetlenül attól, hogy a hűtőben van-e vagy sem,
ettől tehát óvakodjunk.

Átadták az ajándékokat
Karácsonyt megelőzően adták át a
cipősdoboz gyűjtő mozgalomban előállított
ajándékokat a meghívott szegény sorsú gyerekeknek és szüleiknek a baptista imaházban.
Még pótszékekre is szükség volt, hogy mindenki kényelmesen láthassa-hallhassa a Világ
Világossága című jelenetet. A gyermekek által
bemutatott előadás arról szólt, hogy Isten jelenléte nélkül a rossz gondolatok, csúnya sza-

vak és rossz cselekedetek uralják az életünket.
Az igei üzenetet Bohus András gyülekezetvezető tolmácsolta a hallgatóságnak.
Mindenkinek jutott ajándék, köszönhetően az Örömhír Alapítványnak, amely a
skóciai csomagok lehetőségét biztosította,
a Küldetés Alapítványnak, és számtalan támogatónak, önkéntesnek és közösségi szolgálatosnak.


Kétszázezres adomány
gyűlt össze a koncerten
Még az óév utolsó napjaiban
rendeztek hangversenyt a baptista imaházban a Hetednapi
Adventista Egyház lelkipásztora, Simon Csaba kezdeményezésére, a baptista gyülekezet és
az önkormányzat együttműködésében.
A hangversenyen a Hetednapi Adventista Egyház Békés-Csongrád Megyei Kórusa
énekelt. Pörneki Attila karmester vezetésével adtak elő
kórusműveket, köztük Kodály Zoltán Adventi ének című művét. A rendezvény fővédnöke Izsó Gábor polgármester volt, aki köszöntötte
is a megjelenteket. A Megváltó első és második adventjével kapcsolatos gondolatait
Simon Csaba adventista lelkipásztor osztotta meg a hallgatósággal. Az alkalom Péter

Fotó: Bónis Boldizsár
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A jótékony célú koncerten a Hetednapi Adventista Egyház BékésCsongrád Megyei Kórusa énekelt.

István baptista lelkipásztor
imájával zárult.
A jótékony célú koncert
megközelítően kétszázezer forintos bevételét a szervezők a
Hétkrajcár Egyesület karitatív
céljaira, így a hetedik éve mű-

ködő hétvégi gyermekélelmezési programjára ajánlották fel.
A pénzből 2018-ban öt hétvégi étkeztetés valósulhat meg
városunkban. Alkalmanként
150 szegény gyermek kaphat
belőle meleg ételt.
Sz. K.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
Január 13-20.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
január 20-27.
Turul Patika (Piac tér)
január 27.–február 3.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Korszerűsítik a piacot
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében benyújtott

városi piac. A mintegy tízezer
négyzetméteres alapterületű
piactéren, a nem védett helye-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Házasságkötés
Szántó László és Tóth Julianna, Szoboszlai Zoltán Jenő és
Cinanó Éva.
Elhunytak
2017-ben: özv. Kecskeméti Sándorné Oláh Zsuzsanna (85 évesen, Bélmegyer), Szakács Rozália (83, Murony), özv. Fábián Lajosné Lusták Rozália (100), Péter
Katalin Erzsébet (65), özv. Szilágyi Lászlóné Andor Julianna
(88), Juhos Imre (62, Tarhos), Samu István (78), Békési István (66),
Hidvégi Sándor (61), Korcsok Pál
(92, Kamut), özv. Hagyó Gáborné
Szász Julianna (77). 2018-ban:
Telekdi Anna (51 évesen), Antóni
János (49), özv. Papp Lászlóné
Szabó Julianna Zsuzsanna (76,
Murony), özv. Czinege Istvánné
Somogyi Mária (91), Tarkovács
Imre (90), Győri Lászlóné Nyeste Julianna (74), özv. Szabó Sándorné Varga Mária (92), Elek Imre (85), Varga István László (61),
Vetési Sándor (95).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Fess
Rochilde
TÉLI
VÁSÁR!
50%-os
akció

egyes
termékekre!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

sikeres pályázat részeként hamarosan korszerűbbé válik a

ken újabb 50 darab, a vásárlók
számára is fedett árusító he-

A család ma

lyet alakítanak ki, külön épületben kapnak helyet a tej- és
húsárusítók, akadálymentes illemhely lesz, valamint térburkolatot tesznek le többfelé. A
piacot körülvevő kerítést és a
csapadékelvezetést szintén felújítják, és még két ivó kutat is
telepítenek.
Az önkormányzat céljának
tekinti, a békési helyi termékek piaci pozíciójának erősítését, ezt szolgálja ez a pályázati beruházás is, amelynek része
továbbá egy hűtőház felépítése
a Csabai úton. A város szélén
található önkormányzati tulajdonú területen 130 millió forintból épülhet fel a hűtőház,
ahová a termelők beszállíthatják a megtermelt zöldségeket,
gyümölcsöket.
A beruházásokat a tervek
szerint még idén tavasszal megkezdik.

Pálmai
Tamás

Gyergyóiak jöhetnének Békésre
Gyergyószentmiklósi test
vértelepülési
kapcsolatok
ápolására nyújt be pályázatot
az önkormányzat a képviselőtestület támogatásával. A pályázat lényege, hogy augusztus 20-án, a nemzeti ünnep-

napon 45 fős delegációt látna
vendégül városunk, fellépne
gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola színjátszó csoportja és a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar.
A megpályázott támogatás

kétmillió forint, mely önerőt
nem igényel az önkormányzattól.
Mint ismert lehet, Békésnek az erdélyi településsel van
a legrégebbi kapcsolata, amely
már 24 évre tekint vissza. 

Óvodai nevelés pályázati forrásból
1,2 millió forint pályázati támogatást nyert a Fürkész Központi Óvoda „Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért”
Alapítványa. A jövő egészséges
felnőttjeiért című pályázat révén a nevelési munkában még
nagyobb hangsúlyt kaphat az

egészség- és környezettudatos
tudatos szemléletmód átadása
az óvodások számára. A tervek
szerint a szülők bevonásával tartanak majd színes programokat.
Szó lesz a bioveteményes kert
gondozásáról, a termések felhasználásáról, tartósításáról. Ki-

adványok megjelentetése is tervben van. A központi óvoda nevelői igyekeznek a gyermekekben tudatosítani, hogy a kert értéket teremt. A programot Bagolyné Szűcs Andrea óvónő álmodta meg és az ő szakmai vezetésével tart majd. 


Ismét elismerő oklevélben
részesült a Fürkész Óvoda
A 2005-ben elindított Legszebb konyhakertek elnevezésű országos mozgalom közösségi
kategóriában elismerő oklevélben részesült a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész
Központi Óvoda konyhakertje. Az oklevelet a
Földművelésügyi Minisztérium államtitkára,
Szakáli István Lóránd és Kovács Szilvia programigazgató adta át Béres Istvánné intézményi igazgatónak, Fazekas Klára tagóvoda-vezetőnek és Bagolyné Szűcs Andrea óvodapedagógusnak. Az átadó ünnepségen elismerésben
részesült Izsó Gábor polgármester és Zsombok
Ágnes Andrea települési koordinátor is.
A Fürkész Óvoda hosszú évek óta zöldóvodaként működik. Pedagógiájában fontos szerepet kap a gyerekek környezeti szemléletének
formálása és ökotudatos magatartásának kialakítása. Feladatuknak tartják a hagyományos
kertművelési ismeretek átadását. Az intézmény
bioveteményesében mini, magas művelésű parcellás ágyásokat alakított ki. A csoportok rendszeresen kilátogatnak a kiskertjükhöz és a sze-

fotó: archív felvétel

Anyakönyvi hírek

Rövidesen még szebb és modernebb lesz a piac az árusítók és a vásárlók számára egyaránt.

Jegyzet

zonális kerti munkákat a pedagógusok és a dajkák segítségével együtt végzik el. A kertekben
haszonnövényeket, kultúrnövényeket, gyógynövényeket, dísznövényeket, szárításra alkalmas virágokat nevelgetnek. A gyerekek a talajművelés minden munkafázisában rész vesznek
és a beérett zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket közösen takarítják be. 


A család a szülők, gyermekeik és legközelebbi
hozzátartozóik közössége,
a társadalom - és az Egyház - alapsejtje. Mit várunk ma a családtól? Mert
az államtól elvárjuk, hogy
biztosítsa minden állampolgára számára a jólétet
és az ország biztonságát.
Az ország választott vezetőitől elvárjuk, hogy olyan
törvényeket
hozzanak,
amelyek érvényre juttatják az igazságosságot, biztosítják az egyenlőséget és
védik mindenki szabadságát. Az orvostól elvárjuk,
hogy legjobb tudása szerint gyógyítsa a betegeket.
A tanártól elvárjuk, hogy
használható tudást adjon
a következő nemzedéknek. A munkástól elvárjuk a becsületes munkát.
Az Egyháztól és szolgálattevőitől elvárjuk, hogy
Istent tegyék jelenvalóvá
életünkben.
De mit is várunk a családtól? Ne adjunk felületes
és elhamarkodott választ
erre a kérdésre! Gondolkozzunk el egy kicsit a család hivatásáról és feladatáról! Most ne a családtagok,
a szülők és a gyermekek
feladatára gondoljunk, hanem a család sajátos küldetésére! Amikor most a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk összegyűjteni a
családdal szembeni elvárásainkat, akkor nem tekinthetünk el attól sem, hogy a
megteremtőjének mi volt a
terve a családdal, a család
intézményével és a családi
közösséggel, a férfi és a nő
szeretetkapcsolatával. Valójában sokkal helyesebb
volna azt a kérdést feltennünk, hogy milyen elvárás
van ma a családoktól, mi
volt az eredeti terv, szándék a családdal, milyen
küldetést kaptak a családok? Elsőként a házastársak egységét, szeretetben kibontakozó közösségét kell megemlítenünk. A
házasságban a férfi és a nő
közösségre lép egymással,
közösséget
teremtenek,
amelynek alapja a szeretet, és amely az egész életre szól. Értelmetlen volna
bármiféle kapcsolat a férfi és a nő között, ha abban
nem a szeretet mindennapi

megélése volna a cél. Mégpedig a minőségi szereteté,
amely nem elégszik meg a
szeretet érzésének hangoztatásával, hanem konkrét
tettekben mutatkozik meg
a házastársak részéről. Ebből a kölcsönös szeretetből
fakad a házastársak egysége és hűsége. Második elvárásként az élet szolgálatát, az élet továbbadását kell megneveznünk.
Az embert férfinak és nőnek megalkotó Teremtő
arra hívja teremtményeit,
hogy legyenek munkatársai az életadásban. A férfi
és a nő, egymás házastársaiként szabadon és tudatosan vállaljanak szerepet
az élet továbbadásában.
Az emberi szabadságnak
és a tudatosságnak itt különösen nagy szerepe van,
amely egyúttal az ember
felelősségét is jelenti. A házastársi szeretet és szerelem gyümölcse a gyermekek világrahozatala és felnevelése a család szeretetteljes légkörében. A férfi és
a nő egymás iránti szeretete így nyílik ki gyermekeik
felé. Harmadikként azt érdemes megfogalmaznunk,
hogy a családok nem élhetnek egymástól elszigetelten, egymástól függetlenül, hanem nagyobb közösséggé, társadalommá
kell formálódniuk. Ez nem
csak egy bizonyos területen, például egy ország területén belül való egyszerű
együttélést jelent, hanem
a családok együttműködését, közös értékek képviseletét és közös célok megvalósítását. Ebbe természetesen beletartozik az is,
hogy a keresztény családok
együtt küzdjenek a családokat támogató döntésekért és a családok szabad
vallásgyakorlásáért. A szabad vallásgyakorlat említésével, a hit megélésével már meg is érkeztünk
a negyedik elváráshoz. A
keresztény családnak az is
feladata, hogy miközben
előmozdítja a társadalom
céljait, az egyházat is építse. Ez a pont tulajdonképpen összefoglalja mindazt,
amit az előző három tartalmaz, azaz a családnak
fel kell fedeznie, hogy mi
a kapott küldetése és azt
meg kell valósítania. Legyen minden család a hit
megélésének és továbbadásának helye - mondja Horváth István Sándor
atya, akivel csak egyet tudok érteni, őt idézvén az
előbbiekben.
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Csendesül...
Blaise Pascal a 17. században élt francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus. Gondolatai közel 400 év múltán
is meglepően időszerűek. Egyik töredékében olvashatjuk az istenkereséséről: „Íme, ezt látom, ez ejt engem zavarba. Körültekintek, és mindenütt csak homályt látok. A természet nem
tár elém semmit, ami ne indítana kételkedésre és nyugtalanságra. Ha nem látnék benne semmi olyat, ami istenségre utal,
a tagadás álláspontjára helyezkednék. Ha pedig mindenütt egy
Teremtő jegyeit fedezném fel, megnyugodnék a hitben. De mivel túl sokat látok a tagadáshoz, és túlságosan keveset a megbizonyosodáshoz, szánalmas helyzetben vagyok. ... Így azonban nem tudva, mi vagyok, és azt sem, hogy mit cselekedjem,
nem ismerem sem a helyzetemet, sem a kötelességemet. Szívem teljes erővel törekszik megtudni, hol van az igazság, hogy
követhesse; az örökkévalóságért semmit sem találnék túlságosan drágának.”
Az ilyen őszintén gyötrődő istenkeresés jó lehetőség az Istenhez eljutáshoz. Ez a francia polihisztor nem sajnálta az időt a
gondolkodás fáradtságához, és szánalmas helyzetében is képes
volt kimondani, hogy az örökkévalóság a legdrágább a világon.
Az örökkévalóság szó helyébe behelyezhetjük a Mindenható, a
Teremtő, vagyis Isten nevét.

Az államfő az újévi beszédében minden jóakaratú embernek, minden magyarnak, a nemzet minden polgárának boldog újesztendőt kívánt. Bizakodásra okot adó új évet kért az
elesetteknek, a segítő kezet nyújtóknak, a szárnyaikat próbálgatóknak. Reményeiket valóra váltót az új álmok megálmodóinak, az okos terveket kovácsolóknak, a hitet másokban is táplálóknak. Békéset a járt úton haladóknak, és a járatlan utat választóknak, az áldozatot vállalóknak, a gyermekeikért szeretve aggódóknak, a személyes vágyaikból közös jövendőt építőknek, mindenkinek, aki a szeretteire gondol. Bár sokfélék vagyunk, összekötnek minket Kölcsey sorai, amelyekkel mindannyian jókedvet, bőséget és „víg esztendőt” kérünk magunknak, egymásnak, hazánknak. Bölcsességet kívánt a személyes döntésekhez, közös választásokhoz, hogy legyen erőnk mindig, minden helyzetben tisztelni
a másikban az embert, egymásban a magyart. Alkotó energiát, teremtő nyugalmat, egészséget, biztonságos és reményteli jövőt kívánt a nemzet valamennyi polgárának. Assisi Szent
Ferenc gondolataival zárta beszédét: Szeretet legyen ott, ahol
ma gyűlölet van. Megbocsátás, ahol bűn. Egyetértés széthúzás helyett. Legyen igazság, ahol tévedés van, És öröm ott,
ahol ma szenvedés. Sötétség helyén hit legyen.
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Visszaemlékezés
Ez történt 2017-ben Békésen – 1. rész
Január

február

Az év ezúttal is teltházas újévi koncerttel kezdődött, me-

Az első körben elkapkodott ezer példányt követően 800

lyen a Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar mellett fellépett a Grácia Mazsorett Csoport, továbbá táncos, énekes és hangszeres szólisták is színpadra álltak.
Közel ötvenen megkezdték a tanulmányaikat azok közül, akik a leendő békési börtönben fognak dolgozni. Az
oncsai városrészen várhatóan 2018-ban kezdődik meg az
ötszáz fő befogadására alkalmas börtön építése. A létesítmény 250 személynek ad majd munkát.
Bárka-díjat kapott Szilágyiné Szabó Ágnes, művésznevén Szil Ágnes író.
A bükki füvesember, a közismert Szabó Gyuri bácsi járt
Békésen. A 88 éves természetgyógyász előadását óriási
érdeklődés kísérte.
Békésen is gyertyát gyújtottak az egész országot megrendítő veronai buszbaleset fővárosi áldozatainak emlékére.
Ünnepi állófogadással köszöntötték a helyi vállalkozókat és a város intézményvezetőit a Városháza dísztermében. Megjelent Dankó Béla országgyűlési képviselő is.
Befejeződtek a hűtőház kivitelezési munkálatai. A 40
négyzetméteres létesítményben az önkormányzat mezőgazdasági programjában megtermelt konyhakerti növényeket tárolják felhasználásukig.

példányban újra kiadta a Családért Alapítvány az Üdvözlet Békésről című nosztalgikus fotókönyvet.
Megtartották a télűző IV. Békési Farsangi Forgatagot a
kulturális központban. A jelmezbe öltözöttek között
versenyt hirdettek.
Roma kulturális rendezvénysorozatot tartottak a könyvtárban pályázati forrásból. A cigány gasztronómia is terítékre került.
300 főt is meghaladó érdeklődő vett részt a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 15. alkalommal megrendezett bálján, melyet a Sportcsarnokban tartottak. A
bevétel jótékony célokat szolgált.
Hároméves leukémiás kisfiún és nehéz sorban élő családján segített a Békési Újság, amely Tóth Kevin története nyilvánosságra hozatalával adománygyűjtésre kérte a
helyieket. Több mint félmillió forint gyűlt össze.
A húszéves békéscsabai Márvány Fotóműhely jubileumi
kollekcióját állította ki a kulturális központban.
Kincses Kultúróvoda címet és ezzel együtt pénzjutalmat
nyert el a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde.
A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapján
a Forradalmi emlékműnél Kálmán Tibor alpolgármester
mondott ünnepi beszédet.
Elfogadták a város 2017-es költségvetését. Békés közel
3,6 milliárd forintból gazdálkodhatott.
Félezer sportoló és sportszerető részvételével rendezték
meg a 8. Békési Sportbált a városi sportcsarnokban. A
főszervező önkormányzat a befolyt bevételből a helyi
sportszervezeteket támogatta.

A helyi keresztény felekezetek összefogásával megtartot-

ták az ökumenikus imahetet.
év végén 156 tagdíjat fizető tagja volt a Békési
Kajak-Kenu Klubnak, amely a magyar kajakegyesületek rangsorában a 20. helyen zárta a versenyévadot.
A Magyar Kultúra Napján ünnepi gálát rendeztek a kulturális központban. Az rendezvény főszereplői helyi oktatási intézmények növendékei voltak, csúcspontjaként
a Belencéres Néptáncegyüttes adta elő második világháborús új műsorát.
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai 2016ban összesen 97 esethez kaptak hívást. Ebből 12 téves
volt. 84 eset Békésen történt, közte 26 tűzeset. Bélmegyeren négy, Tarhoson két tűzesethez riasztották a békési tűzoltókat.
2016

Megtartotta

Irányi Dánielre, az egykori békési országgyűlési képviselőre emlékező évenkénti rendezvényét a
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Ünnepi beszédet
Kisné Sajben Kitti tanárnő mondott.
A Békés Művészetéért Alapítvány kuratóriuma és a
Csuta Nemzetközi Művésztelep alkotói köre díszdiplomát ajándékozott Várkonyi János békéscsabai festőművésznek, aki a művésztelep munkájában kezdettől részt
vesz.

március

A

200 éve született Arany János emlékére ünnepséget
tartottak a református esperesi hivatal előtt. Az épület falán emléktábla örökíti meg, hogy az író több ízben járt
városunkban.
A Biztonságos közlekedés gyermekszemmel című rajzpályázat kiírására a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéről 11 óvoda 105 rajzzal, 8 általános iskola 255
rajzzal pályázott, a legjobbakat jutalmazták.

Adományt gyűjtöttek a Békés-Drén KC egyik hazai mérkőzésén a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány javára. A Békési Férfi Kézilabda Club és szurkolóik együttesen 285.500 Ft-tal segítették a Békés megyében szolgálatot teljesítő koraszülött mentőautó beszerzését.
Dr. Csiby Miklós mondott ünnepi beszédet a félezer érdeklődő jelenlétében megtartott március15-i városi ünnepségen.
Nagysikerű tavaszköszöntő koncertet adott a Palmetta
zenekar a kulturális központban.

A reformáció magyar és nemzetközi jeles alakjaihoz, a
Szentírás üzenetéhez kötődő mintegy 80 ország bélyegei-

ből nyílt kiállítás dr. Kocsis Attila református lelkész magángyűjteményének válogatott darabjaiból.
Rehabilitációs munkahelyeken dolgozók alkotásaiból
nyílt kiállítás a Galériában a Szent Lázár Alapítvány szervezésében Munka, tehetség, rejtett értékeink címmel.

A Békési TE sakkozója, ifj. Samu Gábor nyerte meg a
helyben megtartott II. Andor László Sakk Emlékversenyt,
melyen 41 versenyző indult.
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Békési sorsok, békési arcok
Summis viribus

2008-ban a Prímagázfutár
verseny első helyét, és 2007ben a Postai Nívódíjat.
- A nevedhez kötődik a madzag és a véradás is. Mégis mi
a szereped ezekben?
- Amerikában, Philadelphiában megláttam egy köztéren
kiállított harangot, ami egy helyi legendához kötődött. Ez adta az ötletet, hogy vegyük elő
a békési madzaglegendát. Első körben félreértették a szándékomat, de végül is megszületett a Madzagfalvi Napok hagyománya. Amolyan augusztus 20-át pótló esemény a város
életében, számos rendezvén�nyel, egyedi programokkal. Bár
nem egészen az, amire én gondoltam eredetileg, mégis mindig ott vagyok, hiszen az én
„gyermekem”. Biztosan nem
mondok újat vele, hogy 1998ban körbekerítettük Békést
madzaggal, 2000-ben felállítottuk a Madzagfalvi Emlékművet
és a Parlamentben két madzaggombolyagunkat is őrzik. Ehhez az eseménysorozathoz kapcsolódik Fekete László világcsúcsa Békésnek, a Csató Trabant
Találkozó és olyan hírességek
látogatása városunkban, mint

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Gáz van, ha nincs gáz
vagy ha késik a posta. Te
mindkét problémát könnyedén orvosolod. Beszélnél a
vállalkozásodról?
- Az egész úgy indult, hogy
megkóstoltam a munkanélküliek keserű kenyerét. Jött egy
ötlet és megnyitottam az ország első „S.O.S. boltját” 1992ben. Ez aztán szép lassan kinőtte magát és 1996-ban már
a Barta Diszkont, majd 2000ben a Barta Udvar tulajdonosa
lettem. Ez utóbbiban több vállalkozás helyet kap, melyekből
a Prímaenergia Zrt-t és a Magyar Posta Zrt-t én üzemeltetem. Több mint húsz éve vagyok gázfutár és 2003-tól működik a Posta Partner. Országosan ez volt az első magánposta. Mindez természetesen
rengeteg munkát jelent, a nap
24 órájának több mint a felét.
A sikeresség titka egyszerű, rugalmasság és munka. Én amolyan Jolly Joker vagyok, mert
ha kell, röpülök a megrendelőhöz a palackkal, ha kell, rendeléseket bonyolítok le, vagy épp
átveszem a megérkezett árut.
Szakmailag a legnagyobb elismeréseket kaptam már meg,

Faludy György költő, Keczán
Ildikó egykori szépségkirálynő, Schubert Norbert és Rubint
Réka. Minden jó ügy mellé szívesen odaállok, mint például
az erdélyi magyarok megsegítése. Tevékenységemet 2009ben a település a Békés Városért kitüntetéssel köszönte meg,
amire nagyon büszke vagyok.
A véradások szervezését édesapám emlékére kezdtem el, aki
közel százszoros véradó volt.
Jómagam is véradó vagyok, de
a véradások szervezését is felvállaltam, mint a Magyar Vöröskereszt megyei alelnöke. A
Madzagfalvi véradások országosan is elismertek, évek óta
csak a főváros előz meg minket a rangsorban, ami nagy szó,
főleg ha a lélekszámok közötti
nagy különbséget vesszük. A
sikerek elismeréseként 2011ben a Vöröskeresztes Munka
Bronzfokozatát, majd 2015-ben
a Vöröskereszt országosan legjobb véradásszervezője kitüntetést kaptam. Persze ezen sikere-

ket számos segítőmnek köszönhetően könyvelhetem el. Az is
igaz rám, hogy ha csinálok valamit, azt mindig maximális erőbedobással teszem.
- Mit kell tudni Barta Zoltán magánemberről?
- Nem sokat. Nem vagyok
különleges. Békésen születtem
1967-ben. Az általános iskolát
Tarhoson jártam ki, mert ott
laktunk egy kis tanyán. A Szegedi Kis István Gimnáziumban érettségiztem. Az OTPnél dolgoztam 1985-86-ban,
majd a Hungária Biztosító üzletkötője voltam pár éven át.
Vállalkozó 1992-ben lettem.
Két gyermekem van. Klaudia, aki Angliában vezet egy
munkaközvetítő ügynökséget
és hamarosan megajándékoz
egy unokával. A fiam, Viktor,
a szegedi Arst Hotelben recepciós és nagyon szereti a munkáját. A hotel egyébként zöld
szálloda, azaz megújuló energiát használnak.
- Téged ismerve biztosan
vannak terveid, álmaid. Mik
ezek?
- Terveim mindig vannak.
Régi álmom egy egészségszűrő kamion, aminek a szervezése régóta folyamatban van.
A részletekről nem szeretnék
beszélni, csak annyit mondok,
hogy nem adom fel, küzdök
érte. Álmok? Az egészség a
legfontosabb, a többi már nem
számít. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Szőke
Balázs Szabolcs.

Térdfájdalom esetén 1. rész
A térdünk számos akut és krónikus ok miatt fájhat, megsérülhet,
kophat benne a porc. Mit tegyünk térdfájdalom esetén?
1. Használjuk az izmainkat!
A túl sok pihenés elgyengítheti az izmokat, ami tovább fokozhatja a fájdalmat. Ezért mindenképpen érdemes olyan mozgásprogramot követni, amelyet a szakember állít össze.
2. Gyakran sétáljunk, ússzunk!
Remek kardioedzést jelenthet a séta, az úszás, a vízi aerobik, az
elliptikus tréneren végzett mozgás, ezek kímélik a térdízületet is.
Leginkább a térd körüli izmokat erősítő speciális gyakorlatokat
ajánlatos végezni, amelyek önmagukban is jelentősen javítanak
az állapoton.
3. Óvatosan a terheléssel!
A kemény talajon való futás, az ugrás vagy az ugrálással járó
sportok óriási terhet jelentenek a térdízületeknek.
4. Csak stabilan!
A fájó vagy instabil térd hajlamosíthat az elesésre, ami tovább
ronthatja az állapotot. Igyekezzünk mindig világosban mozogni,
a lépcsőzésnél használjuk a korlátot, és ha magas helyre nyújtózunk, lépjünk fel létrára vagy sámlira.
5. Jegeljünk, polcoljunk, ha kell!
Ha a térdfájdalom kisebb sérülés miatt következett be, a legfontosabb otthoni teendők a felpolcolt lábbal való pihentetés, a jegelés és a szoros, kompressziós kötés alkalmazása.
Folytatjuk…

Hirdessen
a Békési Újságban!
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy
24 ezer személyhez juthat el.
Hívjon minket! Telefon: 00 36-30/432-20-30.

FIGYELEM!

A 2018-as év
első nyereményjátéka!

Vidám dallamokkal indult az új év
is színpadra álló békéscsabai
Grácia mazsorett csoport felnőtt tagjai, és azok a 6-12 éves
helyi kislányok is, akik kezdő
mazsorett növendékként most
először mutatkoztak be a publikum előtt.

A koncert díszvendége a Békésről indult nemzetközi ismeretségű operett énekesnő,
Kékkovács Mara volt. Népszerű operett slágereket adott
elő az est folyamán végig karnagyként közreműködő Ba-

Fotó: GA-Pix Fotó.

(Folytatás az 1. oldalról)
„Induljunk el együtt az optimizmus, a kiteljesedés éve,
2018 felé” – zárta sorait Izsó
Gábor. Mucsi András tanácsnok ezt még azzal fejelte meg
köszöntőjében, hogy az induló
új esztendő legyen az emberség éve. „Éljünk emberebbül,
figyeljünk jobban egymásra és
mondjunk nemet a gyűlölködésre” – fogalmazott.
Nyitótáncként
Klaukó
Csenge és Kovács Gábor versenytáncos keringőt adott elő,
aztán sorjáztak a klasszikus
zeneirodalom könnyedebb fejezetét alkotó darabok. Köztük szólódarabok is, mint Erdei Péternek, a Zeneakadémia békési trombitás növendékének Spanyol szemek, vagy
Oláh Kristóf László szaxofonos
tehetségnek Csevegő szaxofon
című előadása. Kirobbanó sikert arattak az esten többször

Az év zenekari tagjai elismerést Pankotai Mónika és Oláh Kristóf vehette át.

goly László vezette fúvószenekar kíséretben.
A zenekar repertoárjában továbbá filmzenék, rajzfilmslágerek, indulók, könnyed táncdallamok szerepeltek. A hangulat
tetőpontján végül átadták „Az
év zenekari tagja” elismerést,
melynek sorsáról titkos szavazáson maguk a zenekar tagjai
döntöttek a szorgalmat, a szakmai és a közösségi együttműködést is figyelembe véve. A gravírozott ékszert Pankotai Mónika
és Oláh Kristóf vehette át Kálmán Tibor alpolgármestertől.
Zárásként hagyományosan
a Radetzky-induló hangzott el
a közönség vastapsa közepette,
végül a fináléban az est összes
fellépője újra felvonult a közönség előtt. Az újévi koncert utolsó gesztusaként a jelenlévők
pezsgővel koccintottak Békés
sikeres 2018-as évére.
Szegfű Katalin

Töltse ki
a lenti űrlapot,
és vegyen részt
a sorsoláson!

Vegyen részt az ajándéksorsoláson! Nem kell hozzá
gázpalackot cserélnie, csupán az alábbi szelvényt
kitöltenie és leadnia január 31-ig a gázfutárnál
vagy a Barta Postán.
A szelvényt kitöltők között február 1-jén sorsolunk.
Nyeremények:

- ingyenes gázpalackcsere
- külső akkumulátortöltő mobiltelefonhoz
- gázkulcsok

A nyerteseket telefonon értesítjük.

A nyereményjátékról bővebb tájékoztatás: 30/382-36-68 Barta István Zoltán
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-123971/2017



Kérjük töltse ki és adja át a Prímagázfutárnak!

Név*:............................................................................................................................
Cím*:............................................................................................................................
Telefonszám*:...........................................................................................................
Aláírás*:......................................................................................................................
E-mail cím*:...............................................................................................................
*Hozzájárulok ahhoz, hogy a Prímaenergia Zrt. személyre szabott ajánlatokkal keressen meg.
Tudomásul veszem, hogy az értesítőről a későbbiekben bármikor leiratkozhatok.

További információ: www.primaenergia.hu, vevoszolgalat@primaenergia.hu



Beszélgetőtársam a városban jól ismert. Talán nincs is
olyan utca, ahol ő még nem csilingelt az autójával. Az 50
éves Barta István Zoltán udvariasságával, kedvességével, jó
humorával és végtelen türelmével mindenkit levesz a lábáról. Jelen van a közéletben, tréfásan úgyis mondhatnánk,
hogy minden kilométerkőnél ott van. Bárhol bármit is tesz,
azt csak egyféleképp teszi, summis viribus, azaz teljes erejéből.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.

Apróhirdetések
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 11,99 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Kert, szántóföld

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Fáy 11-ben, negyedik emeleti, 32 m2es lakás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
70/321-24-57, 30/533-36-71.
Üres, közművesített építési telek a Bocskai
u. 16. alatt eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.:
70/255-36-43.
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u.
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
20/93-51-683.

Rosszerdőn gyümölcsöskert lakható kőházzal eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Csatárkertben, nagyon jó helyen 4 kvadrát
kert eladó. Víz, villany. Érd.: 66/413-902.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre-pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.

Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-9082.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház kívülbelül felújítva beköltözhetően eladó 6,1
millió Ft-ért. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-7341, 66/412-955.
80 m2-es vegyes falú, felújított kertes ház
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 20/214-35-65.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Komfortos, költözhető tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel, nagy kerttel 6,9
millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Kossuth 2/A-ban (Sparral szemben) III.
emeleti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Lakás eladó 8 millió Ft-ért. Tel.: 30/42079-26.
100 m2-es kétszobás ház eladó a Csap utcában 8,2 millió Ft-ért. 66/630-599, este.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy
portával eladó. Jószágtartásra is alkalmas. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/293-2751.
Dánfokon sarki telken hőszigetelt felújított
ház garázzsal eladó. Központi fűtés, műanyag nyílászárók. Irányár: 10 millió Ft.
Érd.: 20/27-30-515.
Építési telek eladó Békés központi részén.
Irányár: 10 millió Ft. Tel.: 30/432-07-27.

Társkeresés
61 éves hölgy társat keres. 20/56-86-758.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 25 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Villanyszerelés! Konnektorjavítástól
háza villamos felújításáig számíthat
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Gyógyászati-kereskedelmi,
nem
ügynöki munkára keresek munkatársakat. Csepelényi Attila. Tel.: +3630/331-19-46.
Takarítói munkát keresek. Tel.: 70/24674-98.
Időseknél házkörüli munkát keresek. Tel.:
70/205-17-39.
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tulajdonos gépkocsijával vezetésbe besegít.
Érd.: 30/269-04-17.

Jármű, alkatrész
1982-es gyártmányú piros 350-es Jawa
motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Vadonatúj, modern vonalú, ezüstszínű, 22-es elektromos bicikli eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Simsont vennék bontásra 20 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/49-521-73.
TZ4k-14-B kerti kistraktor + pótkocsi
(eke, fogas) jó állapotban kihasználatlanság miatt eladó. Érd.: 30/725-78-97.
8 lovas 4 ütemű rotakapa kocsival vagy
anélkül eladó vagy birkára cserélhető. Tel.:
30/279-46-96.

Állat
110 kg-os és 180 kg-os hízó eladó.
30/277-95-43.
Vágni való gyöngyösök eladók. Tel.:
30/504-07-11.
Hasas anyakecskék, fiatal bakkecske eladó. 20/47-29-658.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: 2018. január 23. 12 óra

Malac, süldő, bízó eladó. 30/921-26-25.
2 db 170 kg-os és egy 205 kg-os hízó eladó. 66/412-711.
Vágni való nyúl, pecsenyeliba, kacsa, némakacsa, pulyka konyhakészen is eladó.
Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
2 db 150 kg-os mangalicahízó eladó. Érd.:
30/597-13-51, 16 óra után.
Mangalicahízó, süldő eladó. 70/36-59846.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Eladó: háromfázisú terménydaráló, japán
motoros új permezező tömlővel, szórófejjel, 120 l-es gázbojler. Tel.: 20/413-42-47.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Kispályás gyepszéna eladó. 30/277-9543.
Hetra 140/200-as trafó eladó. 70/646-7482.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.:
30/907-40-66.
Üstök, gázpalack, hídmérleg, 32-es húsdaráló, kádra szerelhető fürdetőszék, méregtelenítő készülék eladó. Tel.: 30/44-82688.
140 cm-es fehér sarokkád újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/488-33-78.
Veres szilvapálinka eladó. Tel.: 30/50407-11.
Eladó: német vonókés, rókafarkú kézifűrész, kézifűrészek, kerékpárra akasztható
új kannakas. 70/236-35-37.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódás
üvegek, női bundák, munkásbakancs, rekamié, ülőgarnitúra, húsvágógép, szobafenyő, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó kedvező árakon: disznótoros asztallap, üstház üsttel, merinói gyapjú ágytakaró. Tel.: 66/412-955, 30/20-373-41.
Nagy teljesítményű háromfázisú terménydaráló eladó vagy birkára cserélhető. Tel.:
30/279-46-96.
Megvételre keresek asztalos gyalupadot,
gyorsdarabolót, szorítókat, húsdarálót.
20/47-29-658.
Eladók: minőségi használt és új párnák
és paplanok, építkezésből megmaradt új
csúszásmentes járólap. 30/94-55-433.
Eladó: rozsdamentes egytálcás mosogató
konzummal együtt, láncfűrész, teatűzhely.
Tel.: 30/822-47-88.
15-20 literes zsírosbödön (1000-2000 Ftért), kis mázsa súlyokkal 5000 Ft-ért eladó. Érd.: 66/414-928.

Berill

Eladó: franciaágy, fehér fürdőszobai tükrös szekrény, WC-kagyló ülőkével, fürdőkád, mosdó, ebédlőasztal, dohányzóasztalok, Erzsébet asztal, középszőnyeg,
Lucznik lábbal hajtós varrógép, 120 l-es
AEG bojler, 2 m-es jukkapálma. Tel.:
70/612-83-74.
Teljesen új barna férfi irha télikabát és 2
db új vasutas bunda eladó. 20/585-82-61.
Eladó 3 db alumínium radiátor, tágulási
tartály olcsón. Légpuskát vennék 10 ezer
Ft-ig. Rossz, régi is érdekel. Tel.: 20/49521-73.
Fürtöléshez bükk fűrészpor eladó. Szabadkai u. 17. Tel.: 66/749-104, 20/520-1540.
26-os és 28-as női kerékpár eladó. Érd.:
66/630-599, este.
220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező pisztollyal együtt eladó. Érd.: 30/26904-17.
Bontásból eladó: cserép, tégla, mozaiklap,
konvektorok, veranda üvegfalak, csatorna,
csatornavas, redőnyök. 20/472-96-58.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db
támlásszék. Érd.: 66/413-771.
Eladó: háromajtós emeletes szekrény,
gyermek etetőszék, gyermekülés autóba, csillár, vasaló, zománcos lábas. Érd.:
66/416-747.
Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, nőiférfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép.
Tel.: 30/272-43-50.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek.
Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszedhető műfenyő, műanyag bödönök, nagy
dúsdaráló, üzenetrögzítős telefon. Tel.:
30/272-43-50.
Eladók: bélyeggyűjtőknek 60-70-es évekből bélyegek, kézimunkafonalak gobelinhez is, fikusz és jukkapálma. Érd.: 66/630599, este.
Eladó: 380-as villanymotorok, szellőző
ventillátorok, terménydaráló, szenes kályha, kukoricamorzsoló, jó állapotú ereszcsatornák, csatornavasak. Tel.: 66/747-930.
Eladó: mosogatószekrény, heverők, szekrénysorok, éjjeli szekrény, bárszekrény.
Franciaágy ingyen elvihető. Érd.: 30/4342-297.
Alig használt többfunkciós lengyel szekrényes varrógép (Veritas Rubina) betegség
miatt olcsón eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 3x3-as halászháló, káposztagyalu,
cipős szekrény, előszobafal. Érd.: 30/4341-177.
Férfi öltönyök, nadrágok, ingek, cipők, kabátok, pólók, műanyag lambéria, paprikadaráló, rotakapához barázdahúzó, szivacs
ágybetét eladó. Érd.: 66/416-747.
Eladó: lakatos szerszámok, nagy lemezvágó olló, hegesztő, állványos köszörű, kézi
körfűrész, akkumulátoros fúrógép, kézi
pisztolyfúró állvány, konyhaszekrény, régi
rádiók, gumikerekű kézikocsi, réz dísztárgyak, majolika készlet. Révész. u. 7. Tel.:
66/413-716.
Erdélyi kiránduláshoz keresek útitársakat
február elejére. 30/94-55-433.

Ékszer
és Zálogház

Ajándékozzon szeretteinek értékálló arany
ékszert, amely bearanyoz bármely
családi alkalmat és ünnepet!

Óriási arany ékszer kínálattal
és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!
Gyönyörű
karikagyűrű
kollekcióink
3 napos
határidővel
rendelhetők.
Törtarany
beszámítás
7000 Ft/g áron.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Akkor – záloghitel!
Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk
csökkentett költségekkel.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket az új évben is!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: 06/70/551-4570

Fülzúgás
Fülzúgáskor az érintett személy búgó, csengő, csiripelő,
esetleg zakatoló hangot hall, de ennek nincs külső forrása.
Lehet egy- vagy kétoldali, de sokszor a fejében érzi a beteg:
mintha belülről szólna. A fülzúgás az esetek többségében
csak egy-két napig áll fönn, majd spontán elmúlik. Amen�nyiben ennél hosszabb ideje tapasztalja, mindenképp érdemes szakorvossal kivizsgáltatni. Az esetek nagy részében
ugyanis a fülzúgást a panasz jelentkezését követő 1-2 héten belül tudja maradéktalanul, a mögöttes okot is magába
foglalóan gyógyítani, míg a régebb óta fennálló fülzúgásnál
sokszor csak a panaszok csökkentésére, kezelésére van lehetőség.
Folytatjuk…
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

Beiskolázási fórum
a Hepp Iskolában
December 14-én tartotta a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola hagyományos beiskolázási fórumát az iskola iránt érdeklődő szülők részére. A rendezvényen bemutatták az iskolát, a leendő első osztályos
tanítókat és Bartyik Gitta

pszichopedagógus elmondta,
mi jellemzi az iskolaérett gyermeket. A fórum zárásaként a
szülők megtekinthették a leendő első osztályos tantermeket is. Az iskola január 20-án
játszóházba hívja a leendő elsősöket és szüleiket. 


Rekordérdeklődés
a Filmklubon
Rekordlétszám, közel negyven személy mozizott együtt
a Püski Sándor Könyvtár tavaly indított Filmklubjának
idei első vetítésén, január 10-én. A nézők ezúttal az Anna Karenina című, 1935-ben, Greta Garbo főszereplésével
készített amerikai filmet tekintették meg. A dráma nagy
sikert aratott a nézők körében.
A Filmklub február 7-én folytatódik, akkor egy szintén
drámai alkotás, a Karády Katalin főszereplésével 1943-ban
bemutatott Valamit visz a víz kerül az óriás kivetítő vászonra. A filmek megtekintése a sorozatban továbbra is ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Rendőrségi
hírek
 Rendőrök hívtak mentőt egy férfihoz január 4-én, Bélmegyeren, aki ismerőseinek nem nyitott ajtót, nem tudtak bejutni a
lakásába. A rendőrök a bezárt ajtót kifeszítették és a megtalálták a férfit, aki az ágya mellett a földön feküdt. A mentők
kórházba vitték.
 A Békési Rendőrkapitányság rendőrei január 7-én Békésen
megtaláltak két fiatalt, akik engedély nélkül voltak távol abból a gyermekotthonból, ahol élnek.
 Köröstarcsán tavaly november 18-án történt pulykalopás
ügyében nyomozott a Békési Rendőrkapitányság. A két gyanúsított férfi egy állattartó telepről kilenc jószágot lopott el
és tette őket zsákokba, így próbáltak kereket oldani. A lopás
miatt elrendelt nyomozást január 8-án vádemelési javaslattal
lezárták, és a büntetőeljárás iratait továbbították a Békési Járási Ügyészségre.

fizetett hirdetés
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Most ötven…
...ám ahogy ismerem, fog
ő még hetvenkedni is... Mondom mindezt Csuta György
barátom „Csutaságok” című
kötetének kapcsán, mely ötven kemény művészeti alkotói év összegzése. Ugyan néha - mint minden valamire
való művészt - utoléri őt is a
„depresszió”, de mivel jó túlélő fajta, bízom benne, hogy
a hetvenéves szummációt
is megérjük. Tán mi is. Ha
Gyurka most hatvanöt éves,
akkor meg épp nyolcvanöt
lesz. Ez már csak egy kis matematika...
Komolyabbra fordítva a
szót, a kiadvány külcsínyt és
belbecset tekintve is remek
munka. Igényes szép, esztétikus, magvas. Tervezés, szerkesztés, lektorálás, grafika, ti-

pográfia, fotók, nyomdai munka mind-mind a csúcsot jelentik a maguk szakmai területén. Jó helyre került az EMMI
Kultúráért Felelős Államtitkárságának a támogatása, kitűnő volt a Békés Művészetéért Alapítvány választása.

Sokan, sokat elmondtak
Csuta György művészetéről,
ebben a kötetben is számosan, köztük e sorok írója is.
Ezért nem szeretném szaporítani még többel a már elmondottakat, de: „angyalt
csak a szereteten keresztül
lehet látni, bezzeg a kisördög meg itt bolyong közöttünk.” Ezt olvashatjuk rögtön az album elején, s ez an�nyira emberi és annyira jellemző a művész lelki világára, s kicsit a mi barátságunkra is, hogy kár lenne minden
további szószaporítás. Talány
ennyi: kis műremek e remekmű, vegyék, olvassák, nézegessék, forgassák, és örüljenek, mert Békés ismét gazdagabb lett vele.
Pálmai Tamás

Támogassa ön a szegény gyerekeket!
Bizonyára nem ismeretlen a Békési Újság olvasói előtt a „Hét Krajcár” elnevezésű
hétvégi gyermekétkeztetési program, amely
Izsó Gábor polgármester kezdeményezésére
indult útjára. 2011-ben több mint 100 magánszemély és vállalkozó, valamint közel 20
különböző helyi szervezet segített az ételosztásban, a szervezésben, támogatta adományával a programot. Hét éve töretlen lelkesedéssel működik a program. Tavaly több
mint 4000 adag meleg ételt osztottunk ki a
rászoruló gyerekek között.
Kérjük, segítse ön is adományával a

kezdeményezést! Egykor hét krajcár, ma
pár ezer forint – ha eljut a megfelelő helyre – valós segítség lehet azoknak, akikkel szűkmarkúan bánt a sors. Közülük is
a legkisebbek azok, akik a legtöbb figyelmet igénylik.
A szervezők számítanak az eddigi adományozók hozzájárulására, de a programhoz
még most is bárki csatlakozhat munkájával,
vagy adományával hozzájárulhat.
A Hétkrajcár Egyesület bankszámlaszáma: Békés Takarék Szövetkezet 5320007711095103 (Közlemény: Hétkrajcár)


Jószívűségből jelesre vizsgáztak
A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola diákjai és a Korona Tagóvoda óvodásai közösen csatlakoztak a „Karácsonyi angyalok
2017” nevű ajándékgyűjtő akcióhoz, melynek keretében rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek
össze ajándékokat. A felhívás
nyomán a diákok több mint
száz cipősdobozt töltöttek meg
ajándékokkal. A Kárpátaljára
szánt dobozokat december derekán Bonnyai Sándor szervező
vette át az osztályok képviselőitől és az iskolavezetéstől. Meghatottan köszönte meg a segít-

Elegáns női kuplung

Olvassuk el a címet még egyszer – hig�gyék el, én is megtettem. Elegáns női kuplung. A dolog komolyan elgondolkodtatott,
annál is inkább, mert – annak ellenére, hogy
használom - nem tudom, pontosan mit is jelent. Magyar megfelelője a tengelykapcsoló,
valamint tíz év távlatából arra is emlékszem,
hogy előző osztályom előszeretettel használta a kuplungos kifejezést az ostobákra. No de
mitől lehet egy kuplung elegáns, pláne női?
A megoldás természetesen nem a motorháztető alatt keresendő, hanem a trehány fordítókban, ugyanis a hírleveleket, reklámokat
gyakran nem ember fordítja, hanem rábízzák a Google-fordítóra. Olyan gyöngyszemeket lehet találni, mint például a vizuális alkatok számára halálos „Puma Férfi Nejlondzsekiben”, „Női pulóver kiterjesztett”, „Fér-

fi kabát földrajzi Norvégia”, „Női meghatározott nyaklánc”, „A nők szeretik levél” (ez
egy borítéktáska egyébként) – kivétel nélkül
a márkanevet sikerült lefordítani a programnak, így aztán egy-két dolog összekavarodott.
Mint például az alábbi érzékletes leírásban:
„Ez női táska különösen hasznos gyakorlati
társa, amikor a rövid távolságokon vagy dolgozni. Ez történt a műbőr és a belső tér egy
cipzáras zseb. Ez magában foglalja a levehető
vállpánt és kényelmes fogantyú a kezedben.
Váltás a mágnes.” A mondatokat kiválóan lehetne használni például rádióbemondók gyakoroltatására vagy éppen annak tesztelésére, ki mikor röhögi el magát. Talán egyetlen
gondolat merül még fel az emberben: Vesz
ezektől egyáltalán valaki bármit is?
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok január 16. - február 3. között
Január 18. csütörtök 17 órától
„A XX. század menyegzői öltözékei” című kiállítás megnyitója a Bélmegyeri Hagyományápoló
Egyesület gyűjtéséből. A belépés díjtalan. Megtekinthető február 19-ig.
Kulturális központ
Január 23. kedd 18 órától
Magyar Kultúra Napja. Műsor: Arany János
balladái Zichy Mihály rajzaival - zenés irodalmi
korutazás. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Január 24. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Téma: Darvasi László:
Dobszó ápoltaknak című novellája. Házias�szony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár
Január 26. péntek 17 órától
Bio-konyha szakkör. Téma: Békési hagyomá-

nyos ételek a XXI. században. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Január 30. kedd 16:30-tól
Az Irodalom és határterületei sorozatban: „A
magyar animációs film története és Jankovics
Marcell művészete.” Előadó: Szegfű Katalin,
média- és filmtanár.
Szegedi Kis István Református Gimnázium
Február 3. szombat 14-22 óra között
Farsangi forgatag. Fellépnek a kulturális központ
csoportjai, helyi termék- és mesterségbemutatók,
kézműves foglalkozás, rajzverseny, jelmezverseny, boszorkány rútságverseny, hangszerbemutató, Miszlai Márton énekes előadása, Nagy Attila latin gitárműsora, kiszebáb égetés, táncház a
Belencéres Néptáncegyüttessel. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Menyegzői
ruhák kiállítása

ségüket. Az ajándékok még az
ünnep előtt eljutottak a ma-

gyarok lakta falvak szegény
sorsú gyermekeihez.


Majdnem elfogyott a Kalendárium
Már az óévben gazdára talált szinte valamennyi 2018as Békési Kalendárium. Még
igen korlátozott mennyiségben a Püski Sándor Könyvtárban és a Barta kereskedésben szerezhető be.
A kiadvánnyal kapcsolatban rekordmennyiségű elismerő megnyilvánulás jutott
el a szerkesztőhöz és a szerzőkhöz. A 2018-as Kalendárium a korábbiakhoz képest több családi sorstörté-

Egy nyelvet beszélünk

netet mutat be, olyan emberi sorsleírásokat, melyek
cseppben a tengerként mutatják be a régi vagy a mai
békésiek életét, az itteniek lelkületét. Nagy sikert
arattak az ilyen témájú írások mellett azok a cikkek,
amelyek a például a békési
kosárfonóiskola vagy éppen
a kajak-kenu sport történetét mutatják be.
A 2018-as Békési Kalendáriumból jónéhányat eljut-

tattunk elszármazott békésieknek, olyanokhoz, akik már
nem vagy alig járnak haza, és
akiknek ez a könyv a régi otthonukkal való kapocs fontos
kelléke.
Már érkeznek szerkesztőségünkhöz a keresztrejtvény
megfejtések. A keresztrejtvény beküldési határideje
április 30-a. A pályázók között vásárlási utalványokat és
2019-es Békési Kalendáriumokat fogunk kisorsolni.

A 2010-ben alapított Bélmegyeri Hagyományápoló
Egyesület fő tevékenységeként célul tűzte ki, hogy feldolgozza nemzeti lakodalmi
kultúránkat. Az egyesület
munkájának támogatására a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tavaly esküvői
ruhagyűjtő akciót hirdetett
meg. Az összegyűjtött ruhákból „A XX. század menyegzői öltözékei” címmel
nyílik kiállítás január 18-án,
csütörtökön 17 órakor a kápolnateremben. Köszöntőt
mond: Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, a kiállítás fővédnöke. Megnyitja:
Szojka Petronella néprajzos
muzeológus. A megnyitón a
Belencéres Néptáncegyüttes
utánpótlás csoportja működik közre. A kiállítás február 19-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt díjtalanul
tekinthető meg.
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Jól zárták az évet
a súlyemelők
Még az óévben, december
derekán vettek részt Tégláson,
a kiemelt Hajdú Zrt. Kupán a
Békési TE súlyemelői, közülük
is a Fekécs testvérek, Ervin és
Szilárd. Ebben az évben ez volt
a tizennyolcadik megmérettetésük. Fekécs Szilárd a serdülők
69 kilogrammos súlycsoportjában indult és 76+98=174 kgos új egyéni csúccsal megnyerte a versenyt. Az ifik 77 kilogrammos versenyzői között
Fekécs Ervin 100+123=223
kg-os új egyéni csúccsal szintén nem talált legyőzőre.

Balog János vezetőedző lapunknak elmondta, hogy
2017-ben a Békési TE súlyemelőinek a különböző korosztályos országos bajnokságon két első, négy második,
valamint a felnőtt OB-n egy
ötödik helyezést sikerült elérniük. A Diákolimpián egy első, egy második és egy harmadik helyet gyűjtöttek be.
Ezeket a kiemelkedő eredményeket Fekécs Sámuel,
Fekécs Ervin, Fekécs Szilárd,
valamint Nagy Norbert érték
el.

Horgász
szemmel
Szezonnyitás
Az új év alkalmából szeretetném megragadnia lehetőséget, és kívánok békés, boldog
és fogásban bővelkedő új évet
minden kedves olvasónak!
Bízom benne, hogy mindenki számára reményekkel kezdődik 2018. Talán sokak számára le sem záródott a szezon,
hiszen a januári időjárás igazából kora tavaszias. Akik télen
sem teszik le a horgászbotot,
azok nagyon ki tudták használni az időjárás adta lehetőséget. A pontyhorgászok máris kiváló fogásokról számoltak
be. Szinte hihetetlen módon
a nehezebb csalikkal is tudtak pontyokat fogni, ami erre
az időszakra nem jellemző. A
ragadozó hal horgászok is hasonló fogásokat produkáltak a
Körösökön.
Közeledünk az új engedélyek váltásához illetve a fogási naplók leadásához. Ne feledjék a fogási naplót összesíteni, majd annál horgászegyesületnél leadni, ahol kiváltották az állami jegyet. A
fogási naplók továbbra is határidősek.
Szekerczés Sándor

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

Könyv készül városunk
történetéről
Az 1980-as évek táján számos Békés megyei településnek jelent meg a történeti ös�szefoglalása. Ezek a monográfiák remek szerzőgárdával, élvonalbeli történészek és néprajzkutatók bevonásával készültek el. Békésen is megjelent a „Békés város néprajza”
című kitűnő kötet 1983-ban,
amit szerkesztőként Dankó
Imre jegyez. Tervben volt a
történeti rész kiadása is, de az
végül nem valósult meg.
Dr. Seres István vezetésével
kimondottan békési szakemberekből nemrég összeállt egy
szerzőgárda, amely ezt elkészítené. Azt tervezik, hogy még

idén S. Turcsányi Ildikó múzeumigazgató, Mucsi András
és Dr. Seres István történészek
tollából egy rövid várostörténet
fog nyomdába kerülni. A kötet
olvasmányos formában foglalja össze városunk történetét,
és a felét képek, fotók, festmények, oklevélmásolatok fogják
kitenni. A város valódi történeti monográfiája már egy több
éves folyamat eredményeként
fog a remények szerint megjelenni. A közös munkára 10-12
békési szakembert: történészeket, muzeológusokat, könyvtárosokat, levéltárosokat kértek
fel, akik mindannyian örömmel vállalták a feladatot.

Kövesse a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.

Rekordszámú hosszú hétvége
vár ránk 2018-ban
A szabadidő eltöltésének változásai miatt sokakat érdekel, hogy mikor lesznek olyan ünnepnapok, amelyek hétvége közelébe esnek, így aztán 3-5 napossá nyúlik a pihenés. 2018-ban összesen kilenc ilyen úgynevezett hosszú
hétvége lesz, bár ezek közül hatot le kell dolgozni szombatonként.
Melyek a 2018-as munkaszüneti napok? Az év rögtön
egy munkaszüneti nappal indult, ugyanis január 1-je hétfőre esett, így a hétvége háromnaposa nyúlt.
A második munkaszüneti nap március 15-e. Mivel ez
csütörtökre esik, ezért a péntek pihenőnap lesz, amit március 10-én kell ledolgozni.
Március 30-a nagypéntek,
április 2-a húsvéthétfő. Ezek

ünnepnapok, nem kell ledolgozni őket.
Május 1-je keddre esik, így
április 30-án sem kell dolgozni.
Az így kapott „ajándék” napot
április 21-én kell ledolgozni.
Májusban a pünkösdhétfő,
21-e is szünnap lesz.
A nyár egyetlen hosszú hétvégéje augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe lesz, ami
idén hétfőre esik.
Október 23-a keddig nap,

emiatt október 22-én sem kell
dolgozni. Az áthelyezett munkanap október 13-án lesz.
November 1-je Mindenszentek napja csütörtökön lesz.
Emiatt a péntek is pihenőnap,
és ez újabb négynapos hosszú
hétvégét eredményez. Ledolgozni november 10-én kell.
December 25-26-a keddre és szerdára esik, értelemszerűen 24-én sem kell majd
munkába menni, de december
1-jén előre le kell dolgozni.
Bár technikailag 2019. január elseje már nem 2018-hoz
tartozik, de mivel keddre esik,
így szilveszter is pihenőnap.
Ezt december 15-én kell hivatalosan ledolgozni.

Támogatást nyert a Hétkrajcár
250 ezer forint egyedi támogatásban részesült nemrégiben a Hétkrajcár Egyesület.
A Nemzeti Együttműködési Alap döntése értelmében a hetedik éve működő hétvégi gyermekélelmezési program folyatására nyertek forrást. A farsangi időszakban,
négy hétvégén már biztosan tudják biztosítani a meleg ételt a rászoruló gyermekek

részére. A betervezett hétvégék alkalmával az első három ételosztáson összesen 450
adagot oszt ki az egyesület, a negyedik alkalomra viszont egy még nagyobb szabású
akciót szerveznek. A támogatásból a négy
alkalommal összesen 850 adag tartalmas
ebéddel segíti a szerény sorsú gyermekeket
az egyesület. 


Hátramenetből
súlyos sérüléssel járó baleset
A rendőrség vádemelést javasol egy jármű vezetője ellen, aki tolatva elütött egy férfit. Az eset az Ady Endre utcában, egy telephelyen október 31-én történt, a nyomozás most zárult le. A jármű 56
éves vezetője ahhoz a rámpához akart odaállni, ahol a rakományt kipakolni szokták.
A hátramenetben egy férfi segített neki, aki egy megállító
jelzés után a járműszerelvény
mögé ment. A tehergépkocsi
vezetője ezt nem vette észre,

és tovább tolatott annak ellenére, hogy segítőjét nem látta.
Elütötte a férfit, aki a teherautó és a rámpa közé szorult. A
mentők súlyos sérüléssel vitték kórházba. A Békéscsabai
Rendőrkapitányság a tehergépkocsi vezetőjét közúti baleset okozása vétség elkövetésével gyanúsította. A nyomozás január 3-án zárták le, és
az eljárás iratait a sofőr elleni
vádemelési javaslattal továbbította a Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészségre.

Még kapható az Ízig-vérig
Békés című kiadvány!
Az 192 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált,
exkluzív kivitelű, keménykötéses könyv Békésről:
közösségeiről, jeles alakjairól, természeti
és egyéb értékeiről, hagyományairól,
turisztikájáról és gasztronómiájáról szól.
Minden városát kedvelő polgárnak ajánlja
a kiadó Családért Alapítvány.
Kapható:
 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
 Barta kereskedés
 Antikvárium
 Püski Sándor Könyvtár
Egy kötet ára mindössze 1580 Ft.

A történtek kapcsán a
rendőrség kéri a járművezetőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében tartsák be a
szabályokat! Ha a személy- és
vagyonbiztonság érdekében
szükséges, a hátramenethez
gondoskodjanak olyan segítőről, aki képes arra, hogy
irányítsa a tolatást. Az irányítónak folyamatosan látnia
kell a jármű mögötti területet és folyamatosan kapcsolatban kell lennie a járművezetővel.
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