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megjelenIk: Békés, Bélmegyer, kamut, murony, Tarhos településeken

A város legnagyobb adófizetőit, a település intéz-
ményeinek és civil szervezeteinek vezetőit látták 
vendégül az újévi állófogadáson a Városházán. 

Bővebben a 3. oldalon.

78 éves korában elhunyt Dr. Rácz László, a 
Rendelőintézet korábbi igazgató főorvosa és 
laboratóriumi szakorvosa.   

Szakmai életútját az 5. oldalon ismertetjük.

A lapszám üzenete
Az emberek egymásra halmozzák életük hibáit, 

és kreálnak belőle egy szörnyet, 
amit végzetnek hívnak.

(John Hobbes)

Fókuszban Arany és Zichy művészete 
A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából nagysza-
bású ünnepséget rendez-
tek Békésen. A hétköz-
nap esti időpont ellené-
re a színházterem meg-
telt érdeklődőkkel január 
23-án. 

Az ünnepség kezdetén kü-
lönös hangsúlyt és jelentést 
kapott a Himnusz eléneklése, 
hiszen a Magyar Kultúra Nap-
ját éppen amiatt ünnepeljük 
1989 óta minden esztendőben 
január 22-én, mert Kölcsey 
Ferenc 1823 e napján fejezte 
be eme jelentős művét. 

A Himnusz a szerte a vi-
lágban szétszórt magyarság 

összetartásában kiemelkedő 
erejét emelte ki ünnepi be-

szédében Dankó Béla, térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője. A tavalyi Arany Emlék-
évre és a következő színházi 
előadásra is utalt a politikus, 
hangsúlyozva, hogy Kölcsey 
mellett Arany János is aggó-
dott a haza sorsáért és költé-
szetével a magyarság nemzet-
té érésében kulcsszerepet ját-
szott. Dankó Béla méltatta 
még a békési kulturális éle-
tet, egykori és mai kiemelke-
dő alakjait, akiknek a révén, 
mint mondta, Békés részese 
az egyetemes magyar kultú-
rának.

 (Folytatás a 3. oldalon)
A Magyar Kultúra Napi ünnepi rendezvény színművész előadói a kul-
turális központ színpadán.
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Megjavították az ártézi  
kutat az Asztalos utcában

A napokban befejeződtek 
az Asztalos utcán lévő árté-
zi kút rekonstrukciós munká-
latai. Az utóbbi időszakban a 
burkolat alól vízfolyást és hab-
zást tapasztaltak. Az egyetlen 
működő békési ártézi kútnál 
szükségessé vált a horgany-
zott termelőcső cseréje. Az ön-
kormányzat az Alföldvíz Zrt. 
szakemberei bevonásával el-

végezte a javítási munkálato-
kat. Mint ismert, az Aszta-
los utcai 733 méter mélységű 
kutat 1928-ban alakították 
ki. Az önkormányzat 2011-
ben állította helyre és rendez-
te a környékét. Évente 10 ezer 
köbméter 43 fokos víz szolgál-
ja a helyieket. A kútból kan-
nákkal, műanyag flakonokkal 
hordják a vizet a városiak.

Együtt imádkoztak 
a keresztények

Folytatva a sokéves gyakorlatot, idén is együtt ünnepelte meg 
az Ökumenikus Imahetet a békési református, baptista, pünkös-
di és római katolikus gyülekezetek tagsága. A krisztushívők egy-
ségének jegyében életre hívott kezdeményezés idén ezt az ószö-
vetségből kiragadott bibliai igeverset, mint mottót tartotta szem 
előtt, szerte a világban: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől...”

Az egyes napokon a különböző istentiszteleti helyszíneken 
más-más felekezetű lelkész vagy lelkésznő hirdette az igét a fele-
kezetközi keresztény gyülekezet előtt. 

A záró alkalomra lapunk nyomdába kerülése után, január 
28-án, vasárnap este kerül sor a baptista imaházban. Ezúttal D. 
Nagy József pünkösdi lelkipásztort érte a megtiszteltetés, hogy 
igehirdetéssel szolgálva mintegy összefoglalja az Egyetemes Ima-
hét üzenetét. 

14 óra Köszöntő
14:05  Grácia mazsorettek békési 

csoportjának bemutatója
14:10  Békési Hagyományőrző 

Dalkör fellépése
14:40  Energy Dance Cool Hip-

Hop Táncszínház
15 óra  Jimmy bohóc gyermek-

műsora
15:30 A „Ki Mit Tud” győztes Miszlai Márton énekes műsora
15:45 „Mi is az a doromb?” Jónás Jenő hangszerbemutatója
16 óra Jelmezes felvonulás és zsűrizés
16:30 Zumba bemutató
16:50 Boszorkány jelmezfelvonulás és zsűrizés
17:05 Szivárvány hastánccsoport bemutatója

17:15  Nagy Attila latin gitárműsora
17:45  Jelmezversenyek ered-

ményhirdetése
18 óra Tombolasorsolás
18:30  Kiszebáb égetés a békés-

csabai Tűz-kör Dobkör 
közreműködésével

19 óra Táncház a Belencéres 
Néptáncegyüttes közreműködésével. Élőben zenél a Ludas zenekar.

Aki jelmezben érkezik, a szervezők vendége egy farsangi fánkra 
és egy tombolaszelvényre. 14-18 óra között a kulturális központ 
nagytermében kézműves foglalkozás, játszóház, csocsó, Xbox, 
darts és trambulin szórakoztatja  a gyerekeket. 
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a műsorváltozás jogát fenn-
tartják. Farsangoljunk együtt!

A farsangi forgatag programja
Február 3-án, szombaton 14 órától 

a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban lesz 
Farsangi forgatag, melyre kicsiket és nagyokat egyaránt várnak.

Szénosztás Békésen
Városunk önkormányza-

ta vissza nem térítendő ter-
mészetbeni támogatásként 80 
kg szenet biztosított azon bé-
késieknek (eleddig 213 család-
nak), akik aktív korúak ellá-
tására, időskorúak járadékára, 
települési lakásfenntartási tá-
mogatásra, települési gyógy-
szerköltség támogatásra jogo-
sultak. Kaphattak támogatást 
a fogyatékossági támogatásban 
vagy vakok személyi járadéká-
ban, az emelt összegű családi 
pótlékban részesülők, a hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket ne-
velő családok, és a 70. életévét 
betöltött egyedül élő szemé-

lyek, akiknek jövedelme nem 
haladja meg a 100 ezer Ft-t. 
Minderre a szociális kiadások-
ra szánt keretben megspórolt 

1.792.000 Ft biztosította for-
rást, a képviselőtestület dönté-
se értelmében. 

(Folytatás a 7. oldalon)
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Lakáskiadási kalauz
Minden lakáskiadó tulajdonos álma a megbízható, 
jól fizető bérlő, de ehhez olyan lakás és berendezés 
szükséges, ami pontosan ezt a típust vonzza. Mitől 
lesz trendi, mégis időtálló egy lakás? Mi kell ahhoz, 
hogy valóban hosszú távon jó bevételt hozzon, azaz 
hatékony legyen a lakásunk? 

Méret
Vegyük figyelembe a különféle lakástípusok-

ra vonatkozó alap-
rajzi méreteket és az 
annak megfelelő be-
rendezhetőséget. Egy 
garzonba vagy kisebb 
lakásba ne akarjunk 
minél több embert be-
zsúfolni. Kis lakások-
ba a kinyitható kana-
pé és a beépített szek-
rény praktikus. A na-
gyobb lakásokat von-
zóbbá teheti egy külön gardróbszoba vagy egy ki-
sebb tároló helyiség. 

Amerikai konyhás nappali
Trendnek nevezhető a többfunkciós terek ki-

alakítása, elsősorban a konyha és étkező össze-
kapcsolása a nappalival. Sok teret nyerhetünk 
és könnyebb bútorozni. A lakásbérlők elvárása a 
négyzónás főzőlap és a sütő, egy nagyobb hűtő-
szekrény, a mosó- és mosogatógép. A megfelelő 
szagelszívásról is gondoskodjunk, ha nem akar-
juk, hogy idő előtt tönkremenjen a konyhabútor. 

A hálók
Ma már elvárás, hogy minden hálószobában 

franciaágy legyen, még ha egyedülállóknak is 

szánjuk a lakást. A szobák ne nyíljanak egymásba.
A vizesblokk
Ha nincs külön WC, ügyeljünk rá, hogy a fürdő-

szobában a kád, a mosdó és a mosógép között 
gond nélkül lehessen mozogni, így nem zárjuk ki 
a termetesebb lehetséges bérlőket sem. 

Színek
A szakértők szerint a legtöbb albérletvadász a 

kaotikus színek és for-
mák miatt fordul ki egy 
lakásból. Próbáljunk az 
univerzalitásra töreked-
ni. Alapozzunk semle-
ges színű falakkal és 
bútorokkal. Bézs-bar-
na, illetve szürke-fehér 
alapszínekből induljunk 
ki, hogy az enteriőr a le-
hető legtöbb potenciá-
lis bérlő ízlésének meg-

feleljen. Ezt dobjuk fel azután színesebb függönyök-
kel, ágyneművel, dísztárgyakkal. 

Bútorok
A nappaliba a sarokkanapé jó választás. Érde-

mes a közepes árfekvésű, ággyá alakítató model-
lek közül választani. Igazán egyedivé a kiegészítők, 
például egy belógó termetesebb lámpa teszi a teret. 

A szükséges extrák
Az erkélyes lakás mindig vonzóbb, de az erkély 

mérete sem mindegy: a legjobban akkor használ-
ható ki, ha legalább akkora, hogy egy asztal kis 
székekkel együtt elfér. Légkondicionálóba is ér-
demes fektetni, főleg, ha harmadik emelet feletti, 
napsütötte lakásunk van. 

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

Élő fortélyaink

Folytatjuk az előző lapszámban megkezdett rovatot, melyben 
Békésen élő fiatalokat mutatunk be. A mai beszélgetőtárs Bu-
dai Tünde.

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Azon kevesek egyike va-
gyok akik, párjukkal együtt 
úgy döntöttek, hogy Béké-
sen szeretnének hosszabb tá-
von boldogulni. Az élhető 
környezet, a családi, a baráti 
kapcsolatok, a családtervezés 
érdekében vállaltuk közösen 
a vőlegényemmel, hogy visz-
szaköltözünk Békésre. ta-
nulmányaimat a Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskolában 
kezdtem meg, majd a békés-
csabai Közgében érettségiz-
tem. Főiskolai diplomámat a 
Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Andragógia - média 
specializáció szakon 2009-
ben szereztem meg. Ezt ma 
közösségfejlesztő képzés-
ként jegyzik. Diploma után 
közvetlenül a szakmámban, 
mégpedig a békési kulturá-
lis központban helyezkedhet-
tem el. itt pár hónapig köz-
foglalkoztatottként dolgoz-
tam, majd egykori mentora-
im bizalmat szavaztak nekem 
és közel két évre a kollektí-
va főállású, szakmai munka-
társává váltam. Ezt követően 

a Polgármesteri Hivatalban 
kaptam egy remek állást, ahol 
szintén sok tapasztalatra tet-
tem szert, mialatt a Debrece-
ni Egyetemen emberi erőfor-
rás tanácsadó egyetemi diplo-
mát szereztem. A Hivatalban 
eltöltött 4 év után az élet úgy 
hozta, hogy budapesti lakos-
sá váltam egy rövid időre, és 
újra a közművelődési szak-
ma vérkeringésébe kerültem. 
A Nemzeti Művelődési Inté-
zet megyei, majd az országos 
szakmai módszertani főosz-
tály referenseként dolgoztam 
a szervezet átalakulásáig. Új 
perspektívák és a helyzet ad-
ta lehetőségekkel élve vissza-
költöztem Békésre a párom-
mal együtt. Jelenleg ismét a 
polgármesteri hivatalban dol-
gozom, mint civil- és kommu-
nikációs referens és igyekszem 
tudásom legjavát kihozni nap 
mint nap. Szerencsés vagyok, 
mert minden álmom, célom 
megvalósításában igazi tartó-
oszlopaim a szüleim, nagyon 
sokat köszönhetek nekik. 

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Erre igen nehéz konk-

rét választ adnom, minden 
életszakaszomnak meg volt 
és van a maga sikere. Legyen 
szó az érettségiről, vagy az 
első kisebb-nagyobb felelős 
munkahelyi döntésről, mind-
mind meghatározó pillanatai, 
sikerei az életemnek. talán a 
legfrissebb sikeres élményem 
a „Békési Fiatalok Határta-
lanul” című kezdeményezés, 
ami 2017-ben a Madzagfal-
vi Napokon indult útjára, és 
a Békési Újság is beszámolt 
már rólunk. Rendkívül sok 
pozitív visszajelzést kaptunk 
az akcióról szervezőtársaim-
mal. 

- Hogyan képzeled el az 
életed 10-20 év múlva?

- Bízom benne, hogy pár év 
múlva álmaim, céljaim itt Bé-
késen teljesednek ki. Ennek 
érdekében igyekszem nyitott 
lenni az új dolgokra és befo-
gadóan tanulni másoktól. 

A stafétát Székely Ferencnek 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Budai Tünde
Foglalkozás: civil- és kommunikációs referensKedvenc könyv: J. R. R. Tolkien:  
A Gyűrűk Ura - A király visszatér
Kedvenc zene: Republic – Csillagok, csillagok Kedvenc film:  Forrest Gump
Kedvenc étel, ital: bármi, ha azt egy jó társasággal együtt fogyaszthatom
Kedvenc hely: vízpart
Kedvenc időtöltés: kutyasétáltatás és sportolás 

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

„Vár” a Szegedi!
Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, 
sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig!

Kis közösség, esztétikus környezet, szeretetben való egyéni bánásmód,
a gyermekek fejlődéséhez igazodó nevelés – oktatás … ezt kínáljuk!

Szeretettel Várjuk leendő elSőS tanulóinkat!
Református iskolánk alsó 
tagozatos tanulói részére 
két külön épület áll rendel-
kezésre. A Petőfi utca 3-5. 
és a Rákóczi utca 8. szám 
alatti kisiskolánk a hagyo-
mányos értékeket kívánja 
közvetíteni, ahol ideális fel-
tételeket biztosítunk a gyer-
mekek számára: sportud-
var fajátszókkal, külön tor-
natermek. Mind napközi 
otthonban, mind iskolaott-

honban támogatjuk tanuló-
inkat a helyes tanulási tech-
nikák elsajátításában. Első 
osztálytól az alapkészsé-
gek kibontakoztatására he-
lyezzük a hangsúlyt, idegen 
nyelvet előkészítő jelleggel, 
játékos formában már a 
kezdetektől tanulhatnak di-
ákjaink. A sportolni vágyó 
kisdiákoknak, érdeklődé-
si körüknek megfelelően 
szervezünk kézilabda, ko-
sárlabda, és atlétika foglal-
kozásokat. Néptánc okta-
tásra az Alapfokú Művésze-
ti Iskola keretein belül kíná-
lunk lehetőséget. Intézmé-
nyünk, mint Akkreditált ki-
váló Tehetségpont, Kölyök-
akadémia néven tehetség-
műhelyeket indít matema-

tika, drámajátékok, vizuális  
nevelés, ének-zene és lab-
darúgás területen. Az osz-
tálytermek többségében in-
teraktív tábla segíti a tanu-
lást, a város távolabbi pont-
jain lakó tanulóink számára 
külön buszjáratokat biztosí-
tunk. A gyermekeket fele-
kezeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül fogadjuk, és 
szeretettel várjuk!

Petőfi u. 3–5.

Sztraczinszki 
andrea

Csonka
jánosné

1. a.

1. B.
Olasz 

Bernadett

arató 
tamás

Rákóczi u. 8.

dr. juhászné 
Petrás zita

1. a.
Horváthné 

Barta ildikó

TAVAszVáRó jáTszóház:
2018. 02. 17. (szombat) 9 óra

Petőfi utcai alsó tagozat

hIT, TUDás, BIzTONsáG
refibekes.hu, 66/411-867., 66/411-785.

Fókuszban Arany és Zichy művészete 
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően a Zichy Szín-

Műhely produkciójaként az 
Ivancsics Ilona és Színtársai 
művészeinek közreműködésé-
vel tizenegy ismert Arany Já-
nos ballada hangzott el, mo-
dern köntösben téve még sze-
rethetőbbé és befogadhatób-
bá irodalmunk eme remekeit. 
Filmvetítés, árnyszínház és élő 
hangszeres produkció is sze-
repelt az előadás repertoárjá-
ban, amely hangsúlyosan mu-
tatta be grafikus- és festőzse-
ni Zichy Mihályt is, aki Arany 
János balladáit nagyhatású 
grafikáiban feldolgozta és to-

vábbgondolta. A kivetítésen 
ezeket az illusztráló értelme-
zéseket lehetett látni. Az éle-

te nagyobb részében Oroszor-
szágban élt Zichy grandiózus 
életműve a közvélemény előtt 
kevéssé köztudomású, így ez 
az előadás ennek jobb meg-
ismerését is szolgálta. Arany 
balladái közül mások mellett 
az Ágnes Asszony, a Szondi 
két apródja, a Tetemre hívás, a 
Vörös Rébék és A walesi bár-
dok hangzott el. A Dolmány 
Attila által rendezett produk-
ció valamennyi szerepét Ba-
csa Ildikó, Koltai Vivien, Kö-
vesdi László és Turek Miklós 
színművész alakította, és még 
Szántó Katalin fuvolaművész 
működött közre.  Sz. K.

Minősített intézMény a kulturális központ

A Magyar Kultúra Napjának ünnepsége 
során jelentette be Túri Andrea, a Kecske-
méti Gábor Sport, Turisztikai és Kulturális 
Központ megbízott igazgatója, hogy intéz-
ményük újfent, már harmadik alkalommal 
elnyerte a Minősített Közművelődési Intéz-
mény címet, melyet a fővárosi Zeneakadé-

mián nyújtott át Balog Zoltán, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának miniszte-
re. Olyan intézmények kaphatják, melyek a 
közművelődés minőségfejlesztésének alkal-
mazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak. A címet három évig birtokolhatja a bé-
kési kulturális központ.
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A magyar kultúra jelentőségét 
Dankó Béla országgyűlési képvi-
selő méltatta.
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ráclaci

Igen, így egybemond-
va emlegették őt legtöbb-
ször. Vagy főorvos úrként, 
olykor Rácz Laci bácsiként, 
netán Rácz főnökként. Ki, 
miként ismerte, ki hogyan 
viszonyult hozzá. Nem tu-
dom, tudták-e, hogy a legel-
sők között indult el Erdély-
be, segéllyel megpakolva ak-
kor, amikor még Temesvá-
ron dörögtek a fegyverek?

Magam 1990-ben ismer-
tem meg őt, mikor Békés-
re kerültünk. Ő találta ki, 
hogy az idekerülő nem Ma-
gyarországon végzett or-
vosoknak vizsgázniuk kell, 
mielőtt munkába állnak és 
előtte három hónapot dol-
gozniuk kell a békéscsabai 
kórházban. Mit mondjak, 
nem voltunk túlságosan lel-
kesek az ötlettől, de elfogad-
tuk, mert „ez volt”. Dol-
goztam a „kettes belen” és 
rengeteget profitáltam be-
lőle. Hagytak kibontakoz-
ni, tanítottak és rengeteget 
okultam, hála a „rettegett”, 
de velem nagyon embersé-
ges Szentgyörgyi főorvos úr-
nak és Péter József adjunk-
tus úrnak. Aztán tanultam 
a vizsgára és megjelentem 
a négy tagú bizottság előtt: 
Rácz főorvos, Garay főorvos-
nő, Márkus Vera osztályve-
zetőnő és Bereczki Aranka 
főorvosnő (ÁNTSZ) alkot-
ták a „vallatóbrigádot”. Ko-
molyan vették a feladatot és 
én is a legjobb tudásom sze-
rint válaszoltam. Ebből a ta-
lálkozásból aztán barátsá-
gok születtek és jó ismeret-
ségek. Márkus és Bereczki 
főorvosnők, míg funkció-
ban voltak segítő partnere-
immé váltak. Garay dok-
tornővel máig tart a jó kap-
csolat, és Rácz főorvos úrral 
minden nap közelebb kerül-
tünk egymáshoz, egészen 
betegségéig. Mikor felesé-
gem munkahelye megszűnt 
a konzervgyárban - figyelve 
az idők szavára - azonnal be-
fogadta itt, Békésen, szak-
rendelést indítva. Jó volt ez 
mindenkinek, nekünk és a 
városnak is.

Aztán láttam elkötele-
zettségét a rendelőintézet 
iránt, és méltányoltam azt, 
ahogy odaállt Izsó polgár-
mester úr mellé és minden 
összeköttetését felhasználva 
lobbizott a Fürdő felújításá-
ért, gyógyfürdővé nyilvání-

tásáért. Igazi lokálpatrióta-
ként nem a pártszíneket néz-
te, hanem a városa érdekét. S 
ha már pártokról beszélünk: 
akkor veszítettem el „politi-
kai szüzességemet”, mikor 
két akkori barátom bíztatá-
sára Erdős Norbert mellett 
kampányoltam. Rácz főor-
vos ellenében, de nem ellene. 
Miután - kicsit váratlanul - 
elveszítette az országgyűlé-
si választást, egy szóval, egy 
gesztussal nem tett szemre-
hányást, mégis úgy éreztem, 
meg kell keresnem és elné-
zést kell kérnem, ha a kam-
pány hevében akaratlanul is 
megbántottam. Megtettem. 
Meghallgatott, átölelt és azt 
mondta, hogy szót sem ér-
demel az egész. Aztán meg-
nyertük a helyi választást, ő 
listás „ellenzéki” lett. Min-
denki meg volt győződve, 
hogy első dolgunk lesz meg-
válni tőle. Egyeztettem pol-
gármester úrral, a képvise-
lőtársakkal és megkerestem 
őt az irodájában. Elmond-
tam, hogy nekünk a tudása 
a lényeg, az elkötelezettsége. 
Ezért szeretnénk, ha marad-
na igazgató. Ha megmarad-
na a rendelőintézet, sőt fej-
lődne tovább. Láthatóan jól 
esett neki, de nem hatódott 
meg. Ám, amikor azt mond-
tam, hogy szeretnénk, ha ő 
maradna az egészségügyi bi-
zottság elnöke is, hisz kisuj-
jában van az egész, míg én 
nagyon kezdő volnék, nos, 
ekkor elkönnyesedett a sze-
me. Míg ebben a pozícióban 
dolgozott, méltóan képvi-
selte pártját, de sosem volt 
vadul és vakon pártpolitizá-
ló, mindig igazi konstruktív 
ellenzéki maradt. Valakinek 
említettem minap, hogy a 
katolikus volt, a templom-
ban fogjuk búcsúztatni, mi-
re az illető azt mondta: nem 
katolikus volt, hanem kom-
munista. Lehet. Én nem is-
mertem „anno” őt, de, ha 
minden „kommunista” ilyen 
lett volna, mint ő, akkor ki-
csit tán előbb volna az or-
szág és nem önfia vágná se-
bét folyton. Mert, ha kintről 
veszély fenyeget, össze kelle-
ne zárni, pártocskáktól füg-
getlenül, hogy legalább a há-
tunk védve legyen…

Persze, nincsenek hibátlan 
emberek, Mi sem vagyunk, 
voltunk azok. Sem én, sem 
pedig ő. De tán igyekszünk, 
igyekeztünk. Ki-ki a leg-
jobb tudása, a benne rejlő 
emberség szerint. Aztán a 
többit majd úgyis eldönti a 
Fennvaló, mikor megmutatja 
az utunk: égni, tisztulni vagy 
egyből megpihenni mehe-
tünk. Jó utat, főorvos úr!

jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
január 27. - február 3. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.) 
február 3-10. 
Levendula Patika (Csabai u.)
február 10-17. 
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. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem érkezett jelentés. 

Elhunytak
László Mihály (87 évesen), Bo   - 
tos-Bakancsos Gézáné Kara-
binsz  ky Márta Mária (33), özv. 
Balla Jánosné Molnár Eszter 
(83), Nagy István János (60), özv. 
Herpai Imréné Bora Erzsébet 
(77), özv. Kukla Lajosné Dancs 
Eszter (89, Bélmegyer), Csupász 
János (75, Bélmegyer), Molnár 
Gáborné Marti Erzsébet (67), Var-
ga Mihály (63, Bélmegyer), Né-
met István Antal (83), Szöllősi Im-
re (65), özv. Vári Istvánné Lévai Ju-
lianna (90), Dr. Rácz László (78).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.7.3-16-2017-00326 azonosító számú

„Iránytű a világban” című projekt keretében
az alábbi szakkörökre és tanfolyamra várja az érdeklődők jelentkezését:

KéPszErKEsztő szaKKör 
Bevezetjük a résztvevőket a képszerkesztés világába. Javítjuk, átszerkesztjük, 
módosítjuk, megváltoztatjuk a képeket és korlátlan gyakorlási lehetőséget biz-
tosítunk.

CsaládKutató és múltKErEső szaKKör
Érdekli családja származása, őseinek élete? Megismertetjük a családkutatás ha-
gyományos és új módszereivel. Segítségünkkel elkészítheti saját családfáját.

IrOdalmI svédasztal szaKKör
Érdekli az irodalom, a színház és szeret olvasni? Tartson velünk!

KEzdő számítógéP/OKOs EszKöz FElhasználóI
és szövEgszErKEsztőI tanFOlyam     

Jelentkezés ennél a tanfolyamnál február 10-ig lehetséges!
A tanfolyam ideje alatt korlátlan gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

a foglalkozások 2018 februárjában kezdődnek, 
havi 1 vagy 2 alkalommal, és 1 éven át tartanak. a részvétel ingyenes!

Helyszín: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár ( Széchenyi tér 4.)

Jelentkezni lehet 2018. február 15-ig:
személyesen a könyvtárban vagy telefonon (66/411-171). 

a foglalkozások résztvevőinek száma korlátozott, jelentkezzen minél előbb!

A jelentkezésnél előnyt élveznek azok, 
akik jelenleg hátrányos helyzetűek, 
azaz munkanélküli háztartásban élők, 
kisebbséghez tartoznak, inaktívak 
(nyugdíjasok, GYES-en, GYED-en lévők), 
fogyatékkal élők, alacsony 
végzettségűek, képesítés nélküliek, 
iskolai oktatásból lemorzsolódottak vagy 
munkanélküliek.

Fess 
Rochilde

több 
százféle 

farSangi 
jelmez 

rendelhető!
Gyermek (fiú, lány) 
és felnőtt modellek.  
Csirkerendelést 

felveszünk!
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023

Újévi fogadás a Városházán 
A napokban köszöntötték a város legnagyobb adófizetőit, 
valamint a település intézményeinek és civil szervezeteinek 
vezetőit a Városházán megtartott hagyományos újévi foga-
dáson.

Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester értékelte a város 
elmúlt évét és a jövőbeli felada-
tokat is számba vette. Elmond-
ta, a város saját erejéből mint-
egy 100 millió forint fejlesztést 
valósított meg, amelyek közül 
kiemelte a Tárház utca 26 mil-
lió forintos ráfordítással történt 
leaszfaltozását, illetve szólt ar-
ról, hogy több utca burkolatá-
nak kiépítésére nyílik lehető-
ség. Kiemelte, hogy Békés si-
keres pályázatainak köszönhe-
tően közel négymilliárd forint 
európai uniós támogatást nyert 
el 2017-ben. Ennek részeként 
új lakásokat alakítanak ki, az 
oncsai közművek kiépítése 
pedig a munkahelyteremtést 
szolgálja. Korszerűsítik a pi-
acot, illetve ugyancsak a helyi 
termelők érdekében hűtőhá-
zat építenek. Épületenergetikai 
pályázat keretén belül újítják 
fel a rendelőintézetet, és a kul-
turális központot. A turisztika 

előmozdítását szolgálják majd 
a dánfoki infrastrukturális fej-
lesztések. A társadalmi együtt-

működések erősítését szolgá-
ló programok megszervezésé-
re és lebonyolítására nyert ösz-
szegből tanfolyamokat, képzé-
seket szerveznek elsősorban a 
halmozottan hátrányos helyze-
tű emberek felzárkóztatására. 
Csapadékvíz-csatornákat újí-

tanak fel, napenergiával mű-
ködő erőműveket telepítenek 
középületekre. Újabb pályáza-
tok megvalósítását is elkezdik: 
épület- és útfelújítások lesznek, 
folytatódik a belvíz-rendezés és 
élhetőbb városközpontot alakí-
tanak ki.

Dankó Béla országgyűlési 
képviselő pohárköszöntőjében 
kiemelte, a vállalkozók nagyon 
jó munkát végeznek Békésen és 
az egész országban. 2017-ben 4 
százalékkal nőtt a gazdaság. 

Az est folyamán Horváth Elek 
és növendékei adtak műsort. 

Az állófogadáson készült felvételen középen Dankó Béla országgyű-
lési képviselő, mellette Izsó Gábor polgármester és dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester. 
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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!

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. 
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Csendesül...
tebenned

Kevés olyan erős hangja volt a magánynak, aki annyira szív-
szorítóan, mégis minden pátosz nélkül tudta megénekelni a fáj-
dalmat, mint József Attila. Kész a leltár című versét a követke-
ző parafrázissal indítja: „Magamban bíztam eleitől fogva.” Talán 
sokak számára ismerősen cseng ez a sor, a 90. genfi zsoltár isme-
rői számára biztosan. A verselemzés teljes zárójelbe tételével, de 
az érző ember többre való igényével a költő ezen sora értelme-
zés után kiált. Az Istent nem ismerő ember – itt épp József At-
tila – szólalhat meg így, ám ezt felróni neki téves gondolat len-
ne. Az, aki még nem hallotta a hazahívó szót, vagy ha hallotta 
is, de válaszolni nem tudott vagy akart rá, az mondhatja, hogy 
magamban bíztam mindig is. Ez persze nem azt jelenti, hogy le-
gyünk bizonytalanok, de magunkban csak annyira tudunk biz-
tosak lenni, amennyire ismerjük és elfogadjuk a tényt, hogy te-
remtmények vagyunk, a teremtettség pedig magában hordozza 
a Teremtőtől való függést. Mert a teremtés ténye egy olyan Alko-
tóról tesz bizonyságot, aki meg akarja osztani magát alkotásával; 
aki felemelni és nem magára hagyni akarja azt, akit saját kép-
mására alkotott, és akivel eleve közösségben szeretett volna lenni. 
Ennek igazságát hit által lehet megérteni és elfogadni, és mert a 
hívők közössége nem exkluzív klub, így minden ember számára 
adott a lehetőség a találkozásra azzal, aki már születésünk előtt 
tudott rólunk és szeretett minket, és akinek bátran mondhatjuk: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva.” d. nagy bence

A magyar kormány migrációs politikája változatlan: 
nem fogad bevándorlókat, senkit sem telepít le az országba 
- jelentette ki Orbán Viktor. A kormány sosem fogadta el 
az EU-s kvótaszabályokat, így azok alapján senki semmi-
lyen jogot nem követelhet magának Magyarországon. Ha 
valaki nemzetközi védelemre szorul, akkor neki átmene-
ti oltalmat ad Magyarország. Az ilyen emberek abban kü-
lönböznek az országhatárt letaroló illegális migránsoktól, 
hogy először bekopogtattak az ajtón, és közölték, védelem-
re szorulnak. Többségében felügyelet nélküli gyermekek-
ről, nőkről van szó. Ők, ha már nem szorulnak védelem-
re, visszamennek oda, ahonnan jöttek, nem lesznek ma-
gyar állampolgárok. Ma Magyarországon 491 ilyen ember 
tartózkodik. A kormányzat által „Stop Soros” névvel illetett 
tervezet új helyzetet teremt. Mindenki, Soros György is el-
döntheti, hogy mit csinál: abbahagyja vagy folytatja az ille-
gális migráció szervezését, támogatását. Ha folytatja, az új 
törvény rá is vonatkozik majd. „Azt akarjuk, hogy Magyar-
ország ne legyen bevándorló ország, azok, akik a migrációt 
szervezik ne tudjanak boldogulni Magyarországon, azokat 
pedig, akik a felszólítás ellenére támogatják a törvénytelen 
bevándorlást, távol tudjuk tartani az ország területétől.”

ADJuNK eSÉLYT AZ ÉLeTRe NeKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

 A Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek 
tagjai gyűltek össze városunk református templomában 
a Reformáció Emlékéve alkalmából. Öt generáció ünne-
pelt együtt.
 Pályázati forrásból 200 személy kaphat munkát a Békési 

Járásban. A projekt 40 hónapon keresztül, összesen 300 
millió forintból gazdálkodhat.
 Kocsorné Krizbai Anna vezető óvónő, a Békési Óvodák 

és Bölcsődék Kórusának vezetője, és Hégely László nyu-
galmazott mérnöktanár kapta meg a kilencedik alka-
lommal átadott Nefelejcs-díjat.
 Kilencvenedik születésnapján  a békési roma társadalom 

felköszöntötte Rácz Rezsőt, aki egykor a helyi cigány ki-
sebbségi önkormányzatot vezette.
 Békés várossá nyilvánításának 44. évfordulója alkalmá-

ból megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésén Sebes-
tyénné Farkas Ilona vehette át a Békés Város Díszpol-
gára kitüntetést. Civilek a Városért elismerést a Békési 
Polgárőrség, a Békés Városért kitüntetést pedig Miklós 
Lajos, Szegfű Katalin és Takács János kapta meg. Az Év 
sportolója Fekécs Sámuel súlyemelő, Kozma Dániel ko-
sárlabdázó, és Laczó Dániel kenuversenyző lett. 
 A Föld Napja apropóján nyitották meg Görgényi Tamás 

helyi festőművész Erdő című kiállítását a Galériában. 
  Dr. Tamási Adrien gyermek háziorvos és Rónainé Ba-

lázs Katalin pszichiátriai szakgondozó és mentálhigiéni-
kus kapta meg 2017-ben a Sursum Corda-díjat.
 Svájcban vezetett néptánckurzust Mahovicsné Ladányi 

Anita és Mahovics Tamás néptáncpedagógus. Céljuk a 
magyar néptánc és népzene népszerűsítése volt.
 A Bölcsődék Világnapján a „Kezünkben a Jövő” díjat 

posztumusz adták át Csíkfejes Jánosné Piroska gondozó-
nő és Csontos Péter karbantartó hozzátartozóinak.
 Felavatták Magyarország 151. Tündérkertjét, egy olyan 

zárt gyümölcsöskertet, amely a természeti és kulturális 
örökségünk részeként még fellelhető hazai őshonos, to-
vábbá a tájjellegű fafajták megőrzését tűzte ki célul. A 
közel 4500 m2-es területre a következő 3-4 évben 300 
gyümölcsfafajtát fognak elültetni.

 Több mint százan indultak a 13. alkalommal megtartott 
Fuss a nyárba! elnevezésű szünidőköszöntő utcai futóver-
senyen, melyet a szociális szolgáltató rendez.
 Mucsi András oktatási tanácsnok tartott ünnepi beszédet 

a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianoni emlékműnél.
 Jótékonysági koncertet rendeztek a Tarhos Iskolájáért 

Közalapítvány javára. A bevételből szabadtéri játékokat 
vásároltak a szervezők.
 Rendezvényekre 25-25 millió forintos pályázati támoga-

tást nyert el a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyomány-
őrző Közhasznú Egyesület, valamint a Békési Városvédő 
és Szépítő Egyesület.
 Hosszú idő után újra lakossági fórumot tartott az MSZP 

országosan ismert politikusa Békésen. Kunhalmi Ágnes, 
a párt fővárosi elnöke jött el városunkba.
 Bajnoki címet nyert a megyei II. osztályú labdarúgó-baj-

nokságban a Békési FC. Kardos Imre lett a gólkirály. 
 Aranyérmet nyert a felnőtt hétpróbázók országos csapat-

bajnokságában a Nyeste Ágnes, Szilágyi Petra és Domo-
kos Tímea alkotta békési csapat. 

 Átadták a Békési Járási Hivatal új székhelyépületét a 
Kossuth utca 4. szám alatt. Az átadó ünnepségre eljött 
városunkba Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért 
felelős államtitkár. 
 Több szervezet együttműködésével felújították a Szánthó 

Albert utcai iskolai tornatermet. 
 Bemutatták Gabnai Sándor: Madzagfalva harangja című 

színdarabját, melyet kifejezetten a kulturális központ au-
lájának adottságait figyelembe véve alkotott meg. 

 Az énekes Miszlai Márton és a táncos Serbán Erzsébet 
nyerte meg a második alkalommal megtartott Békés 
Megyei Ki Mit Tud-ot, melynek a kulturális központ 
adott otthont.
 A református fenntartású Szegedi Kis István Gimnázi-

umban 39, míg a katolikus oktatási egységként működő 
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában 118 
diák vett búcsút a ballagási ünnepségekkel. 
 A Szegedi Kis István Református Gimnázium csapata 

nyerte meg a Mezőtúron rendezett református középis-
kolák közötti kézilabda-bajnokságot. 
 Nehéz terepen is jó használható új ügyeleti járművet vá-

sárolt a Békési Önkormányzat, melyet a helyi ügyeletet 
adó vállalkozás használhat. Az új Dacia Duster járművet 
Izsó Gábor polgármester adta át az Alföld Ambulance 
Kft. igazgatójának. 
 A Nemzeti Konzultáció témakörét érintő lakossági fóru-

mot tartottak Békésen. Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő meghívására Nógrádi György egyetemi tanár, biz-
tonságpolitikai szakértő érkezett hozzánk. 
 Harmincéves jubileumát ünnepelte meg a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ Dózsa utcai Idősek Klub-
ja, amely napjainkban 46 személyt lát el. 
 Először adott otthont Békés a Háromváros Sportfeszti-

válnak. A megmérettetésre Gyuláról és Békéscsabáról 
érkeztek sportoló diákok, velük mérték össze erejüket, 
gyorsaságukat, ügyességüket, felkészültségüket a békési 
válogatott tagjai. 

 A helyi médiában dolgozók kapták meg a KÉSZ-díjat.
 Az orosz gasztronómia és kultúra is előtérbe került a 11. 

Békési Vigalmon. 
 Diákolimpiát nyert a súlyemelő Fekécs Sámuel.
 A III. Körösök Völgye Fesztivál részeként tartották 

meg a városi gyermeknapot a Dánfoki Üdülőközpont-
ban. Közel 1500 látogatója volt a tarkabarka progra-
moknak.

áPriliS májuS

Visszaemlékezés
ez történt 2017-ben Békésen – 2. rész

júniuS
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Igazi tél még nem volt, de 
talán még tartogatnak a kö-
vetkező hetek kemény hidege-
ket. Erre az eshetősége tekin-
tettel a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ (Család-
segítő Szolgálat) mindenkit 
arra kér, hogy figyeljen oda 
a környezetére, vegye észre a 
földön fekvő embereket, a fű-
tetlen épületekben éjszakázó 
embereket. Békés városában 
a városvezetés érzékenyen rea-
gál a téli szociális válsághely-
zetekre, és nemcsak decem-
berben, hanem januárban és 
februárban is nyújt támoga-
tást. A Család és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai jár-
ják a várost és annak tanyavi-
lágát, hogy felmérjék a szük-
ségleteket. Mindezek mellett 

azonban fontos az állampol-
gárok jelzése is. Ha földön ülő 
vagy fekvő embert látunk az 
utcán, szánjunk rá időt, ha-
joljunk le hozzá és úgy szólít-
suk meg, tudjuk meg a nevét. 
Kérdezzük meg, tehetünk-e 
valamit érte, van-e szüksége 
segítségre. Ha az ember nem 
tud válaszolni, hívjuk a Rend-
őrséget, vagy a Mentőket, 
esetleg a Családsegítő Szolgá-
latot a 06-70/337-1186 vagy 
a 06-66-/414-840-es telefon-
számon. Ne felejtsük el, hogy 
nemcsak az utcán élők lehet-
nek veszélyben. Figyeljünk 
oda az egyedül élő idős embe-
rekre, a város szélén, fűtetlen 
szobákban lakó családokra! A 
tragédiák megelőzése közös 
felelősségünk.

Térdfájdalom eseTén 2. rész

A térdünk számos akut és krónikus ok miatt fájhat, megsérülhet, 
kophat benne a porc. Mit tegyünk térdfájdalom esetén?
6. hideg-meleg „torna”!
A sérülések utáni 48-72 órában érdemes a jegelést alkalmaz-
ni, akár csak egy törölközőbe csavart fagyasztott borsózacskó 
formájában. A 15-20 perces hűtést napi 3-4 alkalommal aján-
lott bevetni. Ezek után azonban megpróbálkozhatunk a mele-
gítéssel, meleg fürdő, vagy 10-20 percig tartó meleg törölköző 
felhelyezésével.
7. Testsúlycsökkenés
A túlsúly komoly terhelést jelent a térdízületeknek, ezért elhízás 
esetén érdemes megfontolni az életmódváltást. Nem kell feltét-
lenül hatalmas fogyást megcélozni, már egy kis változás is nagy 
könnyebbséget jelent a szervezetnek, az ízületeknek.
8. Támaszkodjunk bátran!
ha a sérülés vagy a fájdalom szükségessé teszi, használjunk 
– akár csak átmenetileg – mankót vagy botot. Ez jelentős terhet 
levesz a térdízületekről.
9. Megfelelő cipő, vagy talpbetét!
 A párnázott talpbetétek csökkenthetik a térdet érő terhelést, 
sőt térdproblémák esetén akár speciális, például személyre sza-
bott talpbetétek is elérhetők a Levendula patikában, még spor-
toláshoz is.

Dr. jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

én táncolnék veled…
Karcsú, jóképű 19 éves fiatalember Szőke Balázs Szabolcs, 
aki versenytáncos. Végig türelmesen, mosolyogva válaszolt 
kíváncsi kérdéseimre. Ezúttal őt mutatom be önöknek. 

- Mi vitt éppen a verseny-
tánc felé?

- Már óvodás koromban nép-
táncoltam. Úgy hétéves le-
hettem, amikor a televízióban 
ment a Szombat esti láz című 
műsor és én teljesen a hatása 
alá kerültem. A szüleim biz-
tattak, főleg az anyukám, hogy 
próbáljam ki. Így kezdtem el 
az ismerkedést a társastánccal 
helyben a Fregolina Társastánc 
Klubban, Kenyeres Csaba ta-
nár úr irányításával. Akkori-
ban 20 pár kezdett, de amikor 
eljöttem onnan, már csak há-
rom pár maradt. Már 2 és fél 
éve, hogy a békéscsabai Nyírí 
Lajos Táncsport Egyesületben 
fejlesztem a meglévő tudáso-
mat. A partnerem egy dobozi 
lány, Molnár Boglárka. Az it-
teni edzőimnek köszönhetem a 
legnagyobb sikereimet, amiért 
nagyon hálás vagyok nekik. A 
standardtánc oktatóm Gyurkó 
László és Kovács Katalin, a la-
tin táncokat Meszlényi Viktória 
és Csomós Tamás oktatja. Bár 
több kisebb versenysikert tudok 
a hátam mögött, a legbüszkébb 
a 2017-es eredményeimre va-
gyok. A zánkai versenyen latin 
tánc kategóriában, míg a bajai 
Sundance Kupán standard ka-
tegóriában lettünk elsők Bogi-
val. Imádok táncolni, olyankor 
úgy érzem, szárnyalok, és addig 
fogok táncolni, míg csak erővel, 
idővel bírom. Semmi sem tán-
toríthat el, megvan bennem az 
ehhez szükséges kitartás.

- Úgy tudnom, hogy az idei 
évet egy meglehetősen exkluzív 
helyen köszöntötted. Meséld el 
ennek a történetét!

- A versenyek során sok em-
berrel találkozom, sokfelé meg-
fordulok az országban és barát-
ságok is kialakulnak. Egy ilyen 
barátságnak köszönhetően az 
idén a Papp László Budapest 
Sportarénában keringőzhettem 
Mága Zoltán X. Jubileumi Újévi 
Koncertjén 13 ezer néző előtt. 
Az egész egy e-maillel indult. Az 
ilyen rendezvényekre egy buda-
pesti Táncművészeti Szakközép-
iskolát szoktak felkérni. Egy ott 
tanuló lány megkérdezte, hogy 
volna-e kedvem vele táncolni 
ezen a rendezvényen. Nagyon 
örültem a rendkívüli lehetőség-
nek. A fellépést két próba és egy 
főpróba előzte meg. Már az is ha-
talmas élmény volt, hogy ott va-
gyok a Sportarénában. Rácsodál-
koztam, hogy milyen nagy. A fő-
próbán már a színpad is be volt 
rendezve, és még inkább átérez-
tem, milyen megtisztelő, hogy 
ott lehetek a fellépők között. 
Roppant izgalommal töltött el a 
teltház látványa, de mikor elin-
dult a zene, már csak mosolyog-
tam és boldogság járta át min-
den porcikámat. Megfoghatat-
lan élmény volt, amikor éjfélkor 
a tömeg együtt énekelte a ma-
gyar himnuszt. Mindenki ara-
nyos volt velem és egy örök em-
lék számomra az az este. Nem 
sok mindenkinek adatik ilyen él-
mény az életében.

- Mit csinálsz, ha épp nem 
táncolsz?

- A Moneta Group Kft.-nél 
fogok dolgozni, mint üzletkö-
tő. Hamarosan vizsgázni fogok 
biztosítási alapfogalmakból, 
termékkínálatból és egy kis jog 
is része a vizsgának. Biztos va-
gyok benne, hogy szeretni fo-
gom a munkámat, hiszen az 
emberi kapcsolatokon, beszél-
getéseken alapul, és én szíve-
sen beszélgetek bárkivel. Egy-
előre most elégedett vagyok 
ezzel a lehetőséggel, és hogy 
később hogyan tovább, az még 
a jövő zenéje.

- Sokféle hobbid van. Foci-
zol, rajzolsz, úszol, futsz, ke-
rékpározol, kirándulsz. Mi az 
oka ennek a sokszínűségnek?

- Erre könnyű válaszolni, a 
nagyfokú mozgásigény. A fo-
cizás amolyan dédapai örök-
ség. A rajzolás inkább pótte-
vékenység, hogy kiadjam ma-
gamból a feszültséget. A ki-
rándulás? A versenyzés során 
már a háromnegyedét beutaz-
tam Magyarországnak. A töb-

bi pedig csak egyszerűen a 
mozgás öröme.

- Mint minden fiatalnak, 
biztosan neked is vannak ál-
maid. Mi ezek?

- A kedvenc városom Mad-
rid. Egyébként is imádom Spa-
nyolországot. Szeretem a kultú-
ráját, a nyelvet, az embereket, 
a gasztronómiáját. Eleddig csak 
olvasmányaimból, élmény-
beszámolókból, filmekből is-
merem az országot. Jó lenne a 
nyáron kijutni és már gyűjtöm 
a pénzt rá. Az idén Magyaror-
szágon rendezik meg az Ifjúsá-
gi Standard Világbajnokságot. 
Szeretnék ott lenni, egyelőre 
csak nézőként, de nagyon tit-
kos álmom, hogy egyszer majd 
én is versenyezhessek. A legfon-
tosabb azonban, hogy szeretnék 
minél hamarabb a saját lábam-
ra állni, önálló életet kezdeni, 
de még előtte szeretnék vala-
mit visszaadni a szüleimnek ab-
ból a sok segítségből, amit tő-
lük kaptam.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Tobai 
Zsolt.

78 éves korában elhunyt 
dr. rácz lászló, a rendelő-
intézet korábbi igazgató fő-
orvosa. 1968-ban a Budapes-
ti Orvostudományi Egyetemen 
szerzett orvosdoktori diplomát. 
Szakorvosi képesítései: klini-
kai laboratóriumi vizsgálatok, 
társadalom-orvostan, egész-
ségügyi közgazdász. Dolgozott 
mások mellett a Fővárosi KÖ-
JÁL Járványügyi Laboratóriu-
mában, volt körzeti orvos Ka-
muton, a Békéscsaba Réthy Pál 
Kórházban laboratóriumi osz-
tályvezető, a Békés Városi Ren-
delőintézet igazgató főorvosa.

1970-től az akkor induló bé-
kési Rendelőintézetben a labo-
ratóriumi szakrendelés mun-
kájának megszervezését, illetve 
labororvosként a laboratóriumi 
vizsgálatok ellátását is végezte. 
1980-tól a Békés Városi Egye-
sített Egészségügyi Intézmény 
vezetésével bízták meg, majd 

1986-tól a Békés 
Megyei Tanács V.B. 
Egészségügyi Osz-
tályának vezetését 
látta el. irányítá-
sával valósult meg 
az egészségügy és a 
szociálpolitika ösz-
szehangolása a me-
gyében. Az osztály 
működését országos modellként 
kezelték. Részt vett Békésen a 
Központi Orvosi Ügyelet mun-
kájában, mely áldozatos felada-
tot nyugdíjas korában is vállalta. 
A békési Rendelőintézetben la-
bororvosként, majd 1994-től si-
keres pályázata folytán ismét az 
intézmény igazgatójaként dol-
gozott tovább. A járóbeteg szak-
ellátás feladatain túl elsősorban 
a diagnosztikai terület: röntgen, 
ultrahang, laboratórium fej-

lesztése, továbbá új 
szakterületek kiala-
kítása és működte-
tése jellemezte veze-
tői munkáját. 1999-
től 2006-ig a bé-
késcsabai Réthy Pál 
Kórház Közpon-
ti Laboratóriumát 
is vezette. 1994-től 

2014-ig Békés Város Képvise-
lő-testületének tagjaként, éve-
kig az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökeként dolgozott. 
2010-ig a Békési Gyógyásza-
ti Központ igazgatója, 2015 év 
végéig a labor vezetője volt, de 
még 2017-ben is itt dolgozott.

Dr. Rácz László részt vett 
az Egészségügyi Minisztérium 
járóbeteg szakellátás működé-
sével foglalkozó munkabizott-
ság, valamint a Magyar Labora-

tóriumi Diagnosztikai Társaság 
munkájában. szabadidejében 
a békési férfi kézilabdacsapat 
sportorvosi feladatait látta el.

2008. novemberben Pro 
Sanitate-díjat vehetett át. A 
Batthyány-Strattmann László 
születésének 138. évfordulóján 
megtartott ünnepségen elisme-
réssel jutalmazták. A díjat az 
egészségügyi ellátás érdekében 
kifejtett kiemelkedő szakmai 
vagy közszolgálati tevékenysé-
gért adományozták. A lakosság 
érdekében végzett kimagasló 
orvosi tevékenységéért „Békés 
Városért” kitüntetésben része-
sült. A KÉSZ Sursum Corda-
díja (2010) oklevelén ez áll: „A 
laboratórium szerelmese, a tár-
sadalom-orvostan, az egészség-
ügyi közigazgatás és a szociál-
politika kiváló tudója, Békés, 
Kamut és a megye lakóinak jó 
ismerőse és ismerője.” 

Nyugodjon békében.

Dr. Rácz László emlékére 

Baleset
Békés külterületén, a Békés és Mezőberény közötti úton össze-

ütközött egy személyautó és egy tehergépkocsi január 24-én dél-
ben. A helyszínelés idejére teljes útzárat rendeltek el.  A személy-
autó vezetője könnyű sérülést szenvedett. A baleset okát és körül-
ményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Szőke Balázs Szabolcs és Molnár Boglárka.

archív felvétel még kapható a nagysikerű 
Ízig-vérig Békés cÍmű kiadvány

 1580 Ft-ért megvásárolható a könyvtárban, az antikváriumban, 
a kulturális központban és a Barta boltban. 
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári tavon két darab tórész eladó. 
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/306-31-52.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irány-
ár: 400 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irány-
ár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Bélmegyeren régi kis ház, nagy kertel eladó. 
Irányár: 500 ezer Ft. Tel.: 30/48-42-408.
Kamuton javításra szoruló kis tanya 1800 
m2-es telken eladó. Irányár: 950 ezer Ft. 
Tel.: 70/36-66-985.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Fáy 11-ben, negyedik emeleti, 32 m2-
es lakás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 
70/321-24-57, 30/533-36-71.
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u. 
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
20/93-51-683.  
Hajnal utcában felújításra vagy lebontásra 
ház telekáron eladó. Villany, gáz, víz, köz-
mű van, fürdő nincs. Irányár 3,7 millió Ft. 
Érd.: 70/274-33-44.
A Csók zug 1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 4 millió Ft. Érd.: 20/323-88-74.
Vegyesfalazatú, kétszobás, nappalis, kony-
hás, összkomfortos ház eladó a Kölcsey ut-
cában. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 30/245-
69-25.
Kertes ház nagy udvarral a Tárház utcában 
eladó. Irányár: 4,4 millió Ft. Tel.: 30/931-
90-85.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Kinizsi utcai ház eladó. Irányár: 5,1 millió 
Ft. Érd.: 30/389-69-53.
A Veres Péter téren egyedi gáz-víz-
villanyórás, szigetelt, erkélyes, kétszobás 
+ ebédlős lakás eladó. Irányár: 5,3 millió 
Ft. Érd.: 70/779-47-08. 
Mátra utcában, az uszoda közelében nagy 
portával lebontandó vagy felújítandó és 
bővíthető ház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 
Tel.: 20/339-34-74.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Kétszobás, harmadik emeleti, erkélyes la-
kás eladó vagy kertes házra cserélhető. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos 
kockaház kívül-belül felújítva beköltözhe-
tően eladó 6,9 millió Ft-ért. CSOK-ra is. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.

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 összkomfor-
tos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.

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

INGATLAN 

TIszTELT OLVAsóINK! 
Lapunkban KIzáRóLAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FELTÜNTETIK 
Az IN GATLAN IRáNYáRáT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Háromszobás családi ház a Mezey ut-
cában eladó 8 millió Ft-ért. Két család 
részére is kialakítható. eladó. 30/377-
53-10.
Széchenyi téren II. emeleti háromszo-
bás lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 
70/948-39-40.
100 m2-es, kétszobás családi ház a 
Csap utcában eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 
66/630-599, este.
Régi építésű ház, vízre nyúló nagy telekkel 
a Kispince utcában eladó 8,5 millió Ft-ért. 
Tel.: 20/98-87-990, 20/503-89-00.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, 
redőnyös, duplafűtéses ház 1746 m2-es 
telken eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/415-
469, 30/612-70-21.
Háromszobás, II. emeleti, tehermentes la-
kás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-
79-26.
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.: 30/293-27-51. 
Muronyban tehermentes családi ház el-
adó vagy békéscsabai lakásra cserélhető 
II. emeletig. Ára: 9,6 millió Ft. Tel.: 30/222-
51-02.
Hőzső utcában kétszobás kertes csa-
ládi ház eladó. Irányár: 10 millió Ft. Tel.: 
70/387-11-31.

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, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár: 
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751. 
108 m2-es, háromszobás családi ház mel-
léképületekkel, ásott kúttal eladó csendes 
helyen. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 30/278-
60-65, hétvégenként.
A Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, 
nappalis családi ház eladó a Malomvégen. 
Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INGATLAN
Háromszobás albérlet kiadó hosszú táv-
ra. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/483-
09-99.
Kétszobás kertes ház albérletbe kiadó. 
30/866-22-89.

INGATLANT KeReS
Megbízható hölgy kiadó lakást keres. Tel.: 
30/84-519-28, este.

KeRT, SZáNTóFöLD
Szécsénykertben kert eladó. 30/643-27-
56.
Murony külterületén 2 hektár 81,99AK föld 
eladó 7 millió Ft-ért. Tel.: 30/343-94-52.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
1108 m2-es zártkert eladó kőházzal a Se-
bők kertben. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 
ezer Ft. Érd.: 20/929-37-20.
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Érd.: 70/366-61-48.
Szécsénykertben kert termő gyümölcs-
fákkal, fúrt kúttal, árammal eladó. Irányár: 
110 ezer Ft. Tel.: 30/484-24-08.
Csatárkertben 1507 négyszögöl kert el-
adó. Víz, villany. Tel.: 66/413-902.
Rosszerdőn lakható kis kőház termő gyü-
mölcsössel eladó. Érd.: 66/634-372, este.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Daewoo Lanos 1.6 benzines garantált 
87000 km-rel eladó. Érd.: 70/56-00-201.

Honda robogó eladó. Tel.: 20/25-60-963.
GAZ 69 (parancsnoki) sérült sárvédővel 
eladó Békésen. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 70/268-94-14.
MTZ-550-es traktor eladó. 70/251-72-12.
8 lovas 4 ütemű rotakapa kocsival vagy 
anélkül eladó vagy birkára cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96.
Garázsban tartott 1983-as Trabant 601 
Speciál eladó. Tel.: 66/630-599, este.
Simson S61-es tilisztor gyújtású motor-
blokk és karburátor eladó. Tel.: 20/495-
21-73.
7,5 LE kerti traktor 6 db kapával + járóke-
rékkel eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Szép állapotú nagytestű Piaggio eladó vagy 
kisebbre cserélhető. Irányár: 70 ezer Ft. 
Tel.: 30/457-23-02.
1982-es gyártmányú piros 350-es Jawa 
motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Lofty elektromos kerékpár eladó. Érd.: 
30/314-58-02.
MTZ-50 lejárt műszakival, egytengelyes 
húzóval szerelve eladó. Irányár: 650 ezer 
Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégenként.

állaT
2 db 160-170 kilós húsjellegű hízó eladó. 
Hagyományos takarmánnyal nevelt. Érd.: 
20/561-13-62.
Vágni való nyúl, pecsenyeliba, kacsa, né-
makacsa, pulyka konyhakészen is eladó. 
Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
2 db nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 70/240-
73-50.
Hasas anyakecskék (20 ezer Ft/db), fi-
atal bakkecske (6 ezer Ft) eladó. 20/47-
29-658.

Társkeresés
Húszéves fiú korban hozzá illő lánnyal is-
merkedne komoly kapcsolatra. 70/275-
08-12.

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! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számíthat 
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48. 

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

MuNKáT KeReS, AJáNL
Időseknél napi négy órában munkát kere-
sek. 70/292-35-74.
Vállalkozót keresek, aki alkalmazna Békés 
és környékén központi fűtés- és csőháló-
zat szerelőként. 70/268-94-14.
Takarítói vagy időseknél kisegítői munkát 
keresek. 70/246-74-98.
Házközüli és kerti kisegítői munkát kere-
sek. Tel.: 70/519-87-54.

eGYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, 
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42. 

Volvo FH darus teherautó makett (40 cm 
hosszú) eladó. Érd.: 70/508-86-24
Lehel 6 fiókos,180 literes fagyasztószek-
rény eladó. Érd.: 70/56-00-201.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma 
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Új, barokk stílusú, üvegezett, huzatsza-
bályzós, öntöttvas kandallóajtó eladó. 
50x52 cm. 30/527-28-64.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek. 
Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: Zanussi-Lehel kombi hűtő, Hajdu 5 
literes vízmelegítő, szagelszívó, 50 l-es hő-
tárolós gázbojler, palackos és vezetékes 
gáztűzhely, 60x60-as burkolólap, tárcsás 
mosógép és centrifuga. Érd.: 70/410-62-
32.
Vékony pólusú fordított 45 AH Warta akku 
és normál 45 AH akku eladó. 70/306-31-
52.
Whirlpool felültöltős automata mosógép 
eladó. Tel.: 30/35-46-489.
Sárga színű, jó állapotú háti permetezőt 
keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.

Elektromos írógép, szódásüvegek, üveg 
tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres 
parfümös üveg, erős kerékpár csomagtar-
tó, kisbíródob, új 45-ös gumicsizma, autó 
ködlámpa eladó. 30/260-54-21.
Nagyteljesítményű 3 fázisú terményda-
ráló eladó vagy birkára cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96.
Teatűzhely ingyen elvihető. Tel.: 30/822-
47-88.
Eladó: dupla ablak, mennyezeti-, fali-, kül-
téri-, asztali lámpa, hiányos rokka, gye-
rekheverő, Sophia Loren szemüvegkeret, 
fűnyírókerék. Tel.: 30/260-54-21.
Eladók: 1000 les műanyag IBC tartály (12 
ezer Ft), 150 éves javításra szoruló fa ágy-
keret gyűjtőknek (10 ezer Ft). Tel.: 30/48-
42-408.
Bélmegyeren 300 l-es régi de jól műkö-
dő fagyasztóláda eladó 12 ezer Ft-ért. Tel: 
30/48-42-408.
Láncfűrész eladó. Zsinór u. 12. Tel.: 
30/508-67-28.
Megvételre keresek asztalos gyalupadot, 
marókat, fúrókat, szorítókat, húsdarálót. 
20/47-29-658.
120 l-es Zanussi hűtő eladó 20 ezer Ft-ért. 
Tel.: 70/368-73-36.
Szőlőből készült pálinka eladó. 30/907-
40-66.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db 
támlásszék. Érd.: 66/413-771.
Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, női-
férfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép. 
Tel.: 30/272-43-50.
Hagyatékból bútorok eladók. Tel.: 30/293-
27-51.
Eladók: Rakéta porszívó, gázégő, gáz-
palack, fúrópisztoly, 1300-as Ford Fies-
ta, asztali lámpa, kerékpárülés, rádiók. 
30/579-33-39.
Eladók: AEG 120 l-es bojler, 2 m-es 
jukkapálma, 2 m-es fikusz, ebédlőasztal, 
Erzsébet asztal, dohányzóasztalok, közép-
szőnyegek + futó, vécékagyló ülőkével, 
mosdó, Lucznik lábbal hajtós varrógép. 
Tel.: 70/612-83-74.
Makita láncfűrész (3,3 LE, 52 cm3-s, 45-
ös láncvezetővel) eladó vagy értékegyez-
tetéssel hízóra cserélhető. Tel.: 30/822-
47-88.
1972-es háromputtonyos Tokaji aszú el-
adó. Tel.: 66/630-599, este.
Bontásból eladó: cserép, tégla, mozaiklap, 
konvektorok, csatorna, csatornavas, redő-
nyök. 20/472-96-58.
Eladók: szobabútorok, ágyneműtartó, ko-
mód, bárszekrény, dohányzóasztal, szé-
kek, színestévé, hűtőláda, mosógép. Érd.: 
30/434-22-97.
Erős őrölt fűszerpaprika eladó. 66/634-
507.
Eladó: gáztűzhely, rotakapa, üstház üsttel, 
rekamié, tévészekrény, hálószobabútor, 
Hetra hegesztő, ágyneműtartó, disznóto-
ros asztallap. Tel.: 66/412-955, 30/203-
73-41.
Alig használt Fagor felültöltős automata 
mosógép eladó 30 ezer Ft-ért. AA+ ener-
gia osztályú. Tel: 30/48-42-408.
Eladó: 26-os és 28-as női kerékpár, ké-
zimunkafonalak gobelinhez is, öntöttvas 
satu, vadonatúj, modernvonalú, ezüstszí-
nű elektromos bicikli. Tel.: 66/630-599, 
este.
Eladó: 3x3-as halászháló, káposztagyalu, 
2 db ágyneműtartós heverő, vezetékes te-
lefon. Érd.: 30/43-41-177.
Német gyártmányú háromsebességes 
rotakapa gumikerékkkel, kapasorral ki-
használatlanság miatt olcsón eladó. Tel.: 
20/495-21-73.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/495-21-73.
Eladó: nagy gobelin, Szatyoriné festmé-
nyek, régi olajvászon festmények, Norton 
kút, kerti kút, fateknő állvánnyal, zsírosbö-
dönök, előszobafogas, fenyő virágtartó, 
fatargonca, 28-as női kerékpár, réz dísz-
tárgyak, porcelán dísztárgyak és mélytá-
nyérok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladók: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal 
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszed-
hető műfenyő, műanyag bödönök, nagy 
dúsdaráló. Tel.: 30/272-43-50.

Apróhirdetések

A fülzúgásról
A fülzúgás a hazai lakosság három-öt százalékát érinti. 
Két formája létezik. Az objektív fülzúgást nem csak a be-
teg, de orvosa is hallhatja, hátterében általában izmok 
ritmusos összehúzódása vagy turbulens véráramlás áll. 
A gyakoribb, szubjektív fülzúgás esetében csak a beteg 
hallja a nem kívánt hangokat. A szubjektív fülzúgás sok-
szor jár együtt a halláscsökkenéssel. A betegek mindösz-
sze öt százaléka rendelkezik normális hallásküszöbbel, 
míg az esetek 90 százalékában idegi, 5 százalékában ve-
zetéses halláscsökkenés állapítható meg. Vezetéses hal-
láscsökkenés a külső- vagy a középfül működésének ká-
rosodása miatt fellépő halláscsökkenés, idegi halláscsök-
kenés során pedig a belső fül vagy annak idegeinek káro-
sodása a halláscsökkenés oka.  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
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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: február 6. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

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

Berill Ékszer 
és Zálogház

MAGIX FATELEP 
tŰzifa 

áruSÍtáS
(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizvA 
éS konyhAkéSzen,
 kiszállítással Békésen.

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

Változik a nyitva tartás
Február 3-tól megváltozik a Békési Városi Püski Sándor 

Könyvtár szombati nyitva tartása. Ezután szombatonként 9-13 
óra között várják a látogatókat, könyvbarátokat a felnőtt- és a 
gyermekkönyvtárba egyaránt. A többi napon a nyitva tartás vál-
tozatlan marad. 

Rendőrségi hír
A Békési Rendőrkapitány-

ság rendőrei január 17-én el-
fogtak egy békési férfit, aki 
ellen a Gyulai Törvényszék 
adott ki elfogatóparancsot, 

mert közúti veszélyeztetés mi-
att fogházbüntetésre ítélte a 
bíróság. A 41 éves férfit Gyu-
lára, a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetbe vitték. 
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Ugyan párat még kell aludnunk, hogy 
ismét beköszöntsön a fröccsszezon, azon 
mégis eltűnődhetünk, hogy mi a különb-
ség a szikvíz és a szóda között – milyen 
nagyszerű kérdés lenne ez kocsmai kví-
zekben! Nos, elárulom, hogy a két dolog 
„egy bőrben jár”, azaz egy és ugyanaz, az 
viszont nem köztudott, hogy a szóda – egy 
növény. Igaz, csak a „keresztneve” soda, a 
vezetékneve Salsola – ebben nem hiába ke-
resik a latinul tudók a sal tövet, ami ma-
gyarul sót jelent. (Lehet, hogy ezen a pon-
ton elvesztettem az olvasóimat – de hátha 
még egy kicsit kitartanak.) A latin név is 
dallamos, akár egy dél-amerikai tánc is le-
hetne, ám nem kevésbé fülbemászó a ma-
gyar kifejezés rá: sziki ballagófű.  De hogy 
ballag a fű a palackba? Egyszerűen: Jed-

lik Ányos (ugye nagy összegben mertek 
volna fogadni, hogy felbukkan a cikkben 
a neve?) ezt használta fel a szikvíz gyár-
tásához, egyébként a szappan és az üveg 
gyártásakor is kotyvasztottak vele an-
nak idején. Szódát mondunk akkor is, ha 
szódabikarbónát használunk (például ha 
harsányzöldnek szeretnénk tudni a zöld-
borsót a főzés végén is), ám óvakodnunk 
kell külföldön a felelőtlen szódázgatástól, 
ugyanis az Egyesült Államokban a soda 
water mindenféle színes, cukrozott löttyöt 
jelent, amelynek a puszta megtekintése is 
megdobja a testsúlyunkat, aztán majd le-
fordulunk a mérlegről, mintha nem csak 
fröccsöt, hanem valami… tartalmasabbat 
fogyasztottunk volna. 

szilágyiné szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Hogy ballag a fű a palackba?

békési programajánlatok január 30. - február 20. között

január 30. kedd 17 órától

Az Irodalom és határterületei sorozatban: „A 
magyar animációs film története és Jankovics 
Marcell művészete.” Előadó: Szegfű Katalin, 
média- és filmtanár.

Szegedi Kis István Gimnázium

Február 3. szombat 14-22 óra között

Farsangi forgatag. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Február 3. szombat 19 órától

Farsangi Batyus Táncház. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Február 7. szerda 16:30-tól

Filmklub. A Női sorsok a filmklasszikusokban 
sorozatban a Karády Katalin főszereplésével ké-
szült Valamit visz a víz című magyar film tekint-
hető meg. A belépés díjtalan. Könyvtár

Február 13. kedd 17:30-tól

LEMangURIA (szabad mozgás, lélektánc) be-
mutató előadás. Előadó: Dr. Mikitiné Kiss Ka-
talin. A foglalkozás ingyenes. Kulturális központ

Február 17. szombat 16 órától

Bye-Bye Winter Zumba Party. Jegyek: febru-
ár 5-ig 1500 Ft/fő, Békés Kártyával 1200 Ft/fő, 
február 6-tól egységesen 2000 Ft/fő. 14 éves ko-
rig ingyenes. Sportcsarnok

Február 20. kedd 19 órától

Színházi előadás. Ken Ludwig: Hajszál hí-
ján Hollywood, vígjáték két részben. Jegyárak: 
2700 Ft/fő, 3200 Ft/fő, 3700 Ft/fő.

Kulturális központ

egyéb ajánlat: Szenior torna minden hé-
ten kedden és csütörtökön 17-18 óra között a 
kulturális központban. Az első óra időpontja: 
február 1. Részvételi díj: 550 Ft/fő/alkalom.

Menyegzői ruhákat 
bemutató kiállítás nyílt 
Női szíveket megdobogtató ruhagyűjteményi kiállítás nyílt 
„A XX. század menyegzői öltözékei” címmel a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központban.

Támogatva a Békési Ella 
elnökletével működő Bélme-
gyeri Hagyományápoló Egye-
sület tevékenységét, melynek 
fő célkitűzése nemzeti lako-
dalmi kultúránk feldolgozá-
sa és bemutatása, a kulturális 
központ még 2017-ben lakos-
sági esküvői ruhagyűjtési ak-
ciót hirdetett meg. Ennek az 

összefogásnak az eredménye-
ként, valamint a támogatók 
által nyújtott sok-sok segít-
ségnek köszönhetően valósul-
hatott meg ez a szemet gyö-
nyörködtető tárlat.

A kiállítás fővédnöke, Dr. 
Kovács József országgyűlési 
képviselő úr köszöntőbeszé-
dében hangsúlyozta, hogy tá-
mogatja, és fontosnak tartja az 
egyesület tevékenységét. Gra-
tulált a szervezők munkájához, 
majd kifejtette, reményei sze-
rint a jövőben egy vándorkiál-
lítás keretében más települése-
ken is megtekinthető lesz ez a 
látványos anyag.

A köszöntőt követően Szojka 
Petronella, néprajzos muzeoló-
gus nyitotta meg a kiállítást. 

- Ahány történelmi korszak, 
annyiféle menyasszonyi ruha 
stílus váltotta egymást, a XX. 
században viszont a menyasszo-
nyi ruhák folyamatosan átala-
kultak - emelte ki a szakember 
kortörténeti összefoglalójában.

A megnyitó színfoltjaként 
a Belencéres Néptáncegyüt-
tes utánpótlás csoportjának 
„Gyermeklakodalmas” cí-
mű műsorát láthatták a szép 
számmal jelenlévő látogatók.

A díjmentesen látogatha-
tó kiállítás február 19-ig az in-
tézmény nyitvatartási idejében 
tekinthető meg.

A szervezők köszönik a tá-
mogatók, illetve mindazon ma-
gánemberek segítségét, akik 
egy-egy személyes tárgy köz-
rebocsátásával, illetve tevőleges 
közreműködéssel hozzájárultak 
e szép tárlat megvalósításához. 

Molnár Mária

Február derekáig látogatható a menyegzői ruhákat bemutató kiállítás 
a kulturális központban.
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Horgász
szemmel

jegyváltás
2017-es horgászjegyünk 

január utolsó napjáig érvé-
nyes, viszont az egyesületek 
többsége már január köze-
pén megkezdi a  tagsági- il-
letve területi jegyek árulását. 
A Körösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége az alap-
jegyeken kívül a 2018-as év-
re kínál egy speciális össze-
vont jegyet is, ami az összes 
csatornát és a eddigi intenzí-
ven kezelt vízterületet foglal-
ja magába. Ennek a jegynek 
az ára 35 ezer Ft. Továbbra is 
megmarad az összevont terü-
leti jegy, ára is változatlanul 
30 ezer Ft. A kelet-, közép-, 
és déli csatornajegyeket eltör-
lik, és összevont csatornajegy 
váltható mindhárom terület-
re. Ennek 7 ezer Ft lesz az ára. 
A horgász etikettet továbbra 
is szigorúan betartatják illet-
ve a szabályokat szigorúan ve-
szik a halőrök. Ne feledjék, a 
napok számával kitöltött ösz-
szesített fogási naplók leadá-
sának legkésőbbi időpontja: 
február  28-a.

szekerczés sándor
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Letette a szolgálatot Péter István
A Békési Baptista Gyüleke-

zet korábbi lelkipásztora nyu-
galomba vonul, ennek okán ja-
nuár 21-én az imaházban ün-
nepi istentiszteleten tekintettek 
vissza hálaadással az aktív lelki-
pásztori szolgálatára és búcsúz-
tatták el őt a gyülekezet tag-
jai. Az alkalmat megtisztelték 
jelenlétükkel a Magyarországi 
Baptista Egyház és a Romániai 
Magyar Baptista Gyülekezetek 
Szövetségének képviselői, a volt 
szolgálati helyekről érkező hit-
testvérek, a helyi egyházak ve-
zetői, Izsó Gábor polgármester, 
továbbá rokonok, barátok és is-
merősök is eljöttek.

Ifj. Kulcsár Tibor baptista 
lelkipásztor igehirdetés után 
Péter István tekintett vissza 
lelkipásztori elhívására, egyko-
ri szolgálati helyeire, a magyar-
országi átköltözés nehézségei-
re, a megtapasztalt áldások-
ra, és mindezekért hálát adott 
Urának. Elmondta, hogy lel-

ki szolgálatát eleinte romániai 
főállása mellett végezte, majd 
1990-ben kapott elhívást arra, 
hogy teljes idejű lelkipásztor 
legyen. Első szolgálati helye a 
romániai Kalotaszentkirály és 
Bánffyhunyad baptista gyüle-
kezetei voltak. Majd 2001-ben 
a nagyváradi Betlehem gyüle-
kezet hívta meg lelkipásztorá-
nak. innen az útja a sarmasági 
körzetbe vezetett 2004-ben, 

ahol a körzet négy gyülekeze-
te mellett a nagyfalui közös-
séget is pásztorolta. Itt kapta 
meg 2012-ben a Békési Bap-
tista Gyülekezet meghívását. 
Nagy kihívás volt ez neki és 
családjának. Nem egyszerűen 
szolgálati helyet, hanem or-
szágot is váltaniuk kellett. Az 
Úr elé vitték, megharcolták 
és elfogadták a hívást. Átköl-
töztek Magyarországra, Bé-

késre. Fogadta őt és családját 
egy igére, lelkigondozásra vá-
gyó gyülekezet, amelyben öt 
és fél éven át, egészen mosta-
náig szolgált.

A bizonyságtétel után kö-
vetkeztek a köszöntések és ál-
dáskérések, melyek mindegyi-
kéből kicsendültek a szeretet-
nek, a tiszteletnek, az Úr iránti 
hálának szavai. Izsó Gábor pol-
gármester úr is megköszönte 
Péter István a városért végzett 
munkáját. A gyülekezet részé-
ről elhangzott, hogy Isten or-
szágában nincs nyugdíjazás, 
nincs tétlenség, az Urat szol-
gálni kell, míg itt élünk e föl-
dön. A gyülekezet felmenti őt a 
vezetés, a lelkipásztori teendő-
inek felelőssége alól, szolgála-
tát azonban továbbra is igényli, 
igaz most már más formában, 
más intenzitással. A Péter csa-
lád Békésen fog élni ezután is.

bohus andrás, 
gyülekezetvezető

A felvétel előterében a nyugdíjba vonuló Péter István. Mellette felesé-
ge és gyermekei. 
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Szénosztás 
Békésen

(Folytatás az 1. oldalról)
Az osztásra január 25-én ke-

rült sor a Károlyi Tüzépen, 
mely a legjobb ajánlatott tette 
az önkormányzat megkeresé-
sére. A támogatás elnyeréséért 
egyszerű kérelmet kellett be-
nyújtani. A Békés Városi Szoci-
ális Szolgáltató Központ mun-
katársai - akik az önkormány-
zat szociális ügyekkel foglalko-
zó munkatársaival együtt nagy 
empátiával bonyolították le az 
akciót - minden kérelemnél 
helyszíni szemlével ellenőriz-
ték, hogy az ingatlan szénnel 
fűthető-e. A helyszínen tartóz-
kodó Izsó Gábor polgármester 
hangsúlyozta, hogy a segítség-
nyújtás önerőből történt. Dr. 
Pálmai Tamás alpolgármester 
- aki a lebonyolítás felelőse volt - 
pedig jelezte, hogy az akciót 
februárban megismétlik, érde-
mes figyelni az erre vonatkozó 
híreket.
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