havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2019. január 15.  XXVII. évfolyam 1. szám

Újévi koncert fergeteges sikerrel

A lapszám
üzenete

A világ tragédiája, hogy senki
sem boldog, akár fájdalom,
akár öröm a sorsa.
(Allan Lightman)

Tartalomból
Interjú a Junior Príma Díjas ifj.
Szeverényi Barnabással.
7. oldal
Szalagtűzés a Gál Ferenc Főiskola békési szakképző iskolájában.

9. oldal

Fotó: GA-Pix Fotó.

Mi minden történt 2018-ban
Békésen?

12–13. oldal
Békési énekesnőnek szurkolhatunk A Dal című tévéműsorban.

14. oldal

Az újévi koncert résztvevői. Tudósításunkat a 6. oldalon olvashatják.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Orgonaszentelés
Komoly munkát végeztek
a katolikus templomban az állatvédők

Az új elektromos orgonát a szentelésen Péter Sándor egyházközségi kántor szólaltatta meg. Beszerzését az egyházmegye tette lehetővé. Cikkünk a 3. oldalon.

A tavalyi évben 326 kutya és 104
macska került a békési állatvédők
gondozásába – mondta el a Békési
Újságnak Kocsorné Szabados Erika, az Esély Állat- és Természetvédő Egyesület elnöke. Sikerült 225
kutyát és 99 macskát örökbe adniuk. Minden ilyen esetben előre
meggyőződnek róla, hogy az új otthon megfelelő-e az állatnak. Ezek
után ivartalanítva, oltva, chipezve
kerülnek új gazdáikhoz. Az ivartalanítás különösen fontos a kóbor állatoknál. Nyílt napokon, fesztiválokon és minden lehetséges alkalommal is erre, valamint a felelős állattartásra hívják fel a lakosok figyelmét. 2018-ban az állatvédők 150

kutyát és 62 macskát ivartalanítottak. A chipezés szintén elsődleges.
Tavaly befogtak a békési állatvédők
54 olyan kutyát, amely chipezve
volt, ezeket azonnal hazaszállították otthonukba a gazdákhoz.
Sajnos 2018-ban is voltak állatkínzásos ügyek. Gyakran a lakosságtól érkezik a jelzés. Minden bejelentést ellenőriznek, és ha kell, a
hatóságok bevonásával intézkednek az állatvédők. Emlékezetes
esetként említette Kocsorné Erika azt az ügyet, amikor olyan kutyához riasztották őket, akinek egy
kendővel elkötötték a nyakát, teljesen fel volt fújódva a feje.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek, események

Békési újság

Újévi állófogadás új helyszínen
Hagyományosan a vállalkozókat, az önkormányzati intézmények,
a civil szervezetek és az egyházak vezetőit, a helyi, járási és megyei
politikai elit és a megyei média képviselőit hívták meg a városi újévi fogadásra, melynek most először a kulturális központ színházterme adott otthont.
a Malomasszonykertben, felújították a fogászatot, energetikailag
felújították a kulturális központot

Fotó: GA-Pix Fotó.

Izsó Gábor polgármester az előző évben történteket összegezte.
Kiemelte mások mellett, hogy 157
gyermek született Békésre, ami közelítően a megelőző évivel egyező.
A kormányzat gazdasági eredményei miatt csökken a munkanélküliek száma. Nőtt a város adóbevétele és sajnos az itt élők átlagéletkora is. Békés tehát elöregedő, amiként a megye is. Beszélt
a polgármester azokról a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztésekről, melyek ezekben az években érnek a végére. Így épült ki
csapadékvíz-elvezető rendszer, az
oncsai iparterület, épült finn szauna az uszodában, ahol a várva várt
gyermekmedence műszaki átadása is megtörténhetett. Járda épült

és a rendelőintézet épületét, korszerűsítik a piacot, épül a hűtőház. 2019-ben várható a kézilabda munkacsarnok építésének és a
börtön építésének elkezdése. Ezekkel mintegy 250 békési személy
juthat munkához – helyezte kilátásba Izsó Gábor. A településvezető beszélt Békés erősségéről, az

Pezsgős koccintás az állófogadáson. Együtt a városvezetők, vállalkozók, intézményvezetők, civil szervezeti és egyházi vezetők.

itt élők munkaaktivitásáról, tettrekészségéről, melyekkel a gazdasági
és földrajzi hátrányainkat be tudjuk hozni. Jól működnek az önkormányzati intézmények: az óvodák
és bölcsődék, az egészségügyi ellátás, az orvosi ügyelet, a tűzoltóság,
a gyermekvédelem és családjóléti
szolgáltatások. Jó a közbiztonság
és pezsgő a városban a kulturálisés a sportélet. Külön szólt a polgármester a megjelent vállalkozókhoz, cégek vezetőihez, akik sok-sok
békésinek adnak megélhetést és
forrásaikat mozgósítva igyekeznek
talpon maradni, fejlesztésekkel üzleti sikereiket az itt élők javára fordítani.
Később ünnepi műsort láthattak a meghívottak. A békéscsabai
Mariann Balettiskola előadását követően R. Kárpáti Péter, Dézsenyi
Zsófia valamint Polonkai Renáta színművész adott zenés-prózai
műsort. Az estet állófogadás zárta
pezsgős koccintással. 
Sz. K.

A P. Mobil és a Korda-Balázs páros
koncertezik a tavasszal városunkban
kiállítások, táncházak, közösségi
rendezvények várják az érdeklődőket.
Amint Túri Andrea, a központ
igazgatója a közeli hetekben várható rendezvényekről a Békési Újságnak elmondta, az év második

Fotó: internet

Hagyományosan a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar újévet
köszöntő koncertjével kezdődött
2019 a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, ahol egész évben színvonalas színházi előadások, koncertek, képzőművészeti

A P. Mobil Csoda történt című turnéjában március 23-án koncertezik Békésen.

nagyszabású koncertjére sem kell
sokat várni, mert január 19-én az
Ismerős Arcok zenekart látják vendégül, 20 éves jubileumi koncertkörútjukon. A koncertre óriási az
érdeklődés, még távolabbról is. A
Magyar Kultúra Napját január 23án Molnár Ferenc: Üvegcipő című
művének színpadi bemutatásával
köszönthetjük a Körúti Színház
jóvoltából. Az Energy Dance Cool
hip-hop táncszínház jótékonysági előadása a nagy érdeklődés miatt kétszeri fellépéssel január 26án lesz. A februárt a városi Farsangi Forgataggal kezdik másodikán,
majd a szerelmesek napjára a „Jöhetsz drágám!” színházi darabbal
kívánnak mindenkinek boldog Valentin-napot. Márciusban Korda
György és Balázs Klári előadói estjére kerül sor 14-én este, és szintén

ebben a hónapban látogat Békésre
a P. Mobil együttes. Idén is keresik
Békés megye legtehetségesebbjeit
a Ki-Mit-Tud? tehetségkutató versenyen, melynek válogatójára áprilisban kerül sor.
A kulturális központ jónéhány
szakkört működtet, melyekbe
várják az újabb érdeklődőket. Január közepétől megvásárolható
az új Békés Kártya, mellyel a város számos üzletében, így a kulturális központban is számos kedvezményben részesülhet a felhasználó. A rendezvényekről bővebben tájékozódhatnak a kulturális központban személyesen,
a 66/411-142-es telefonszámon,
a www.bekesikultura.hu oldalon, e-mailben a bekesikultura@
bekesikultura.hu címen, és a
Facebook oldalon is.


aktuális

Békési újság

Orgonaszentelés a katolikus
templomban
Tavaly év végén, a december 30-i szentmisén
megszentelték az új orgonát, melyet kevéssel azelőtt
helyeztek el az 1795-ben, barokk stílusban felépített
békési római katolikus Szentháromság Plébániatemplomban. A patinás Isten házában korábban is
volt orgona, de megbízható működése már évek óta
nem volt biztosítható, ezért egy modern újat szereztek be. Amint Nagy Tibor plébániai kormányzótól
megtudtuk, a zeneszerszám megvásárlását és beüzemelését a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyház-

megye 2,2 millió forinttal támogatta. A hangszert
az orgonaszentelés alkalmán az egyházközség kántora, Péter Sándor szólaltatta meg. Mint lapunknak
elmesélte, az olasz Viscount cég Chorale-2 típusú,
kétmanuálos, 110 regiszteres digitális hangszeréről
van szó, amely a liturgikus szolgálatot maximálisan
képes ellátni. Az orgona karzaton való elhelyezését
a hívek összefogása és önzetlen békési segítők tették
lehetővé. A szentmise során Nagy Tibor plébános
felszentelte a hangszert.
Szegfű K.

Komoly munkát végeztek az állatvédők
(Folytatás az 1. oldalról)
Szerencsére a gyors beavatkozással meg tudták menteni, és azóta szerető gazdihoz költözött.
Másik rémisztő eset, amikor fiatalok szinte halálra rugdostak egy cicát. Őt is sikerült megmenteni és a
rendőrség nyomoz az ügyben.
- Harmadik alkalommal rendeztük meg a „Karácsony a kidobott állatokért” elnevezésű rendezvényünket. December 23-án a békési gyepmesteri telep környékén
autósor parkolt egészen a kövesútig. Nagy számban jöttek az emberek, hogy átadhassák kiválasztott állatkáiknak a karácsonyi csomagot. Nagyon sok család érkezett
gyerekekkel, amit nagy öröm volt
látnunk – mondta el Kocsorné Erika. Külföldről, postán is érkeztek
a csomagok. Több mint 100 ember gondolt rájuk karácsonykor.
Az Esély Állat- és Természetvédő Egyesület nagyon sok segítséget kap az adózóktól, akik ne-
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Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
január 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
január 19-26.
Turul Patika (Piac tér)
január 26-február 2.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
február 2-9.
Levendula Patika (Csabai u.)
február 9-16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
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.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
nem volt.

Karácsony előtt nyílt napot tartottak a gyepmesteri telepen. Sok érdeklődő ment
el a kidobott állatokhoz és még ajándékot is vittek.

kik ajánlják 1%-ukat, az egyesületi tagoktól, akik tagdíjaikkal, és
az adományozóktól, akik tárgyi
vagy természetbeni segítségükkel
biztosítják a mindennapok munkájához szükségeset. Köszönet jár
az örökbefogadó gazdiknak, akik
esélyt adnak a kidobott állatoknak, és a polgármesteri hivatal-

nak, amely az egyesület mellett
áll. A Békési Újságban fényképpel
megjelentetett kutyák és macskák
szinte minden esetben gazdára találnak vagy értük megy az eredeti
tulajdonosuk. Az állatvédők munkája sosem áll meg, 2019-ben is
folytatódik.
Szegfű Katalin

Ittasan vezetett, táblának ütközött
Békéscsabán, a Baross utcában január 10-én hajnali 3 óra 45 perc körül a rendőrjárőrök le akartak állítani egy személygépkocsit. Az autó vezetője azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, továbbhajtott. Rákanyarodott a Békési útra, közben
nekiment egy közlekedési táblának, majd megállt.
A rendőrök igazoltatták és az alkoholszonda ittasságot jelzett nála, ezért előállították mintavételre, or-

vosi vizsgálatra. A férfi nemcsak közvetlenül az intézkedés előtt, hanem nem sokkal korábban szinte
ugyanazon a helyen nekiment egy másik táblának is.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság a 20 éves békési
fiatalember ellen ittas járművezetés gyanúja miatt
büntetőeljárást indított és bevonta a vezetői engedélyét. Az ütközések miatt a férfi ellen szabálysértési
eljárás is indult. 


Elhunytak
2018-ban: Nagy János (84 évesen), Ruzsinszki József (84), özv.
Bánszky Pálné Mucsi Mária Eszter
(86), özv. Balog Lászlóné Szatmári
Julianna (88), Komoróczki Mihály
(67), Földesi László (70), Karsai
Csaba (43), özv. Szabó Jánosné Varga Zsófia (80), Veres Jánosné Pirer
Erzsébet (82).
2019-ben: Andor Lászlóné Zsibói
Margit Anna (78 évesen), özv.
Czirbuly Antalné Borgula Mária (79,
Kamut), Sebestyén-Pályi Ágnes
(60), Rácz Rezső (91), Hursán János
(91, Murony), özv. Szalontai Imréné
Hévizi Eszter (86), özv. Sívó Ferencné Egeresi Julianna (92), Vágási István (87), Tar Anna (75), Kovács Árpád Miklós (73), Balog Sándor (73).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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Aktuális, hirdetés

Békési újság

Ténylegesen működő városi Ünnepnapok, hosszú
diákönkormányzatot
hétvégék az új évben
szolgalmaz a városvezetés
- Egy sikeres EFOPos pályázatnak köszönhetően lehetőség van
a helyi erőforrások feltérképezésére. A városvezetés szerint az egyik
legfontosabb erőforrás
a fiatalság. Így a városi
oktatási intézményekkel összefogva az iskolai diákönkormányzatok képviselőit hívtuk közös munkára, ismerkedésre, tervezésre. Célunk, hogy
életre kelljen, majd működjön egy
városi diákönkormányzat – mondta el lapunknak Kálmán Tibor alpolgármester. A részleteket ismertetve hozzátette, hogy egy önálló gondolatokkal, programokkal
rendelkező, cselekvő közösség kialakítása zajlik, és ehhez az okta-

tási intézmények diákönkormányzatokat pártoló tanárai is segítséget
nyújtanak. A városi önkormányzat koordináló,
programindító szerepet
vállalt.
- Most az első lépéseket tesszük meg: ismerkedés egymással egyes jó
gyakorlatokon keresztül, de bízom
benne, hogy egy-két közös rendezvény már a mostani tanévben megvalósul, ősszel pedig magasabb fokozatba kapcsolva tud dolgozni a
diákönkormányzatunk. Egy másik
sikeres pályázat folytán a kulturális központban nyitott közösségi tér
kialakítása fog megvalósulni – nyilatkozta a tervekről Kálmán Tibor
alpolgármester. 
Sz. K.

Mivel a magyar munkavállalók közül csak kevesen engedhetik meg
maguknak, hogy egy-két hétre kiessenek a munkából, az utóbbi évek
jellemzője, hogy felértékelődtek a 3-4 napos munkaszüneti időszakok.
Ezeket használják ki sokan, hogy egy-egy üdülőhelyen feltöltekezzenek. Pihenjenek anélkül, hogy szabadságot vennének ki.
A 2019. évi munkanap-áthelyezések, pihenőnapok és ünnepnapok az
alábbiak szerint alakulnak: március 15. pénteken lesz, így egy háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk ekkor. A húsvét négynapos hétvége lesz: április 19. nagypéntek, azaz munkaszüneti nap, április 21-22.
pedig húsvétvasárnap, illetve húsvéthétfő. Május elseje szerdára esik,
így azon a héten csak egy munkaszüneti nappal számolhatunk. Június 10. pünkösdhétfő, az előtte való hétvégével ez már bizony egy háromnapos hosszú hétvége. Augusztus 20. kedden lesz, szombattól keddig négynapos hosszú hétvégével számolhatunk. Szerdára esik október
23-a, ez munkaszüneti nap lesz. November elseje, Mindenszentek napja
péntek, három napból fog állni ekkor is a hétvégénk. Decemberben egy
hatnapos ünnepi hétvégénk lesz: 24-e keddre esik, 27-e pedig péntekre, így ezeket a napokat is beleszámolhatjuk majd a karácsonyi hétbe.
Ehhez viszont szombatokat kell ledolgoznunk. Decemberben két munkanap-áthelyezés lesz az ünnepi hét miatt: december 24-ét december
7-én, december 27-ét pedig december 14-én fogjuk ledolgozni. Lesz egy
munkaszombat augusztusban is: az augusztus 19-e hétfőt előtte egy
héttel, 10-én dolgozzuk le.

„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 a hagyományos értékeket kívánja közvetíteni, ahol ideális feltételeket biztosítunk a gyermekek számára: külön épület, sportudvar fajátszókkal, tankert,
saját tornaterem.
Első osztálytól az alapkészségek kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt. Idegen
nyelvet játékos formában már a kezdetektől
tanulhatnak diákjaink.
Gion
Márton

fizetett hirdetmény

Kutyik
Ilona

Gyarakiné
Tomasovszki
Janina

Vighné
Petneházi
Eszter

Mind napközi otthonban, mind iskolaotthonban támogatjuk a helyes tanulási technikák elsajátítását. Az osztálytermek többségében interaktív tábla segíti a tanulást, a
város távolabbi pontjain lakó tanulóink számára külön buszjáratokat biztosítunk.
A sportolni vágyó kisdiákoknak, érdeklődési körüknek megfelelően lehetőségük van

kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és atlétikai foglalkozások közül választani.
A néptánc oktatásra az Alapfokú Művészeti
Iskola keretein belül nyújtunk lehetőséget.
Intézményünk, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont, a Református EGYMI támogatását
is elnyerve tehetségműhelyeket indít matematika, drámajátékok, természetismeret, vizuális nevelés és ének-zene területen.
Kovács
Andrea

Székely
Edit

A gyermekeket felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül fogadjuk, és szeretettel várjuk!

Hit, tudás, szeretet 

refibekes.hu, 66/411-867.

Aktuális, jegyzet

Békési újság

Tisztelt szerkesztőség!
A keresztrejtvény megfejtés mellé küldöm pár gondolatomat. Megjegyzem, hogy Békésen élő sógornőmnek köszönhetem, hogy eljutott
hozzám ez a csodálatos Kalendárium. Mindjárt ezután azoknak köszönöm meg a munkáját, akik összehozták a könyvet. Ha volna szavam abban, hogy kikhez jusson el, először is valamelyik évfolyam osztályainak az
iskolákban kötelező olvasmányként.
26 évig éltem Békésen, de ezalatt a töredékét sem tudtam a városról,
mint amit most egy hét alatt megtudtam. (Sajnos szemműtét miatt semmittevésre vagyok ítélve.)
A Kispince és Jantyik utca mindennapos útvonalam volt, mert oda jártam iskolába. Az önök visszaemlékezése az én gyermekkoromat is felidézte. Azok a hársfák, melyek az óvoda előtt voltak, számunkra is biztosították a téli időkre szükséges tea alapanyagát.
Amióta elolvastam ezeket a „gyöngyszemeket”, azóta lényegesen többet látok meg a saját környezetemben is, például séta közben megállok
egy patinás kapu, szárazbejáró vagy homlokzat előtt, melyekből bőven
van Mezőberényben, ahol élek.
Amilyen emlékeket felidézett ez a könyv, jó pár lapot tele tudnék vele
írni, de azt hiszem, ez csak nekem érdekes. Ezért még egyszer megköszönöm a munkájukat és további erőt kívánok a következő évek Békési Kalendáriumaihoz.
Nagy Ferenc, Mezőberény
Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet
a szerkesztőség. A levelek szerkesztésének jogát fenntartjuk.
Írjon nekünk! E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com.
Levélcím: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 20.

MÉG KAPHATÓ
A KALENDÁRIUM!
Néhány téma a kiadvány tartalmából:
 Az Erzsébet-liget története
 A Jantyik utca házai grafikákon
 Bordélyházak Békésen
 A rosszerdei bombázásról
 A Gombkötő gátőrdinasztia
 Mit üzennek a békési
harangok
 Emlékezés Tokaji Gábor
néhai tanítóra

Árusítóhelyek:
 Püski Sándor Könyvtár
 Barta kereskedés

Minden Békési Kalendáriumhoz
ajándék könyvjelző!
A 160 oldalas kiadvány ára mindössze 850 Ft.

Jegyzet

Csaba
Látod, Csabi, itt vagyunk
mind. A kis családod, a régi,
amely felnevelt, az Anikó révén
szerzett nagy, a barátok, a KÉSZes csapatod, a szomszédok, ismerősök. A polgi is. Sokan vagyunk. Érted, szeretteidért, magunkért. Próbáljuk betölteni az
űrt, amit hagytál, a teret, amely
más dimenziót nyert nélküled és
próbálnánk visszaforgatni az időt
is, hasztalan. Sok barátom temetésén álltam már, de veled most
valahogy más minden. Bevallom
férfiasan: megviseltél. Jobban,
mint vártam volna. Talán fiatalságod, talán édesapád barátsága
tette ezt. Sokat gondolkodtam,
próbáltam a Jóisten gondolatát
megérteni: miért kellettél neki?
Két válasz jutott eszembe: egy
komoly és egy bohókásabb. Mint
ahogy mindenkiben megvan ez a
kettősség: a jó és a rossz, a szép
és a rút, a derűs és az árnyoldal
együtt és egyszerre. A komoly: a
mai gonosz, elvetemült világban,
amikor sokak szerint már a III.
világháború zajlik, mikor pénzéhes sötét erők könyörtelenül
törnek a jók életére, a Jóistennek
is szüksége van az ilyen óriás lelkű, szálfa termetű, az igazságban
mélyen hívő emberekre, mint te
voltál. Magához szólított, mert
terve van veled. Magasabb rendű,
fontosabb, mint e földi létünk. A
derűsebb változat szerint (emlékszel, Anikó, emlegettem az íreket,
akik úgy gyászolnak, hogy történeteket mesélnek az elhunytról,
nevetnek is, így téve elviselhetőbbé a gyászt) Kelemen Jancsi
fűszerpaprikát ültet odafent, az
Édenkertben. Hévízi Bandi őrli
nemes fűszerré. Karsai Náci már
spekulál, hogyan alakítson Kft-t
és adja el a terméket. Juhos Józsi
felügyeli a pénzügyi szakszerűséget, Tárnok Laci már rendbe tette az autót és alig várja, hogy teríthesse az Éden e kincsét. Nos, e
csapatba kellesz te, mint fiatal kivitelező vezér, mint a jég hátán is
megélő, ki merészen átlép a hatá-

Pálmai Tamás
rokon is, s tán még az is megfordul fejedben, hogy nem-e lehetne
akár fokban mérhető, nemesebb
nedűt nyerni a paprikából?
Ne haragudjanak, nem vette eszem a fájdalom, csak túlélni
szeretném barátom halálát és úgy
éreztem, hogy ezt csak így: egyszerre sírva és mosolyogva lehet.
Péter Sanyi gondolataival folytatom mondanivalóm: „Búcsúzunk
tőled KARSAI CSABA. Így, csupa nagybetűvel és szuperlatívuszokkal tudunk beszélni rólad.
Humanizmusod oly mélyről fakadt, szereteted, segítőkészséged
annyira őszinte volt, hogy ezt tanítani kellene. De erre születni kell.
Ezért volt neked nagy szíved, nem
csak fizikai értelemben. Mindig jó
volt találkozni veled, örültünk egymásnak, derűs optimizmusod példa értékű volt. Azon kevesek közé tartozol, akit nem lehet pótolni,
nem csak, mint férj és családapa,
hanem mint barát és közösségi
ember sem. Annyira jó, meghitt,
mondhatni bensőséges kapcsolat alakult ki veled és családoddal,
viszonylag rövid idő alatt, hogy a
távozásod valósággal fizikai fájdalommal jár. Emléked örökké élni
fog bennünk. Úgy érezzük, hogy
tragikus távozásoddal nyomasztó űr marad a lelkünkben.” Erről
az űrről beszéltem én is mondandóm elején. Aztán rájöttem, ezen
új térforma valójában virtuális.
Valójában a te lelked tölti ki. Mert
itt vagy most is velünk, és velünk
is maradsz, odabent, szívünkben,
lelkünkben elrejtezve. Mint ahogy
ott leszünk mi is, mindig szeretteid, családod mellett. Mert kötelességünk, mert ugyanúgy szeretjük
őket, mint téged. Nyugodtan végezd tehát a dolgod a Jóisten mellett. Ég áldjon Csabi.

Elhangzott Karsai Csaba temetésén.

Olvasói levél
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Egészségügy, Kultúra

Békési újság

Újévi koncert
fergeteges sikerrel
zenekarnak oktatási, kulturális és
társadalmi szerepe is van Békés
város közösségének az életében.
A csaknem két és fél órás hangverseny második részében a zenekar régi darabjai mellett – keringők, indulók, népdalok, klasszikus,
kortárs zene, latin, jazz, pop, film-

Fotó: GA-Pix Fotó.

A mindennapi élet a nagyothallók és az ép hallók számára sok tekintetben nem mutat különbséget. Az egyetlen különbség az a plusz
energiaráfordítás, amelyet a kommunikáció érdekében a nagyothalló
embernek ki kell fejtenie: állandóan arra kell koncentrálnia, hogy kitalálja, a többiek vajon mit mondanak. Ráadásul a nagyothalló embereknek még a velük szemben támasztott előítéleteket is le kell küzdeniük. De mindig van megoldás!
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

Tizennegyedik Újévi Hangversenyét adta városunk egyik büszkesége, a tavaly kulturális téren
Békés Megyei Príma Díjat kiérdemelt Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, amelynek karnagya és
művészeti vezetője Bagoly László.
Ahogy már évek óta lenni szokott,

Sztárfellépőként Rácz Renáta és Csordás Ákos, két békési énekes szórakoztatta a publikumot a fúvósok kíséretével.

Ki korán kel…
Korán reggel felkelni jó, feltéve, ha éjszaka rendesen tudtunk aludni.
Reggel, felkelés után több az energiánk, mint akár napközben vagy
az esti órákban. Ha valaki elhatározta, hogy sportolni szeretne, de úgy
érzi, nem elég hozzá az energiája, akkor sportoljon korán reggel! Bármiről is legyen szó, ami fizikai erőfeszítést vesz igénybe, jobb túl lenni
azon már a reggeli órákban. Ha délelőtt már a nehezén túl van, akkor a
nap hátralevő részében jobban fogja érezni magát. Minden embernek
van biológiai órája, amely a szervezet működését irányítja nagyjából
24 órás ciklusokban, ez befolyásolja az alvásidőt, a hangulatot. Azonban az egyes emberek biológiai órái „nem ugyanazt az időt mutatják”.
A „pacsirták” az első napsugárra kinyitják a szemüket, a nap folyamán korábban jutnak el teljesítményük csúcspontjára, este korábban
álmosodnak el. A „baglyoknak” nehezebb a kora reggeli felkelés, produktívabbak a nap vége felé és később alszanak el. De általánosságban igaz, hogy a nehezebb feladatokkal, célkitűzésekkel érdemesebb
a reggeli órákban foglalkozni. Az élet megismételhetetlen, becsüljük
meg minden percét!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

ezúttal is teltházas közönség tekintette és hallgatta meg a nagyszabású kulturális eseményt, amely előtt
városunk polgármestere, Izsó Gábor mondott ünnepi köszöntőt.
A koncert első részében egy öt
zeneszámból álló minősítő előadást adott a zenekar. A mintegy
350 személyt számláló népes publikum mellett ezt országos hírű,
háromtagú szakmai zsűri is hallgatta, a Világ Fúvószenekari Szövetség képviseletében. A koncert
legvégére meg is született a döntésük. Amint megfogalmazták,
nagyon egyértelmű volt a számukra, hogy a maximális száz pontból
96 pontra teljesítettek a békési
fúvósok, ami kiemelt arany diplomának felel meg. Az együttes nívóját méltató szavak után a közönség hosszasan felállva tapsolta
meg a zenekart. Dr. Csikota József
egyetemi adjunktus, a Világ Fúvószenekari Szövetség Kelet-európai Szekciójának elnöke, kétszeres Artisjus- és Hidas Frigyes-díjas karmester a zsűri elnökeként
beszédében hangsúlyozta, hogy a

zenék – most is tudott újat mutatni. Felcsendültek például egyes Bud
Spencer és Terence Hill filmek közismert filmzenéi. A koncerten a hagyományokhoz híven vendégfellépők is szerepeltek. A hangverseny
drámai csúcspontjaként Nagy Ivett
hegedűművész a Schindler listája című filmből játszotta el a főcímdalt.
Molnár Boglárka és Szőke Balázs
versenytáncosok két számban táncoltak. Ugyancsak két dalt adott elő
két békési énekes, Csordás Ákos és
Rácz Renáta. Valamint szólót játszott klarinéton Hegyi Norbert, a
zeneakadémia másodéves tehetséges hallgatója, továbbá hat harsonás
zenész a zenekarból. A hangversenyen közreműködött még a békéscsabai Grácia Mazsorett Együttes
Békési Csoportja. A koncert végére is maradt meglepetés: a zenekar
tagjai saját tagsági körükből titkos
szavazással az év zenészeit választották meg. A címet és a vele járó kisebb ajándékot Kiss Ajándék Eszter
(tenor szaxofon) és Kovács Bálint
(trombita) kaphatta meg.
Zsombok Imre

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Szívemből, lelkemből
Szívemből, lelkemből jön a tánc, ha táncolok, magamat adom.
Mondhatná ifj. Szeverényi Barnabás néptáncos, de ő nem mond
ilyet, ahhoz túlságosan is szerény. Arany János szerint „Egy élet a
tánc, melyben lélek a dal.” Ha hozzáteszem Sebestyén Hajnalka
szavait is: „ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod”, akkor
a végeredmény ifj. Szeverényi Barnabás, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája. Kevés olyan hivatásának elkötelezett embert ismerek, mint amilyen ez a jóképű, intelligens, 28 éves fiatalember.
retete arra indított, hogy a középiskolai tanulmányaimat a Békéscsabai Bartók Béla Zene- és Táncművészeti
Szakközépiskolában

Fotó: Lumidance - Váradi Levente.

- Junior Prima Díjat kaptál
2018-ban. Ezt a kitüntetést az
országban mindössze tíz fiatal tehetség és csak két néptáncos kapta
meg. Mit gondolsz, miért és ki terjesztett fel?
- Egyik kollégám, Tókos Attila
egy éve már felterjesztett erre a díjra. Azok tehetnek javaslatot, akik
már kaptak ilyen díjat. Most ebben
az évben erre a jelölésre ráerősített
ifj. Zsuráfszky Zoltán is. Attilával
6 éve dolgozok együtt a Nemzeti
Táncegyüttesben, végigkísérte a
fejlődésemet, látta a szakmai alázatomat. Zoli az Állami Néptáncegyüttes szólótáncosa, több projektben találkoztunk a munkánk
során. A díjat édesapám vette át
Budapesten, mivel éppen akkor az
együttesemmel amerikai turnén
voltunk. Ez egy igen magas szakmai elismerés, ami ismételten megerősített abban, hogy a pályafutásom jó irányba halad. Sok barátom és kollégám őszinte elismeréssel gratulált személyesen vagy más
módon. Legfontosabb a számomra, hogy minden alkalommal, amikor a színpadra lépek, úgy táncoljak, hogy a tudásom legjavát adva,
olyan hatást gyakoroljak a nézőkre,
amivel közelebb kerülhetnek ehhez
a műfajhoz és a tánc szeretetéhez.
- Hosszú út vezetett az elismerésig. Mesélnél az olvasóinknak
erről?
- A néptáncot az általános iskola első osztályában kezdtem Sztankó Károly táncpedagógus irányítása alatt. Felső tagozatos koromban
bokrétás táncos lettem. A tánc sze-

folytassam. Szarka Zsolt mesterem közvetítésével ismertem meg
a Kárpát-medence számos táncát,
sokrétű hagyományát. Az iskola együttesében hamar szólószerepeket kaptam. Akkori legnagyobb
sikerem, hogy 2010-ben az IV. Országos Néptáncversenyen szólótáncosként első helyezést értem el. Az
iskola mellett a békési Belencéres
amatőr táncegyüttesben is táncoltam, így még több táncanyagot ismertem meg. Farkas Tamás munkássága és minden tevékenységére
jellemző precizitása nagyban elősegítette szakmai fejlődésemet. Tamással és pár fiatal barátommal

rengeteget jártunk Erdélybe gyűjtő
utakra. Nagyon fontosnak tartottam már akkor, hogy néptáncosként megismerjem hazám kultúráját, és ezen utak során annak részesévé váljak.
- A Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistájaként biztosan
számos sikeres fellépésen vagy
már túl. Hol, merre jártál az
együttessel?
- Még 2012-ben felvételiztem a
Honvéd Táncegyüttes, mai nevén
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckarába, és elnyertem id.
Zsuráfszky Zoltán bizalmát. Két
évvel később, 2014 őszén már szólista szerepeket kaptam. Folyamatosan játszunk a Nemzeti Színházban, előadásaink vannak a Magyar
Nemzeti Táncszínházban, rengeteg vidéki fellépésünk mellett bejártuk már a szomszédos országokat is. Olaszországon, Németországon kívül kétszer jártunk Amerikában, és egy alkalommal másfél hónapon keresztül táncoltuk át
Japánt.
- Egy ilyen komoly elismerés
után más elégedetten hátradőlne.
Téged ismerve, nem állsz meg. Milyen célok lebegnek még a szemeid előtt?
- Mondják, hogy a jó pap holtig
tanul. A táncot, mint hivatást sosem lehet befejezettnek tekinteni.
Hagyományainkat művelni kell.
Művészként a folyamatos fejlődésre törekszem. Magas szakmai színvonalon szeretném a tánckultúrát továbbörökíteni és minél szélesebb körben megismertetni. Végül
megköszönöm a lehetőséget, hogy
mesélhettem magamról. Számomra sokat jelent Békés, mindig szeretettel gondolok haza. Kívánok az
új esztendőben a Békési Újság valamennyi olvasójának hasonló sikereket, mint amit eddig én már átélhettem!
Gugé

Interjú
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2019-ben is
Filmklub
a könyvtárban
A új esztendőben folytatódik a
Püski Sándor Könyvtár népszerű
Filmklubja. A második évad filmjeinek összefoglaló témája: Kisemberek, nagy filmek. Olyan filmlakolásokat láthat a publikum januártól májusig, mint a Kabos Gyula, Tolnay Klári, Turay Ida és Ráday Imre nevével fémjelzett A kölcsönkért kastély című vígjáték;
az angol filmgyártás kiemelkedő
darabja, A hosszútávfutó magányossága című Tony Richardsonfilm; a thrillerek királyának, Alfred
Hichcocknak Hátsó ablak című
klasszikusa, a filmtörténet egyik
remekműve; a Móra Ferenc kisregényéből elkészített, a diktatúrák
természetrajzának is beillő Hannibál tanár úr című tragikomédia; és
az Ének az esőben című klasszikus
zenés film.
A hónapok második szerdáján 16:30-kor kezdődő vetítésekre mindenki ingyen léphet be, tehát nincs belépődíj. Óriásvászon,
remek hangzás várja a filmbarátokat. Szinte moziban érezheti magát mindenki. A Filmklub házigazdája Szegfű Katalin filmtanár.
Mindenkit szeretettel várnak.  

ADJUNK ESÉLYT
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon:
70/947-35-04,
20/399-78-09.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám:
18392607-1-04.

hirdetés

Békési újság

fizetett hirdetmény
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A karácsonyi előtti hatalmas rohamban remekül fogyott, de néhány
darab még olvasóra vár a 2019-es
Békési Kalendáriumból. Az olvasók
körében óriási sikert aratott kiadvány még a Szentpál sori Barta boltban és a főtéri könyvtárban vásárolható meg. 160 színes oldalon értékes
helytörténeti írások, visszaemlékezések, remek fotósorozatok, fejtörők,
úgyszólván Békés múltja és jelene
mindössze 850 Ft-os áron. Kihagyhatatlan mindenkinek, aki szereti
a városát. A Békési Kalendáriumot
a Családért Alapítvány jelentette
meg, megvásárlásával az alapítvány
munkáját, mindenekelőtt a Békési
Újság további kiadását támogatják.

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

Garázdaság
karácsony után
Garázdaság miatt intézkedtek
a rendőrök december 27-én Békésen, a Kecskeméti utcában. Két család tagjai között alakult ki szóváltás,
majd a vita tettlegességig fajult, többen könnyű sérülést szenvedtek. A
Békési Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított és vizsgálja, hogy a
jelenlévők közül kinek milyen szerepe volt a konfliktusban.


NÉVJEGY

Név: Lipcseiné Tasnádi Ágnes
Foglalkozás: vállalkozó
Kedvenc zene: mindenfélét kedvelek,
nincs egy kedvenc
Kedvenc film : A Wall Street farkasa
Kedvenc étel: tárkonyos csir keragu leves
Kedvenc ital: tejszínhabos káv é
Kedvenc hely: az otthonom
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Lipcseiné Tasnádi Ágnes vagyok, vállalkozó. Kozmetikus, okleveles sminkes, fiatal gazda (mezőgazdasági technikus), andragógus
(SZIE-GK), a Vintage Make Up
Studio megalapítója, és még sorolhatnám. Gimnazista korom
óta érdekelt a szépségipar. Miután elvégeztem érettségi után
a kozmetikai képzést, gyakorlati helyemen, Békésen a főtéri kozmetikában dolgoztam hét évet,
műkörömépítőként is, Pötyi néni és Dudu néni mellett. Nyitott
szemléletűnek tartom magam, így
több végzettséget is szereztem az
elmúlt években munka mellett,
amiket próbálok hasznosítani a
hétköznapokban. Férjemmel, Lipcsei Zoltánnal, egy sikeres gazdaságot vezetünk, hiszen lassan négy
éve fiatal gazda pályázatnyertesként, átlagosan 66 ezer darab brojler csirke állományunk szokott lenni rotációnként. 2015-ben pedig
megérkezett az életünkbe a mi cso-

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

dálatos kislányunk, Lia, aki bearanyozza mindennapjainkat.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Büszkeséggel tölt el, hogy
2014-ben sikeresen államvizsgáztam a Szent István Egyetem Gazdasági Karának andragógia-művelődésszervező szakán. Későbbi
céljaim között az volt, hogy egy
olyan üzletet nyissak, ami egyedi, ezért kozmetika helyett más
profilra vágytam. Emiatt kerestem meg a sminkelés „nagyágyúit”, Dudás Barbarát, és HovorkaMiskolczi Kingát. Így alapítottam meg Békés első smink stúdióját, Vintage Make Up névvel.
Eközben pedig jelentkeztem 2018
szeptemberében a Beauty Forum
Make-Up Magyar Kupa országos
sminkversenyére, melybe az előválogatás után sikeresen bejutottam és a hatodik helyen végeztem. De van még hová fejlődnöm.
Alig várom a következő lehetőséget, mert egy verseny sok felkészüléssel és gyakorlással jár, de

egyben ismeretségeket, kapcsolatokat lehet ott építeni.
- Hogyan képzeled el az életed
pár évtized múlva?
- Sikeres vállalkozásaink bővítése
és fejlesztése a célunk. Terveim között szerepel, hogy több szakmámban mester lehessek és a későbbiekben akár oktassak is. Mindezek
mellett egy boldog és kiegyensúlyozott családban szeretnék élni,
mint most is, ahol ugyanúgy számíthatunk a saját és a férjem családtagjaira és barátaink támogatására, ahogy eddig. Ez visz minket
előre.
A stafétát Szűcsné Korcsok Tündének adom tovább.

Szalagavató a szakképző iskolában
A tanulóévek végét jelző szalaggal lett gazdagabb
decemberben a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium több mint
száz végzőse, akik megható és színvonalas műsorukban bécsi keringővel, sörtánccal, zumbával és a már
évek óta elmaradhatatlan önvédelmi bemutatóval
köszönték meg családjuknak, tanáraiknak az iskolában töltött időt: a gólyatábort, a kirándulásokat és
az ünnepek mellett a dolgos hétköznapokat, az élményeket és a tapasztalatokat. A végzősök közül a
mezőgazdászok, a gépészek, a rendvédelmisek és az
informatikusok érettségivel, a szociális gondozók és
ápolók, a cukrászok, az eladók, a hegesztők, a gépi
forgácsolók és a mezőgazdasági gépészek szakiskolai bizonyítvánnyal lehetnek hazánk hasznos felnőtt
polgárai.
Sz. Sz. Á.

Fotó: Serfecz Dávid.

Az utolsó darabok
még kaphatók
a Kalendáriumból
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A szalagtűzés pillanata.
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
A borosgyáni 4-es tavon horgásztórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümölcsössel. 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Komfort nélküli ház felújításra vagy lebontásra
1100 m2-es telekkel eladó 2,2 millió Ft-ért. Szélső u. 59. Érd.: 30/65-83-503.
Békésen kis kertes ház telekáron eladó a Hajnal
utcában. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 70/274-33-44.
Gádoroson kétszobás, összkomfortos ház eladó
1 hektár földdel vagy békési házra, tanyára cserélhető. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 70/216-37-03,
délután.
Muronyban kétszobás, gázkonvektor fűtéses
családi ház eladó nagy telekkel és állattartó
épülettel. Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 66/472-072,
30/974-84-63.
Libazug utcában 2,5 szobás, összkomfortos,
száraz régi parasztház sürgősen eladó. Irányár:
5 millió Ft. Érd.: 30/64-55-113.

Békési újság

Apróhirdetések
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném 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.: 70/3613-776.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás,
duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal, 1833
m2 telken eladó 7,6 millió Ft-ért. Első emeltig
lakásra cserélném. Érd.: 66/415-469, 30/61270-21.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy telekkel
eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra kiválóan alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Hőzső utcában kétszobás, kertes családi ház
eladó 9,5 millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Tel.:
70/387-11-31.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó. Garázs, gazdasági épület, 400 m2-es telek. Irányár:10 millió Ft. Kisebbre csere érdekel. Tel.:
70/216-37-03.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Cseresznye utcában kétgenerációs családi ház
eladó. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
120 m2-es, háromszobás, összkomfortos családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető értékkülönbözettel. Gáz- és központi fűtés, garázs,
gazdasági épületek. Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
70/216-37-03, délután.
Gyulán 2,5 szobás, karbantartott, összkomfortos családi ház sürgősen eladó melléképületekkel, garázzsal, udvarral, kis kerttel. Irányár: 17,5
millió Ft. Tel.: 30/272-43-50, 30/64-83-912.

Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Irányár: 5, 2 millió Ft. Tel.: 70/36-11-973.
Tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel, nagy kerttel, sürgősen eladó 6 millió Ft-ért.
Komfortos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Harmadik emeleti, kétszobás erkélyes lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Széchenyi téren 2,5 szobás IV. emeleti lakás
sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/64-55-113.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos, 90 m2es, felújított családi ház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó. CSOK-ra is. Érd.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Décseri utcában másfélszobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.

Ingatlant keres
Egyedülálló, fiatal, dolgozó nő szobát bérelne
idős néninél vagy bácsinál. Cserébe a háztartási
munkákba besegítene. 20/280-71-62.
Vásárolnék, Békésen másfél szobás lakást 7
millióig. Tel.: 70/36-25-107.
Vásárolnál kétszobás, összkomfortos házat
nagy telekkel vagy városkörnyéki tanyát. Esetleg kertet lakható kis épülettel, jó helyen. Tel.:
70/216-37-03.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. 30/242-75-54.
Rosszerdőn gyümölcsöskert eladó, lakható kis
kőházzal. Érd.: 66/634-372.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből kb.
900 m2 bekerített gyümölcsös kisebb épülettel,
ásott kúttal. Érd.: 70/379-14-53.

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

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

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: február 5. kedd 12 óra

Maróban 1400 m2 gyümölcsöskert csatorna
mellett eladó. Tel.: 66/631-556.
Muronyban, a Murvahelyi zártkertben 1150 m2
gyümölcsös eladó. Víz, villany, pince is van.
Érd.: 30/97-48-463.

Jármű, alkatrész
Panorámás MTZ-80-as traktor és függesztett
kettes eke igényesnek eladó. Tel.: 66/411-857.
Segédmotort vagy nagymotort veszek bontásra.
Tel.: 30/513-19-56.
1982-es kiadású piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Hoffer traktorhoz való gyári lámpa, MTZ traktorhoz hátsó keréksúlyok és egy első felni eladó.
Tel.: 66/411-857.
MTZ-550E traktor új gumikkal príma állapotban
eladó. Tel.: 30/57-33-469.
Régi motorokat és alkatrészeket keresek megvételre. 70/36-68-635.

Állat
Bárányok eladók Békésen. Tel.: 30/279-46-96.
12 hetes boxer fiú kiskutyák eladók vagy értelmes dologra elcserélhetők. Anyakecske eladó.
20/472-96-58.
Haláleset miatt állatállományomat felszámolom:
tyúk, csirke, kacsa, pulyka, liba, nyúl eladó.
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
180 kg-os mangalicahízó eladó. Érd.: 30/59713-51, 15 óra után.
Középtermetű, 5 éves, fekete, férgésző kankutya
5 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 70/216-37-03.
Keverék kiskutyák ingyen elvihetők. Tel.:
30/496-13-76.
150 kg-os hízó eladó. 30/398-47-92.
4 db nagyobb süldő eladó. Érd.: 20/580-55-70.
2 db 200 kg-os hízó eladó. Tel.: 66/412-711, Hídvégi u. 23.

Társkeresés
Nem dohányzó, független férfit keresek 45-53
éves kor között, komoly kapcsolat reményében.
Tel.: 70/21-42-637. SMS-re nem válaszolok.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 26
éves békési fiatalember társat keres. 70/26868-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/31199-07.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 00 36-20/472-96-58.

65 éves kisnyugdíjas nő délutánonként 3-4 órában könnyű fizikai munkát keres, nem varrást.
Érd.: 70/216-37-03.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Keveset használt elektromos szék, írógép,
masszírozó gép, hímzett drapériák, bőr bevonatú 180x70-as tükrös fogas és még sok más minden eladó Mezőberényben. Tel.: 30/321-83-99.
100 kg bio vörös-kék szilvacefre eladó. 30/3414-420.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa, női kerékpár, 50l-es
üvegballon, ablakszárnyak. Tel.: 20/20-60-161.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Fekete 26-os új női kerékpár és egy ágyneműtartós heverő (90cmx200cm) eladó. Érd.:
30/323-79-22.
Kisbálás hereszéna eladó. Tel.: 30/279-46-96.
Vasvályúk, szagelszívó, bordásfal, szőlőpálinka
eladó. Tel.: 30/907-40-66.
32-es magyar húsvágógépet keresek megvételre. Tel.: 66/411-857.
Idared, Starking alma 150 Ft/kg áron, léalma 100
Ft/kg-ért eladó. 20/243-98-31, 66/747-690.
Sütnivaló tök eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: heverők, ágyazható kanapé, gáztűzhely,
disznótoros asztal, hordozható kályha, fateknő,
Hajdu mosógép. Tel.: 20/524-32-69.
5 éves nagyképernyős Samsung színestévé,
Phillips videolejátszó eladó. 70/881-93-00.
Sertésvágáshoz elektromos sokkoló eladó. Tel.:
30/572-96-75.
Hagyatékból rekamiék, szőnyegek eladó. Tel.:
30/293-27-51.
Eladó 6000-res Elektra moped, szobai kerekesszék, gázperzselő, gázpalack, gáztűzhely,
munkapad satuval, köszörű, 10-es húsdaráló,
Phillips borotva, cefréshordó, gázperzselő, horgászbotok, orsók, 10-20 l-es ballonok, új hónaljmankó. Tel.: 66/412-955, 30/20-373-41.
Új pehelypaplan eladó, 140 x 200 cm. Tel.:
30/56-30-130.
Gyümölcsfák kivágással eladók. Veresszilva,
pándimeggyfa csemeték, aranyeső, jázmin és
mályvacserje eladó. 20/355-77-26.
100 db új 1 l-es átlátszó PET palack, kupakkal
együtt eladó. 20/585-82-61.
Minőségi új paplanok és párnák eladók. 30/9455-433.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mozaiklapok,
konvektorok, mosdókagyló, ablak, mestergerendák, csatornavasak, ácskapcsok. 20/472-96-58.
Asztalsparhert olcsón eladó. Érd.: 30/66-43-050.
Kiváló minőségű vékony és vastag házikolbász,
császárszalonna eladó. 70/315-73-47.
Eladó: háromfejes Vogel eke, 7 csillagkerekes
rendsodró, állatszállításhoz felszerelt pónikocsi
irányjelzővel, fülkével. Ár megegyezés szerint.
30/277-95-43.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakok, női bundák és kabátok, vastag pulóverek, háromrészes
ülőgarnitúra, 37-38-as munkásbakancs, női cipők, csizmák, szobafenyő, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.

Munkát keres, ajánl
Kertész melletti segédmunkát vagy állatgondozói
munkát keresek. Tel.: 70/519-87-54.
Békési csirketelepre baromfigondozót keresünk,
jó kereseti lehetőséggel. 70/315-63-11.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

hirdetés

Békési újság
Eladó: AEG 120 l-es elektromos bojler, középszőnyeg, csaptelep, dohányzóasztalok, Lucznik lábbal
hajtós varrógép, befőttes üvegek. 70/612-83-74.
Eladó: búza, kukorica, ruhásszekrény, konyhaszekrény, forgós szék. Elektromos orgona-zongora eladó. Irányár: 65 ezer Ft. Vagy jószágra cserélhető. Nyúlketrecet vennék. Érd.: 70/216-37-03.
Álló mélyhűtő, italhűtő, kombinált hűtő eladó.
Érd.: 30/64-55-113.
Eladó: fotel 5000 Ft-ért, kisebb ülőkanapé 12
ezer Ft-ért. Érd.: 70/216-37-03.
Világháborús (német) katonai dolgokat keresek
megvételre. 70/36-68-635.
VRF-530-as vízszintes gatter fűrész betegség
miatt kedvező áron eladó. Ipari teljesítményű
ponthegesztőgép is eladó. 20/520-15-40.
50 l-es üvegballon, vasraklapok, fateknők,
szórófej (T45-ös 2”), diófarönk eladó. Érd.:
70/379-14-53.

ÉTI-20-as gázkazán illetve Lampart gázkonvektor eladó. Tel.: 30/685-49-77.
Vennék háromtagú öntöttvas, parapetes konvektort. Tel.: 30/393-30-82.
Eladó: új hosszú női báránybunda, ¾-es férfi irhabunda, új vízszűrő, újszerű német masszázsfotel. Tel.: 20/272-43-50.
Gyulán eladók kerítéselemek fából, 720 ml-es
befőttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: munkaasztal székkel, rozsdamentes mo
sogatókagyló, 10 kilós kalapács, fűnyíró, videole
játszó-felvevő, műanyag bödönök. Tel.: 30/27243-50.
Eladó: régi kismázsa súlyokkal, régi bolti mérleg,
28-as női kerékpár, régi rádiók, olajfestmények,
nagy gobelinhímzés, asztalsparhert, porcelánok, nippek, pálinkás és boros készletek, lakatos szerszámok. Építési törmelék ingyen elvihető. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716, 30/554-70-28.

Fess
Rochilde

FLAVON

Egyes áruk
50%-os
leértékeléssel
vásárolhatók
meg!

akció

Első osztályú
burgonya

150 Ft/kg-os

Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.

Ajándékozzon egészséget!
Minden korosztálynak (gyerekeknek is) ízületi, szív-érrendszeri problémákra, vesebetegeknek, stb.
Hívjon bizalommal!
00 36-70/509-35-03
00 36-20/424-06-96

MAGIX FATELEP
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

áron kapható!

kuglizva
és konyhakészen,

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Tel.: 06-70/28-10-941
Magyar u. 54.

Berill
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kiszállítással Békésen.

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Ajándékozzon szeretteinek
értékálló arany ékszert
családi ünnepekre!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás
7000 Ft/gramm áron.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

közlekedési balesetek
 A Móricz Zsigmond utcában december 21-én 18 óra 15 perc körül
egy személygépkocsi nekiütközött egy parkoló autónak. A balesetben senki nem sérült meg, de a jármű vezetőjénél a szonda alkoholfogyasztást jelzett. A békési férfit a rendőrök orvosi vizsgálatra és mintavételre vitték, majd jogosítványát bevonták és büntetőfeljelentést
tettek ellene.
 December 22-én délután a Szarvasi utcában két személygépkocsi ös�szeütközött. Személyi sérülés nem történt, de az egyik jármű vezetője
elhajtott a helyszínről. A rendőrök az autóst néhány perc múlva megtalálták. A szonda alkoholfogyasztást jelzett nála, ezért orvosi vizsgálatra és mintavételre előállították, majd büntetőfeljelentést tettek ellene. Emellett a békési férfi ellen szabálysértési eljárás is indul, mert
jogosítványa nincsen.
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Ez történt Békésen
Visszatekintés 2018-ra
- Ahogyan minden évben, 2018-ban is fergeteges újévi koncerttel, valamint a legnagyobb adózók, közintézmények és civil szervezetek vezetői
nek állófogadásával kezdődött az év. Izsó Gábor polgármester mindkettőn kilátásba helyezte, hogy 2018 a beruházások éve lesz.
- Új szoborral gyarapodott a város. Szeptember 29-én, a pákozdi csata 170. évfordulóján avatták
fel Petőfi Sándor mellszobrát az
Erzsébet-ligetben. Avatóbeszédet
Varga Sándor nyugalmazott tanár,
városvédő mondott. Az ünnepségen megjelent a szobor adományozója, a Hódmezővásárhelyen élő,
de Békésről elszármazott Nagy
Sándor kertészmérnök, borász, valamint a két alkotó, a Máté István
és Lantos Györgyi szobrászházaspár is.
- Tovább építette testvérvárosi kapcsolatait Békés. A szerbiai
Hegyközkovácsiba az ottani református egyházközség fennállásának
25. évfordulójára érkezett
meghívás, és Gyergyószentmiklós is fogadta a
városvezetőket a hagyományos év végi fesztiválján.
Pályázati forrásból augusztus 20-án nagy létszámú
delegáció érkezett Békésre erdélyi testvérvárosunkból. Az ottani általános iskola növendékei a városi megemlékezésen is felléptek, valamint együtt
adtak térzenét a békési ifjúsági fúvószenekar tagjaival. Továbbra is a
gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthonban élőket segíti a Testvérvárosok Kenyere mozgalom, amelyben bevétele 2018-ban rekordot döntött. A pénzből tűzifát vásároltak az árvaháznak.
- 2018-ban is díjazták a legkiválóbbakat Békésen. Díszpolgárnak ismerték el Hégely László nyugalmazott agrármérnök-tanárt. Békés Városért kitüntetést Apáti-Nagy Lajos fotós, Gellénné Körözsi Eszter tanár
és Vámos Zoltán operatőr vehetett át. A „Civilek a városért” elismerést
ezúttal a Belencéres Néptáncegyüttes kapta. A KÉSZ díját Szeverényi
Barnabás pedagógus, a Nefelejcs Egyesület elismerését Matajszné Szőnyi
Graciella zenetanár és Barkász Sándor cégvezető, míg a Sursum Cordadíjat Bereczki Sándorné Vég Margit, továbbá a Dr. Bodoni Zsuzsanna és
Dr. Baranyai István orvos házaspár kapta kézhez. Békés Megyei Prímadíjat ítéltek oda a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarnak, a médiakülöndíjat pedig a GA-Pix Fotó érdemelte ki a Békés megyei vállalkozókat
tömörítő szakmai szervezet szerint. Állami elismerésben, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Izsó Gábor polgármester.

- Nagyszabású ételosztást tartott a Hétkrajcár Egyesület farsang alkalmából. Háromszáz adag ételt, babgulyást és farsangi fánkot osztottak
szét rászoruló gyermekeknek. 2018 során összességében további mintegy
4000 adag meleg étel került a szegény családokban nevelkedő gyerekek
asztalára hétvégenként, köszönhetően az adományozó magánszemélyeknek, vállalkozóknak, egyházi és civil szervezeteknek, cégeknek. Az év végét szintén nagyszabású ételosztással zárta az egyesület.
- Jó évük volt a kultúra barátainak. Márciusban Kovács Kati adott
koncertet, novemberben Balázs Fecó szórakoztatta a békési publikumot.
Nagy sikert aratott 2018-ban is Madzagfalvi Napok koncertkínálata, és
minden korábbinál több koncertlátogatót vonzottak a Békés-tarhosi Zenei Napok közönségbarát eseményei. Sok érdeklődőt a Tájházba csaloA Madzagfalvi
Napokon fellépett
Radics Gigi is.

gatva mutatkozott be új rendezvényként a Piroslábas Dínomdánom, a
Nefelejcs Egyesület legújabb hagyományőrző szabadtéri rendezvénye. A
Nefelejcs Vigalomra pedig díszvendég érkezett: Kékkovács Mara operett
énekesnő. Tömegeket érdekel a könyvtár Filmklubja, azaz havonkénti
ingyenes filmvetítése. A kulturális központban állandóak a színvonalas
színielőadások és a közösségeket építő rendezvények, szakkörök, kiállítások, klubesemények.
- Eddigi legnagyobb sikerét könyvelhette el a Belencéres Néptáncegyüttes, amely egy monumentális nemzetközi kulturális fesztiválon, a
Sanghaji Turisztikai Fesztiválon képviselhette Magyarországot. A távoli

ország metropoliszába 37 fős békési delegáció utazott el. Fesztiválfellépésük tetemes költségéhez a táncosok mellett civil szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek is hozzájárultak.
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Ez történt Békésen
Visszatekintés 2018-ra
- Lassan halad előre a kézilabda munkacsarnok ügye. Számos lakossági
fórum után eldőlni látszik, hogy a Fáy utcán építik fel. A munkák várhatóan 2019-ben elkezdődnek. Eközben a városi Sportcsarnok maximális
kihasználtsággal működik és bizonyos sportágak bajnoki meccseit már
nem is tudja befogadni. Pályázati forrásból szabadtéri tornapark építése
kezdődött el az Ady Endre utca és a Baky utca sarkán.
- Folytatódtak egyes beruházások. A piac hónapok óta felújítás alatt
áll. Energetikailag korszerűsítettek számos középületet, mások mellett a kulturális központot központot és a Rendelőintézetet is. Felújították és modernizálták a Vásárszél utcai fogászati rendelőt. A fejlesztések érintették az oncsai ipari területet és az oda vezető utakat,
a dánfoki csapadékvíz-elvezetést. Átadták az uszodában a finn szaunát. Járda épül a Malomasszonykertben, épül az új hűtőház. Közösségi
barkácsműhelyt alakítottak ki, ahol 3D nyomtatásra is lehetőség nyílik. Elkészült a várva várt gyermekmedence a strand területén, a műszaki átvétel az új év első napjaiban megtörtént, így várhatóan 2019ben már birtokba vehetik a békésiek.
- Aktívak a békési civil szervezetek. Kulturális területen a több nagyrendezvényt jegyző Nefelejcs Egyesület és a városvédő egyesület viszi a
prímet, karöltve a könyvtárbarátokkal. A nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok is igyekeznek a baráti szálakat szorosabbra főzni. Kiemelkedő a német nemzetiségi önkormányzat aktív működése, amely 2018ban a Békés megyei németek anyanyelvi és kulturális napját szervezte
meg. Ennek részeként a második világháború idején innen elhurcolt németek emlékére márványtáblát is felavattak.
- Dankó Béla (Fidesz-KDNP)
maradt a térség országgyűlési képviselője, miután az április 8-i szavazáson a leadott szavazatok 52 százalékát szerezte meg. A Békés városban élők is hasonló arányban támogatták a megválasztását. Az országosan magas részvétellel megtartott szavazáson a pártok közül a Fidesz-KDNP volt a legnépszerűbb,
így maradt a pártszövetség alkotta
kormány. Békés megyében, a békési székhelyű megyei 2. számú választókerületben és Békés városban is
a szavazatok több mint felét a Fidesz-KDNP-re adták le a választópolgárok.
- Személyi változások. Elhunyt Pásztor János önkormányzati képviselő, aki a Fidesz színeiben politizált a képviselő-testületben. A választókörzetében megtartott időközi választást a lánya, Pásztor Szidónia nyerte
meg, így ő foglalhatta el a képviselői széket. Őt a Fidesz, a KDNP és a
Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör közösen jelölte.
Új iskolaigazgatót választott a Szegedi Kis István nevét viselő oktatásinevelési intézmény fenntartója. Öt évre szóló megbízással augusztustól
Palatinus Pál lett az igazgató.

- Hónapokon át tartó munkával, közadakozásból felújította a templomtornyot és a kerengőt a Békési Református
Egyházközség. A munkák befejezéséért
adtak hálát május 27-én. Igehirdetésében Katona Gyula esperes a gondviselő
Isten iránti hála és köszönet szükségességéről prédikált. A mintegy 37 millió
forintos beruházáshoz a Tiszántúli Református Egyházkerület és a békési önkormányzat jelentős mértékben járult
hozzá, továbbá magánadományok és
gyülekezeti saját forrás adta a fennmaradó összeget.
- Korábban nem látott számban buktak le kábítószerrel kereskedők a
megyében, köztük Békésen is. A legnagyobb sajtóvisszhangot annak a 30
éves férfinak az ügye kavarta, aki feltehetően túladagolás miatt hunyt el
egy rendőri beavatkozást követően. Az eset után napokig megerősített
rendőri járőrszolgálat volt az érintett, zömében romák által lakott városrészen.
- Bál bált ért a báli időszakban. Az ilyen jellegű 2018-as rendezvények
közül kiemelendő az Ausztrál Jótékonysági Est, amelyet első ízben rendeztek meg közel 200 személy részvételével október 13-án a Sportcsarnokban. Számos közéleti személyiség, polgármester, vállalkozó és más érdeklődő volt jelen a Békési és Ausztrál Polgárok Egyesülete rendezvényén. Eljött Alison Drury nagykövet helyettes és népes kísérete a bécsi
Ausztrál Nagykövetségről. A jótékonysági est egymillió forint nyereséget
termelt, melyet a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályaihoz
juttattak el, és a mindennapokban használatos, modern orvosi berendezéseket vásároltak belőle.
- Sportsikerek. Elindultak a hazai bajnokságokban labdajátékcsapataink és a különféle versenyeken egyéni sportolóink. A kenus Laczó Dániel
maratoni távon párosban felnőtt bajnoki aranyérmet szerzett. Ugyanő a
Portugáliában megrendezett maratoni világbajnokságon a 23 évesnél fiatalabb sportolók között egyéniben bronzérmet szerzett, a felnőttek között párosban negyedik. Horvátországban a maraton Európa-bajnokságon szintén bronzérmes a kenu párosok mezőnyében. Fekécs Szilárd az
U15-ös korosztályú 65 kg-os súlyemelők milánói Európa-bajnokságán a
negyedik helyen zárt.
- 2018 változásokat hozott a Békési Újság háza táján is. Augusztus óta
havilapként jelenik meg a Békési Újság, amely egyben könnyebben kezelhető, 16 oldalas formátumot kapott. Januárban mutatkozott be a békési fiatalokat bemutató Staféta című rovatunk, aminek szereplői a Madzagfalvi Napok egyik eseményén személyesen is találkoztak egymással
és az olvasókkal. 1250 példányban jelent meg és elsöprő sikert aratott a
2019-es Békési Kalendárium. Ezt szintén a Családért Alapítvány adja ki
és Szegfű Katalin szerkeszti. A kiadványt tizennegyedik alkalommal vehették kézbe az érdeklődők.

Kultúra
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Egy nyelvet beszélünk
Az öszvéreket és a tudósokat középre!

Bizony különös a cím, hiszen hogyan is kerülhetne egymás mellé az öszvér és a tudós… És vajon hízelgő-e ez az elrendezés? Hogy
értelmezni tudjuk, kell a két dolognak egy közös valóságdarab, ahol
mindezek békésen megférnek. Nos, kicsit távolabb kell mennünk a
XXI. századból, hogy megtaláljuk ezt a platformot: 1798-ban vagyunk, Egyiptomban, ahol épp Napóleon száll partra harmincezer
fős csapatával, s a közeledő mameluk sereg miatt négyszögekbe rendezi az egységeit, melyek közepére a legfontosabbakat rendeli: az
élelmezést biztosító teherhordó állatokat és a tudósokat, akik majd
megvetik az egyiptológia alapjait, a művészek és a művelt közönség
érdeklődésének előterébe kerül a régészet, az ókortudomány. (Negyedszázaddal később Francois Champollion megfejti a hieroglifákat.) Ennek fényében a művelt embernek talán nincs is joga a címen
megsértődni.
Egy kedves olvasónk, Kiss Jánosné intézett az újság címére egy rovatunkba vágó kérdést: mit helyes kívánni, boldog új évet vagy boldog újévet. Mindkét alak helyes, de az egybeírt kifejezés csak január
elsejére vonatkozik, így talán célszerűbb a másikat használni.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
január 15. – február 14. között
Január 15. kedd 17:30-tól
Kutasi Emma művésztanár festménykiállítása. Kulturális központ

Február 2. szombat 11 órától
Békési TE II. – Szeged NBIII-as
asztalitenisz mérkőzés. Sportcsarnok

Január 16. szerda 16:30-tól
Filmklub. Műsoron a Kölcsönkért
kastély című film. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Február 2. szombat délután
VI. Békési Farsangi Forgatag és
Batyus Táncház.Kulturális központ

Január 19. szombat 20 órától
Ismerős Arcok jubileumi koncert.
Kulturális központ

Február 13. szerda 16:30-tól
Filmklub. Műsoron a Hosszútávfutó magányossága című film. A
belépés díjtalan.
Könyvtár

Január 23. szerda 19 órától
Színházi előadás. Molnár Ferenc:
Az üvegcipő. Jegyárak: 2700 Ft,
3200 Ft, 3700 Ft.
Kulturális központ

Február 14. csütörtök 19 órától
Színházi előadás. Moravetz Levente: Jöhetsz Drágám! Január 23-ig
jegyek kedvezményesen válthatók.
Kulturális központ

Békési énekesnő
A Dal című tévéműsorban

Fotó: internet.
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Javában zajlanak A Dal című tévéműsor előkészületei. Ez a műsor
választja ki, hogy ki képviselheti
Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon Izraelben. Idén is
van olyan formáció az élő műsorba
bejutottak közül, melynek egyik
tagja békési. A legjobb 30 zeneszám közé választották ugyanis az
Acoustic Planet nevű, 2015-ben
alakult zenekar Nyári zápor című
slágerét. A zenekar énekesnője az
Én hangom énekverseny korábbi
győztese, Zsombok Réka. Az öttagú zenekar további tagja (Kölcsey

Szabolcs - gitár és vokál, Balázs
Zsolt - basszusgitár, Nagy István
- dob, cajon, Fábián Tamás - ütős
hangszerek) szintén Békés megyei
kötődésű. Korábban utcazenei
fesztiválokon mérették meg magukat, a közönségdíjat többször
megszerezve. Nemzetközi színpadon is álltak már. A Nyári záport
szövegírókét és zeneszerzőként
Kölcsey Szabolcs jegyzi. A Duna
TV élő válogató műsorában láthatjuk majd őket a közeli hetekben, és szurkolhatunk az elődöntőbe jutásukért. 
Sz. K.

Kilencven éve él Békésen
Oravecz Istvánné Erzsike nénit köszöntötte a kilencvenedik születésnapja alkalmából Izsó Gábor. A polgármester gratulált a kerek évfordulóhoz Erzsike néninek, aki Békésen született és mindig is itt élt. Aktív éveiben óvodai dajka volt. Öt unokája és három dédunokája színesíti
mindennapjait.

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Havilapunkat öt település lakói olvassák!

Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!
Telefon: 00 36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

Fotó: Gazsó János.

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent
a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.

Békési újság
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Mesteredzőként folytatja Papp Bálint

Elhunyt
a törzsszurkoló
Daganatos betegségben de
cember 29-én elhunyt Tar Anna, a békési kézilabdázás nagy
barátja. A helyi férfi kézilabda-csapat törzsszurkolója volt,
sosem hagyott ki egy meccset
sem. Fiatalabb korában maga
is ezt a sportot művelte, pontosan húsz éven át. Ebből tizenöt éven keresztül a csapatkapitánya volt az akkoriban jó
hírű békési női kézilabdacsapatoknak. Játszottak a megyei első osztályban, az NB III-ban,
és Tar Anna tagja volt az 1970ben a XIX. Falusi Dolgozók
Spartakiádja országos döntőjét
megnyerő békési csapatnak is.
75 évesen ragadta el a gyilkos kór. Január 10-i temetésén egykori csapattársai nagyszámban megjelentek és lerótták tiszteletüket emléke előtt –
tájékoztatta lapunkat Bárdiné
Békési Mária.

országban kezdődött, Győrben
folytatódott és Párizsban ért véget. Elméleti és gyakorlati kurzusokon vett részt, és az angol nyel-

don mindez a női kézilabda Euróba-bajnokság idejére esett, alkalma
nyílt megtekinteni a két elődöntőt
és a döntőt. Papp Bálint a legfia-

Horgász
szemmel
HORGÁSZKÁRTYA

Archív felvétel. Fotó: GA-Pix Fotó.

Javában tart a felkészülés férfi kézilabdázóinknál a 2019-ben
folytatódó bajnoki idényre. A fiúk február 16-án a Balmazújváros
otthonában lépnek majd először
pályára, míg hazai pályán február
23-én az Orosháza ellen mutatkoznak be. Addig sok edzéssel és edzőmeccsekkel alapoznak. A kéthetes
évvégi pihenés után Papp Bálint,
a csapat edzőre kemény munkára
fogta a csapattagokat.
Felnőtt csapatunk edzője, Papp
Bálint a közelmúltban, Párizsban
EHF-mesteredzői diplomát vehetett át. A fiatal szakember közel
egy évtizede a békési klub edzője, kisgyerekkel kezdte és rengeteg
tanulással, elszántsággal, a sportággal szembeni alázattal vívta ki
a különféle korosztályú sportolók
tekintélyét és a klubvezetés bizalmát, így már évek óta ő irányítja
a felnőtt csapatot. Egy ilyen nemzetközi mesteredző diploma megszerzése komoly kihívás. Horvát-

A békési kézilabdázók között (fehér pólóban) a friss EHF-mesteredző, Papp Bálint.

ven megírt szakdolgozatát kellett
szaktekintélyek előtt megvédenie.
A francia fővárosban is elméleti és
gyakorlati előadásokon pallérozta magát, és mivel szerencsés mó-

talabb EHF-mesteredző az országban, aki nagy jövő előtt áll. Egyelőre kitart a Békési Férfi Kézilabda
Club mellett, melynek szavai szerint sokat köszönhet.

Sikeres évet zártak az
asztaliteniszező fiatalok
Az országos ranglistákon előkelő
helyeken állva kezdődött meg 2019
asztaliteniszező tehetségeinknek.
A békési és orosházai kettős igazolással rendelkező Balogh Ágnes Kíra a serdülő lányok országos ranglistáján a harmadik, míg az ifjúsági
korosztályban a huszadik. Ági a világranglistára is felkerült, az előkelő 203. pozícióban jegyzik a nevét a
15 évesek között, Európában a 86.
legjobb. Az újonc (U13-as) korosztályú lányok összevont országos listáján Szilágyi Lívia a 17., míg a fiúk ifjúsági listáján Szűcs Sándor a
36. Mindketten a Békési TE tehetséges sportolói. Ők hárman azok,
akik az előző év utolsó hónapjainak
versenyein szállították a jó helyezéseket. Például a Győrben rendezett
serdülő országos TOP 24 bajnokságban Balogh Ágnes Kíra a második helyen zárt, Szűcs Sándor a
nyolcadik. A Budapesten tartott

Ifjúsági TOP 24 bajnokságon, önmagánál idősebbek között Balogh
Ágnes Kíra a 17. helyen zárt. Elindult egy nemzetközi versenyen is,
mint a magyar serdülő válogatott
tagja. A Szombathelyen megrendezett megmérettetésen a főtábláig jutott fehérorosz, osztrák és francia versenyzőket is legyőzve. Szilá
gyi Lívia a Kecskeméten megtartott Dél-Alföldi Régiós Újonc Versenyben vitézkedett nemrégiben,
és a harmadik helyet szerezte meg.
Ugyanezen a versenyen a Békési
TE tehetséges sportolója, Kopányi
Áron csak a döntőben talált legyőzőre, tehát ezüstéremmel zárt.

A Magyar Országos Horgász
Szövetség (MOHOSZ) 2019-től
kötelezővé tette az új Magyar Horgászkártya kiváltását minden horgász részére. Bármiféle horgászjegy
csakis ennek birtokában váltható,
vásárolható. Hogyan lehet hozzájutni? A regisztrációhoz szükséges
a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya. Ezek birtokában az adott horgász egyesületeknél, a kijelölt regisztrációs pontoknál, illetve a MOHOSZ online regisztrációs felületén tudják megigényelni a horgászkártyát. A kártya díjköteles. A felnőtt és az ifi
horgászok részére 2200 Ft az egyszeri díja, de a gyermekhorgászok
részére ingyenes. Aki már esetleg
meg igényelte és még nem kapta
meg, annak türelmesen várnia kell,
hiszen több hétbe is beletelhet, mire eljut a horgászhoz a horgászkártya. A mennyiben nem érkezett
meg a horgászkártyája, de már szeretne jegyet váltani, akkor a kártyaigénylés befizetési csekkét kell
magával vinnie, és ez alapján tudják kiállítani a jegyet. A horgászkártya érvényessége 4 év.
Szekerczés Sándor

Viccek
– Én tettem a férjemet milliomossá!
– Mi volt a férjed korábban?
– Milliárdos.
***
– Bolond voltam, mikor feleségül
vettelek!
– Tudtam én azt, de azt hittem, ki
tudlak gyógyítani!
***
A férj tanulmányozza a házassági
szerződést. Az asszony megkérdezi:
– Mit keresel rajta?
– A lejárati dátumot.
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Élő fortélyaink

Csendesül...
Jézus Krisztus kijelentése…
„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és
megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Mert az idő közel van.”
Jelenések könyve 1,3.
A Szentírás utolsó könyve, a szerző akaratán kívül, az ismeretlenség
homályába burkolózik sokak számára. János, aki feljegyzi Jézus Krisztus
kijelentéseit, ebben az idézett igeversben áldást ígér azoknak, akik olvassák, hallgatják és követik Őt. Péter apostol szerint a próféciák, mint sötét helyen világító lámpások vetnek fényt és világosságot mindazok útjára, akik vágyva várják az igazi világosságot. A Jelenések könyve nemcsak
Jézus kijelentése, hanem Róla is szól. Tulajdonképpen ott kezdődik, ahol
az evangéliumok véget érnek. Ez a könyv, Jézus mennyei szolgálatára teszi a hangsúlyt. Segítségével bepillanthatunk a függöny mögé, és láthatjuk, az Ő értünk való szolgálatát. Megérthetjük, hogy a jövő, az irányítás,
bárhogyan is néz ki a jelenben, Isten kezében van.
E könyv olvasása tehát legalább három dolgot ígér számunkra. Megtanít arra, hogyan éljünk ma, felkészít a jövőre, valamint igaz örömöt, boldogságot ígér minden olvasó számára.
Balog Tibor, lelkipásztor

Milyen bejárati ajtót válasszunk?
A biztonsági bejárati ajtó anyaga jelentősen befolyásolja védelmi szintjét. Legyen akár műanyag, fa, vagy
acél a bejárati ajtó, elsődleges feladata otthonunk intimitásának megőrzése, valamint az illetéktelen behatolókkal szembeni védelem, tehát a
biztonság biztosítása. Fontos továbbá, hogy jól szigeteljenek, hosszú távon hibátlanul működjenek, és nem
utolsó sorban megjelenésükkel illeszkedjenek az épület homlokzatához és egyéni stílusunkhoz.

mákat eredményezhet. A fa bejárati
ajtók biztonságtechnikai megerősítés
nélkül csak kismértékben ellenállóbb
szerkezetűek, mint a műanyag ajtók.
Az alumínium bejárati ajtók élettartalmukat tekintve jó megoldást
jelenthetnek. Különösebb felületi kezelés és karbantartás nélkül is hos�szú időn keresztül megtartja eredeti állapotát. Azonban azon technikai
megoldások, amelyekkel a kornak
megfelelő hőszigetelési vagy biztonságtechnikai elvárásoknak is eleget

A műanyag bejárati ajtók korábbi
térhódítása a kedvező árfekvésnek
köszönhető, ami viszonylag széles
mintaválasztékkal és kedvező hőszigetelési képességgel párosul. Sokféle méretben rendelhetők és nem igényelnek különösebb felületi karbantartást. Hátrányuk, hogy a műanyag
bejárati ajtók felülete rideg hatású,
tucattermék látszatát kelti, idővel elöregszenek, felületük porózussá válik, színük kifakul, nem szellőznek.
Emiatt a megfelelő szellőztető rendszerek nélkül az ingatlan penészedni
kezdhet. Szerkezeti felépítésüket illetően instabilak, a műanyag ajtók jelentik a leggyengébb védelmet.
A fa bejárati ajtók a műanyag bejárati ajtókkal szemben meleg, természetes hatást biztosítanak. A fa minden lakberendezési stílusirányzatnak
ideális kiegészítője. Emellett kiváló
hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. Hátránya, hogy a fa élettartalmának megóvása érdekében rendszeres felületi kezelést és karbantartást igényel, illetve idővel elvetemedik, ami szigetelési, záródási problé-

tesznek, aránytalan többletköltséget
jelentenek. A mechanikai hatásokkal
szemben támasztott ellenállási képesség szempontjából az alumínium
ajtók sem sorolhatóak a biztonságos
kategóriába.
Az acél bejárati ajtók anyaga és
szerkezeti kialakítása révén a legmasszívabb szerkezetű bejárati ajtók.
A fizikai, kémiai és mechanikai ráhatásokkal szemben rendkívül magas
ellenálló képességgel bírnak, ezért
ezeket tartják a legbiztonságosabb
bejárati ajtóknak. További előnye
a tűzgátlási tulajdonsága, valamint
hogy hosszú távon képes megtartani alakját, nem deformálódik. Léteznek a különböző anyagok kombinálásával gyártott acél bejárati ajtók,
mint például a faborítással rendelkező acél szerkezetű bejárati ajtók.
Ezek előnye, hogy egyesítik mindkét
anyag előnyeit, ezáltal biztonságosak, jó hő- és hangszigetelő képességűek és széles szín- és mintaválasztékkal rendelkeznek. Üvegbetétekkel
is díszíthetőek, ami tovább javíthatja
megjelenésüket.

képünk illusztráció.

2019-ben is havonta keresse a postaládájában

a Békési Újságot,
a békési családok ingyenes lapját.

Ha a terjesztésben gondot tapasztal, ezt a számot hívja:
66/411-818 (Békési Postahivatal)

Nagy család köszöntötte
Rebeka nénit
Nemrégiben köszöntötte László Mihálynét 90. születésnapja alkalmából Izsó Gábor polgármester. Rebeka néni dolgos éveket
tudhat maga mögött. Cselédként
már ötévesen dolgoznia kellett, később a hajdani békési Építőipari
KTSz-ben helyezkedett el. A munka mellett a gyereknevelés kötötte le a mindennapjait. Házasságában nyolc gyermeke született. Mára már 18 unokával és 16 dédunokával büszkélkedhet.
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