
havonta megjelenő 
ingyenes közéleti 

folyóirat 

megjelenik: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken  

10 ezer példányban

A lapszám 
üzenete

A szenvedéstől megerősödik 
a lélek. A legerősebb 

jellemeket sebek borítják.
(Kahlil Gibran)

2019. február 12.  XXVii. évfolyam 2. szám

Évértékelő interjú Izsó Gábor 
polgármesterrel 
 2. oldal

Disznótoros vacsora pálinka-
versennyel a kisgazdáknál
 5. oldal

Gombavató a református gim-
nazistáknál 
 9. oldal

Riport: Miért nincs sportor-
voslás Békésen? 
 15. oldal

Bizakodva néznek a jövőbe
Új telephelyet vett birtokba, új szolgáltatásokat vezetett be, jóté-
kony célú programokhoz kapcsolódott, így összességében sikeres 
évet zárt a Szent Lázár Alapítvány. Évértékelés és a jövő felvázolása 
Kovács Ildikó intézményvezetőtől.

- Milyen előremutató esemé-
nyek történtek tavaly a Szent Láz-
ár Alapítványnál?

- Ilyennek mondanám, hogy 
tavasszal a varrodánk új otthont 
kapott, ahol immár teljes kapa-
citással folyhat a gyártás. Bekap-
csolódtunk a Digitális Jólét Prog-
ramba. Az a célunk, hogy mér-
sékeljük a leszakadást a digitális 
eszközök használatában és eléré-
sében a periférián élők körében. 
Újdonság, hogy a nappali ellá-
tás keretein belül ingyenes hajvá-
gási lehetőséget és masszázsszol-

gáltatást indítottunk. Egészség-
megőrző klubjaink folyamatosan 
működnek az Egészségfejlesztési 
Irodával együttműködve. Célunk 
az egészséges életmód és a szű-
rővizsgálatok népszerűsítése. Ide 
kapcsolható az Életrevalók Klub-
ja, melyhez egyre többen csatla-
koznak, és színvonalas foglalkozá-
sokon vehetnek részt. Újdonság 
volt még, hogy tavaly a kulturá-
lis központtal közösen szerveztük 
meg az Idősek Világnapi rendez-
vényt. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Több mint kétszázan 
a VI. Farsangi Forgatagon

A legnépszerűbb idén is a jelmezverseny volt. Tudósításunk a 7. oldalon olvasható.

Fo
t

ó
: G

A
-P

Ix
  F

o
t

ó
.

Eperjes Károly előadása

A békési római katolikus egyházközség és a KÉSZ vendégeként febru-
ár 7-én Békésre érkezett és mintegy száz érdeklődő előtt tartott nagysike-
rű előadást Eperjes Károly. A Kossuth-díjas közismert színművész beszélt 
római katolikus neveltetéséről, pályakereséséről, színészi karrierje állomá-
sairól, hitvallásáról a színpadi szerepei kapcsán és az élet más területein. 
Érintette az európai keresztény egyházak elerőtlenedését és a hitvalló ma-
gyarság küldetését is. 
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„Békés fejlődése tagadhatatlan”
Interjú Izsó Gábor polgármesterrel múltról, jelenről és jövőről

- Mik voltak 2018 legfontosabb 
beruházásai, sikerei Békésen?

- Békés sikeres éve volt a tava-
lyi. Városunk őrzi körzetközponti 
szerepét. A legtöbben nem is sej-
tik, hogy milyen sok munka rejlik 
ebben, különös tekintettel Békés-
csaba közelségére, munkaerőt el-
szívó hatására. Mégis Békés a me-
gye egyik legjobban fejlődő tele-
pülése lehet. Hosszú évek előké-
születei után számos pályázati fej-
lesztés, beruházás immár a meg-
valósítás szakaszába lépett. A cél-
egyenesben van Dánfok fejleszté-
se, a 250 személynek munkát adó 
börtön építésének megkezdése, a 
Fáy utcai kézilabda munkacsarnok 
megvalósítása. Folynak az energe-
tikai korszerűsítést célzó munkák 
több mint 30 épületben, köztük 
a Rendelőintézetnél és a kulturá-
lis központban, folyik a piac felújí-
tása. Két beruházást befejeztünk: 
az oncsai iparterület infrastruktu-
rális fejlesztését és a városi csapa-
dékvíz-elvezető hálózat korszerű-
sének első ütemét. Nőtt a város 
iparűzési adóbevétele, csökkent a 
munkanélküliség. Nem csökkent a 
született gyermekek száma. óvo-
dáink kiemelkedően magas szín-
vonalon dolgoznak, hasonlóan a 
szociális intézményrendszerhez. A 
Fürdő kihasználtsága jelentősen 
nőtt. Elkészült a kültéri gyermek-

medence, melynek ünnepélyes át-
adása idén tavasszal várható. Nye-
reséges az önkormányzat vállalko-
zása, a BKSZ Kft., amely immár 
több mint 50 főt alkalmaz. Az ön-
kormányzat maga is munkahelye-
ket teremt a szociális szövetkeze-
ten keresztül. Fontosnak tartom a 
helyi polgárságot. Ez a réteg nem 
nő sajnos, de nagyon fontos pillérét 
adja a fejlődésnek. Békés élen jár 
a kulturális életben és a sportélet-
ben, ezeknél a nagyon élénk civil 
szervezetek munkája elengedhetet-
len. Rendezvényeink sikeresek. ta-
valy a korábbiaknál nagyobb sza-
bású volt például az augusztus 20-
i ünnepség is. A Békés-tarhosi Ze-
nei Napok és a Madzagfalvi Napok 
tömegeket mozgat meg. Kidolgoz-

tunk egy ifjúsági koncepciót, mely-
lyel a fiatalság helyben tartására 
teszünk kísérletet. 

- Milyen reményekre jogosít fel 
a nemrég elfogadott idei költségve-
tés? Mire futja, mire nem futja?

- Stabil működésben reményke-
dünk.  több helyen sor kerül bér-
emelésekre is. Több száz millió fo-
rintot fordítunk a város csinosításá-
ra.  Közel 30 ezer négyzetméter út 
aszfaltozása valósul meg, és sok he-
lyen fogjuk a járdákat építeni, uta-
kat javítani. Két városképi jelentő-
séggel bíró épület külső homlokza-
tát felújítjuk. Egyik a Jantyik ut-
ca 5., a másik a Petőfi u. 4. számú 
épület. A városközpontban meg-
kezdődik a „Zöld Város” program. 
Jelentős összeg jut itt mindenek-

előtt fásításokra, egy futópálya ki-
alakítására, és a sétány szebbé té-
telére. Befejezzük a hűtőház épí-
tését. A leszakadó városrészeket és 
Dánfokot fejlesztjük. A költségve-
tésben mindehhez megvan a forrás.

- 2019 őszén önkormányzati vá-
lasztások lesznek. Milyen állapoto-
kat hagy hátra a mostani jelek sze-
rint a jövendő, megváltozott össze-
tételű városvezetésére a mostani 
irányítás?

- Sokat fejlődött a mostani cik-
lusban is Békés. Amiben lehetsé-
ges volt, előbbre léptünk. Ennek 
egyetlen módja a pályázatok be-
nyújtása, amelyekkel több mil-
liárdnyi támogatást nyertünk. A 
beindított és végrehajtott fejlesz-
tésekkel Békés fejlődése tagadha-
tatlan. A város vagyona jelentősen 
nőtt. Biztonságos, tiszta, virágos, 
élhető településen élünk. Javultak 
kilátásaink a munkahelyeket illető-
en, és az M44-es gyorsforgalmi út 
megépítése pozícióinkat még in-
kább javítja. A jövő szempontjából 
meghatározóak lesznek a már elin-
dított fejlesztések, melyek majd a 
következő ciklusban érnek be. Ha 
pedig a személyes motivációm-
ra kíváncsi: a jövőben is szeretnék 
a közéletben tevékenykedni. De 
hogy milyen pozícióban, azt még 
nem döntöttem el. 

Szegfű Katalin

Békési újságÖnkormányzati hírek, felhívások2

A leszakadó  térséget fejlesztik
Közel 520 millió forintos pályá-

zati támogatást nyert el Békés az 
úgynevezett leromlott városi terü-
letek rehabilitációjára. A pályázat 
részleteit a sajtó előtt ismertették. 
Kádasné Öreg Julianna, a Békés Vá-
rosi szociális szolgáltató Központ 
igazgatója elmondta, hogy az érin-
tett hatházi városrészen a KsH ada-
tai szerint 1119 személy él. A prog-
ram, más szintén folyó projekttel 
együtt őket, közülük is a 16-54 éve-
seket célozza meg. Drogprevenciós és 

bűnmegelőzési előadásokkal, egész-
ségügyi szűrésekkel, álláskeresé-
si tréningekkel, egyéni mentorlással 
akarják elérni az ott élőket. Aktivi-
tásukat, tenni akarásukat növelni 
szükséges. A programba bevontak 
közül 150 személy oKJ-s bizonyít-
ványt szerezhet, így téve esélyeseb-
bé, hogy bekapcsolódjanak vagy újra 
bekapcsolódjanak a munka világába. 
Helyben zajlik a konyhai kisegítő, a 
kertépítő, a takarító és az asztalosipa-
ri összeszerelő képzés. Tizenöt család 

pedig bérlakásba költözhet. Az újon-
nan épülő, 59 négyzetméteres házak 
kertjei az önellátás új lehetőségét is 
megteremtik a kiválasztott, mun-
kahellyel rendelkező személyeknek, 
családoknak. 

Izsó Gábor polgármester a prog-
ramról elmondta, hogy a pályázat 
önerőt nem igényelt. A mindenna-
pokban érzékelhető segítséget jelent 
majd a körzetben élőknek a közvi-
lágítás korszerűsítése, a járdák újra-
rakása, a földutak padkázása, térfi-

gyelő kamerák kihelyezése. Játszó-
teret is építenek, valamint a London 
utcában közösségi ház nyitja majd 
meg a kapuit, ahol a betérők segít-
séget kaphatnak a közigazgatásban 
való eligazodáshoz, a munka világba 
való visszatéréshez, és tájékoztatást 
a számukra elérhető szociális ellátá-
sokról, képzésekről. A polgármester 
hozzátette, minden városlakó érde-
ke, hogy a szegregátum ne húzódjon 
egyre beljebb, és a leszakadó népré-
tegek is esélyt kapjanak.  Sz. K.

Izsó Gábor polgármester szerint a mostani önkormányzati ciklusban sokat fej-
lődött Békés.
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Békési újság aktuális 3

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem történt. 

Elhunytak
Gyökér Mihály (75 évesen), özv. Guti Istvánné 
Vári Irén (84), dr. Varga Imréné Kecskés Eszter 
(92), Kovács András (76), Vorindán Tibor György 
(67, Murony), Kelemen Istvánné Szatmári An-
na (82), Bartók István (93), Római Elemér (81), 
Dancs Mátyás (59), Fazekasné Földes Ilona (68, 
Kamut), özv. Nagy Imréné Nyíri Anna (90), Cson-
ka János Vincéné Nagy Anna (93), özv. dr. Andor 
Lászlóné Futaki Anna (84), özv. Molnár Ferenc-
né Oláh Piroska Etelka (79), özv. Lehoczki Mi-
hályné Faragó Julianna (82), Toldi László Miklós 
(65), Szudár László (62), özv. Varga Sándorné 
Kutyik Erzsébet (71), özv. Vidó Jánosné Komlódi 
Anna (87), Kovács János (87), özv. Gyaraki Ist-
vánné Honfi Flóra (83), Szalay Anna (87), özv. 
Vári Istvánné Szekeres Eszter (98), Kádas János 
(72), özv. Harmati Istvánné Szalontai Anna (89, 
Bélmegyer), Balog Angéla (56), Oláh Gergely 
(64), Oláh Irén Erzsébet (71, Bélmegyer), Szaba-
dos József Gábor (88), Török Lászlóné Nyeste 
Ilona (72), Harmati Gábor (66, Bélmegyer), özv. 
Békési Sándorné Kovács Julianna (90), Jenei 
Sándor (68), özv. Faragó Istvánné Kabai Sára 
(68), Barta Jánosné Vakarcs Erzsébet Eszter 
(62), özv. Kis Mihályné Szűcs Zsófia (83), Bor-
bély István (56), Szabó Sándorné Hégely Ildikó 
Zsuzsanna (52), Varga Béla (78).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár: 
február 9-16. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
február 16-23. 
Turul Patika (Piac tér),
február 23-március 2. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
március 2-9. 
Levendula Patika (Csabai u.), 
március 9-16. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ün-
nepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között ve-
hető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyit-
va tartanak.

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

Az elhurcolt békésiekre emlékeztek
Az év első szabadtéri rendel-

vényén, mínuszokban tartotta a 
málenkij robotra 1945-ben Békés-
ről elhurcoltakra emlékezését janu-
ár 26-án a Békési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat. A megem-
lékezés helyszínéül a tavaly ősszel 
átadott emlékhelyet választották 
a világháborús emlékművek kö-
zelében, ahol márványtábla őr-
zi az elhurcoltak neveit. A törté-
nelmi korra és a málenkij robotra 
kényszerítettekre egyenként em-
lékezett Gurzó Klára. A nyugal-
mazott segédlevéltáros a témá-
ban korábban kutatásokat folyta-
tott. Elmondta, hogy a német ne-
vű, német származású 17 békési 
civil polgári személyt 1945. janu-
ár 8-án vitték el a gyulai gyűjtő-
táborba, majd onnan szovjet terü-
letre ’kis munkára’, azaz ’málenkij 
robotra’. Egynegyedük sosem tért 
haza, sorsuk ismeretlen. Feltehe-
tően odavesztek, talán már az uta-
zást sem élték túl vagy a kemény 
munka, a rossz bánásmód, az elég-
telen táplálkozás miatt haltak meg. 

Voltak, akik idővel hazatértek, de 
legyengült szervezetük miatt ha-
mar elhunytak. Mások hazatérve 
megélték az öregkort, gyermekeik, 
unokáik megszületését, leszárma-
zottaik tehát köztünk élnek. De 
a fenyegetések és megfélemlítések 
miatt még ők sem beszéltek szinte 
sosem az átélt embertelenségekről, 
szenvedéseikről, azokat magukkal 

vitték a sírba. Ezért nehéz a kuta-
tók dolga, hogy kiderítsék, melyik 
munkatáborban dolgoztak a bé-
késiek. Hogyan sikerült túlélniük, 
vagy hogy mi lett az odaveszettek 
sorsa, hol a nyughelye. Az emléke-
zők egy-egy mécsessel és koszorúk-
kal emlékeztek a márványtáblákon 
megőrzött 17 békési nőre és férfira. 

Szegfű Katalin

Ismét találkoztak 
a Békési Újság munkatársai

A sokéves hagyományt folytatva 
ismét kötetlen hangulatú évindító 
vacsorán találkoztak egymással a 
Békési Újság munkatársai: a rova-
tok gazdái, a cikkszerzők, a fotósok, 
a tördelés, a speditáció és a terjesz-
tés segítői. A vacsorára meghívást 
kapott mindenki, aki bármilyen 
részt vesz abban, hogy a havonta 
az olvasók elé kerüljön a Békési Új-
ság. Szegfű Katalin főszerkesztő az 
előző találkozás óta eltelt időszak 
eredményeit, változásait ismertette. 
Ezek közül a legfontosabb a koráb-
ban kéthetilap havilappá alakulása 
volt 2018 augusztusában. Nem vál-
tozott viszont a lap lokálpatrióta, 
keresztény-konzervatív szellemisé-
ge. Ez a stabil szellemi alap, továb-
bá a munkatársak lelkes, önkéntes 
munkája viszi előre a lapot és teszi 

lehetővé, hogy a Békési Újság ha-
vonta az olvasó ezrek kezébe kerül-
jön, nekik hiteles és minél inkább 
teljes áttekintését adja a városban 
történt eseményeknek - emelte ki 
Szegfű Katalin. Sikerkiadvány a 

Békési Kalendárium is, melynek 
készítése javarészt szintén ehhez a 
munkatársi közösséghez tartozik. 
Az évértékelés után került sor a va-
csorára és a jóízű beszélgetésre a 
Bagoly vendéglőben. 

Az elhurcoltak neveit megörökítő márványtáblánál folyt az emlékezés.

A
 S

Z
ER

Z
ő

 F
EL

V
ÉT

EL
E.

Fo
t

ó
: G

A
-P

Ix
  F

o
t

ó
.

A munkatársak egy része, akik részt tudtak venni a rendezvényen.



Békési újságinterjú, hirdetés4

Bizakodva néznek a jövőbe
(Folytatás az 1. oldalról)
- 2018-ban figyelt az alapítvány 

a jótékonyságra?
- Bekapcsolódtunk a koraszülött 

mentőautóra való gyűjtésbe, illet-
ve részt vettünk az ennek kapcsán 
rendezett jótékonysági gátfutáson 
is. Alapítványunk sikeres gyűjté-
si akciója révén nagyobb összeg-
gel tudtuk támogatni e nemes célt. 
A Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület felajánlásait rendszeresen ki-
osztjuk a rászorulók között. Nyá-
ron több gyerektábort rendeztünk, 
ahová halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekeket hívtunk, így biz-
tosítva számukra, hogy a nyár egy 
részét játékosan, ugyanakkor hasz-
nosan tölthessék el. több rászoru-
ló egyéni megkeresésére tudtunk 
élelmiszeradomány és ruhaado-
mány formájában segítséget nyúj-
tani. Sőt távolabb élő gyerekekhez 
is juttattunk az adományokból: a 
gyergyószentmiklósi szent Anna 

Gyermekotthon, és dózsaújfalui Is-
teni Irgalmasság Gyermekvédelmi 
Központ részére adtunk felajánlá-
sokat. A már több éve rendszere-
sen sorra kerülő „Én is tudok se-
gíteni!” akciónkkal 2018-ban a 
helyben működő Dr. Illyés Sándor 
óvoda, általános Iskola, szakisko-
la, Készségfejlesztő Iskola és Kol-

légium óvodás csoportjait támo-
gattuk, illetve a Magyar Pünkös-
di Egyház Országos Cigánymisszió 
részére továbbítottunk cipős doboz 
adományokat. 

- Mi a helyzet a foglalkoztatás-
sal?

- Nálunk folyamatos a munka-
erő-felvétel. 2018-ban nőtt a dol-

gozóink száma, és ezt 2019-ben 
is folytatni szeretnénk. Különfé-
le szolgáltatásaink sikerességének 
köszönhetően éves bevételünk és 
az együttműködő partnereink szá-
ma is emelkedett. A kitűzött cé-
lokat sikerült elérnünk. tovább-
ra is várjuk a megváltozott mun-
kaképességű dolgozni vágyók je-
lentkezését. Jelentkezni telefonon 
a 66/643-588-as és a 66/646-017-
es telefonszámon lehet, illetve sze-
mélyesen a Hunyadi tér 1/1. szám, 
vagy a Petőfi u. 33. szám alatt. Sze-
retnék továbbá köszönetet monda-
ni a Henkel Magyarország Kft-nek, 
a Prevail Kft-nek, az ADRA Ala-
pítványnak, a tágas tér Gyüleke-
zetnek és mindazoknak a magán-
személyeknek, akik felajánlásaikkal 
támogatták célkitűzéseink megva-
lósítását. Köszönöm a Békési Új-
ságnak, hogy nyilvánosságot bizto-
sít alapítványunknak, így minder-
ről beszámolhattam.  Sz. K.

Új helyen a Szent Lázár Alapítvány varrodája.
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Meghívó
Február 23-án, szombaton 19 órai kezdettel 

a Békéscsabai Lovagi Szék szervezésében Békésen, 
a Nagyház Pince Borozóban 

„Tavaszváró Bálra” kerül sor.

Program:
Megnyitó  Pohárköszöntő

Vacsora:
Előétel: Kacsamájpástétom pirított bagettel, fűszervajjal

Leves: Gyöngyös erőleves zöldségrőzsével, 
tépett húsával és lúdgége tésztával

Főétel: Pikáns sertéstekercs baconben, Roston libamellfilé vörösboros 
barnamártással, Juhtúróval töltött gomba, Harcsafilé Orly köntösben

Hercegnőburgonya, Sáfrányos rizs
Házi friss vegyes saláta

Desszert: Oroszkrém torta ünnepi köntösben

A menühöz a borokat 
a Baromfiudvar 2002 Kft., Tier László sommelier ajánlja. 

Az est folyamán jótékony árverésre kerül sor, amelyen licitre bocsátjuk 
Zajácz Tamás bőrműves iparművész „Bőrképét”, 

valamint egy 1988-as évjáratú 6 puttonyos Tokaji Aszút, 
a tállyai Homoky Pincészet felajánlásából.

A vacsorajegy ára: 6000 Ft.
A jó hangulatot Kékegyi István biztosítja.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Érdeklődni személyesen a Széchenyi tér 6. szám alatti Nagyház Pince Borozóban, 

vagy telefonon Gál Lászlónál (0036-30/468-76-79) 
és Jákób Istvánnál (0036-20/993-91-60).

Pályázni lehet A témáBAn elKéSzített 
novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel 

maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (legfeljebb 10 db archív 
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), vagy 6-10 darabból álló, 

egyetlen témában elkészített fotósorozattal. 

A pályázat beadásának határideje: 2019. július 1.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek 

az év végén megjelenő 2020-as Békési Kalendáriumba, 
készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

Legyen ön Békés legsikeresebb állandó 
kiadványának, a 15. alkalommal megjelenő 

Békési Kalendáriumnak a szerzője! 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány a 

2020-as Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat címe: „Szülőföld. Anyaföld. Békés.”

A PáLyAMuNKáK 
ELJuTTATHATóK:

  személyesen  
 a felnőtt könyvtárba 

  postán 
– a Családért Alapítványnak 

címezve (5630 Békés, Petőfi ut-

ca 20.) 
  elektronikusan 

– a bekesiujsag@gmail.com címre

Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosz-

szabbik oldala minimum 2000 pixel le-

gyen. A papírképeket készítőiknek visz-

szaadjuk.
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metamorfózis 
és biztosítéka

Lengyelországba szervezett ad-
venti zarándoklatot a KÉsZ. Me-
netben a buszon kisfilmet néz-
tünk, mely a Czestochowába tar-
tó Fekete Madonna-zarándokvo-
nat ról szólt. Beszélgetés foszlá-
nyai hallatszottak, kicsit olyan 
háttér-dekorációnak tűnt az egész 
vetítés. Pedig ugyanide tartott kis 
csapatunk is. Ahogy telt-múlt az 
idő, csendes, számunkra is csak 
utólag visszagondolva észrevehető 
átalakulás kezdődött el. Az ország 
minden tájáról összeverbuváló-
dott, egymást csak látásból, vagy 
még tán úgy sem ismerő társaság 
közösséggé kezdet szerveződni. 
talán az elsuhanó szentlélek sze-
líd, kedves simogatása váltotta ki 
e kis csodát. Csodát, melynek be-
következtéhez - mintegy megko-
ronázásként - járult hozzá mind-
az, ami ezután következett. 

E metamorfózis építőköve volt 
Krakkó ódon, hitet és ősiséget su-
gárzó szelleme, a Lengyelország-
ban tapasztalt rend és tisztaság, 
az emberek nyugodtsága és mo-
solya, segítőkészsége, az élő, lük-
tető nyüzsgés, a fiatalok nagy 
száma, a sok gyerek. De ilyen volt 
a közös történelmünk megszám-
lálhatatlanul sok jele és az a tény, 
hogy ahová mentünk, mindenhol 
kisütött a nap. És ilyen volt egész 
Czestochowa maga is, meg a csík-
somlyói Madonna ajándék-másá-
nak égi mosolya. Mindez építő kő 
és gombóc a torokban egyszerre. 
Vagy a tömeg a czestochowai ba-
zilikában, mely befogadott, udva-
rias volt, láthatóan élő hittel telít-
tetett, komoly, de mégis derűs és 
mellbeverően fiatal. Vagy a szent-
mise alatt fegyelmezetten, rende-
zetten vonuló ezer nyelvű zarán-
doksereg, kik óvatosan araszolnak 
el a mennydörgő szentbeszédet 
mondó püspöktől alig fél méter-
re, és mindez természetes: misé-
nek lennie kell a hazáért, de a za-
rándoknak is látnia kell a Fekete 

Madonnát. A szusszanásnyi idő-
ben bekapott falat, a forralt bor, a 
csapolt jó sör, a buszos pálinkács-
ka is vérré vált bennünk, hisz a 
zarándok is csak emberből van. 
Emberből, emberekből bizony, 
kik az út elején valának görög- 
és római katolikusok, reformá-
tusok és evangélikusok. Egymás-
nak alig ismerősök. A végén pe-
dig, mikor együtt, hang és pissze-
nés nélkül, könnyekkel a szemek-
ben és gombócokkal a torkokban 
megnézték a Boldogasszony-za-
rándokvonatról szóló csíksomlyói 
filmet és együtt énekelték az el-
hangzó himnuszokat, döbbentek, 
döbbentünk rá: nem a filmek kö-
zül volt egyik jobb vagy rosszabb: 
mi változtunk meg. A metamor-
fózis megtörtént. 

Eddig a beszámoló. Friss hír vi-
szont a következő: „Június 1-jén 
tart szabadtéri szentmisét a csík-
somlyói hegynyeregben Ferenc 
pápa, ott, ahol a pünkösdi búcsú 
miséjét is szokták tartani. Mivel a 
búcsú az idén egy héttel későbbre 
esik, felmerült a két esemény ösz-
szevonásának lehetősége.” A szer-
vezők végül úgy döntöttek, hogy 
mindkettőt megünneplik. Nos, 
örömhír, hogy a pápa Erdélybe 
is ellátogat végre. ám sokakban 
felmerül: megtörténik-e június 
1-én az a metamorfózis, amiről 
előbb beszéltem, és ami minden 
Csíksomlyói Búcsún bekövetke-
zik? Bár Ferenc pápa tevékeny-
sége, megnyilatkozásai olykor - 
a „jóakaratú média” által is szít-
va - vitát váltanak ki, jó eséllyel 
igen, megeshet e csoda. Főleg, 
ha a vendég hozza magával en-
nek biztosítékait: a magyar misét 
a moldvai csángóknak és a Csík-
somlyói Búcsú világörökség ré-
szévé nyilvánítását.

Jegyzet

Pálmai tamás

Disznótoros vacsora 
pálinkaversennyel

Hagyományos disznótoros va-
csoráját a tagok közében meghir-
detett pálinkaversennyel fűsze-
rezte meg a Békési Kisgazdakör. 
A nagy múltú helyi civil szerve-
zet 56 tagja január 26-án ismer-

hette meg a verseny eredményét. 
A pálinkákat háromtagú zsűri bí-
rálta el, elnöke Rácz Attila önkor-
mányzati képviselő volt. 35 pár-
latot kóstoltak meg. A szilvapá-
linkák között a legízletesebbnek 
Berczi Sándoré, a barackpálinkák 
versenyében Lipcsei Gáboré, míg 
az egyéb párlatok között szintén 
Berczi Sándoré volt a zsűri favorit-
ja, figyelembe véve a tisztaságot, a 
gyümölcsérzetet és íz harmóniát. 
Az ítészek elnöke elmondta, hogy 
a pálinka megítélése az utóbbi 
egy-két évtizedben jelentősen át-
alakult, a pálinka hungaricum 

lett, presztízse megnőtt, minősége 
feljavult. A város különdíját Izsó 
Gábor polgármester adta át Ba-
logh Istvánnak, akinek a fejéből 
kipattant a hagyományossá ter-
vezett gazdaköri pálinkaverseny 

ötlete. A díjazás, Hégely Laci bá-
csi népdaléneklése és Molnár Má-
té református lelkész asztali áldása 
után következhetett a disznótoros 
vacsora orjalevessel, sült kolbász-
szal és hurkával. A Békési Kisgaz-
dakör ezzel az évet elkezdte. El-
nökük, Tarkovács István a Békési 
Újság olvasóinak elmondta, hogy 
tavasszal a határjárást, ősszel pe-
dig a szüreti lovas kocsis felvonu-
lásukat rendezik majd meg. Ezek-
kel a hagyományápoló rendezvé-
nyekkel állnak a békési lakosok 
elé 2019-ben.  

Szegfű Katalin

Berczi Sándor pálinkája két kategóriában is a legjobbnak bizonyult.

A Kossuth Lajos utcában január 21-én elesett egy kerékpáros nő. Me-
net közben lecsúszott a lába a pedálról és ezért vesztette el az egyen-
súlyát. A mentők 8 napon túl gyógyuló csonttöréssel vitték kórházba.

A Táncsics utcában január 28-án fának ütközött egy személygépkocsi. 
A balesetben az autó vezetője súlyosan megsérült.

A Szánthó Albert utca és a Fábián utca kereszteződésében febru-
ár 4-én kora reggel egy személygépkocsi nem biztosított elsőbbséget 
és nekiütközött egy kerékpáros nőnek, aki elesett és könnyű sérülést 
szenvedett. 

közlekedési hírek
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A gyömbérteA

A gyömbértea nagyon jó gyulladáscsökkentő, 
ezért torokgyulladásnál, influenzánál gyógytea-
ként fogyasztva hatásos. Köhögésnél alkalmazha-
tó a váladék felszakítására. Kiváló emésztést segí-
tő és puffadáscsökkentő. Utazásnál és terhesség 
alatt csökkenti a hányingert és az émelygést. Fogyókúrázóknak jó zsírégető. 
Vérkeringést fokozó, ezért segít a méregtelenítésben és szellemileg is frissít. 
Vérhígító hatású, ezért hasonló tulajdonságú gyógyszer mellett tartósan nem 
alkalmazható. Nagyon erős íze van, ezért ha túl kevés vizet öntünk rá, csípni 
fog. A gyömbér gyógyhatása fokozható mézzel, friss citrommal és fahéjjal.
Hogyan készítsünk teát friss gyömbérből? A gyömbér gyógyhatását elsősor-
ban illóolajai adják. Ezek legnagyobb koncentrációban a növény héja alatt ta-
lálhatóak. Ezért csak alaposan mossuk meg és ne hámozzuk meg. Reszeljük 
le, így jobban kioldódnak az illóolajok. Bár gyökérről van szó, amiből általá-
ban főzéssel készítünk teát, a gyömbérnél mégis a forrázást javasolt alkalmaz-
ni.  Hozzávalók: két ujjnyi friss gyömbér lereszelve, 1 liter víz, méz, 1/2 citrom, 
narancs frissen facsart leve, esetleg fahéj. Elkészítése: a gyömbért tisztítsuk 
meg, majd egy sajtreszelőn reszeljük le.  A forrásban levő vizet, amikor gyön-
gyözik, lassan öntsük rá a gyömbérre. Hagyjuk állni, amíg ihatóra hűl. Szűrjük 
le és adjuk hozzá a frissen facsart citromlevet, narancsot és a mézet. 

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

Kérdései vannaK? JöJJön el hozzánK!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, a József Attila u. 5. szám alatt. 

rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

KÉSZ bál, tizenhetedszer
Nagykorú lesz idén a békési 

KÉSZ, 18 éves. Így január 26-án 
tizenhetedik alkalommal rendez-
hette meg hagyományos jótékony-
sági bálját a sportcsarnokban. 282 
vendég vett részt az eseményen. 

Az est fővédnöke Kémenes Lóránt 
Zoltán kolozs-dobokai főesperes, 
védnöke Nagy tibor békési plébá-
niai kormányzó volt. A bál elején 
néma felállással tisztelegtek a köz-
elmúltban 43 évesen elhunyt tag-
társuk, Karsai Csaba emléke előtt. 
A magyar és a székely himnusz el-
éneklése után Dr. Pálmai tamás 
köszöntötte a vendégeket, köztük 
Dankó Béla parlamenti képvise-
lőt, Vantara Gyula volt képvise-
lőt, Szarvas Péter békéscsabai, Izsó 
Gábor békési és szebellédi Zoltán 
újkígyósi polgármestert, Dr. Ko-
vács Tamást, a NAV megyei elnö-
két, továbbá a megyei önkormány-
zat, a járási hivatal, a békési ön-
kormányzat képviselőit, vezetőit, 
és a válaszúti, Prima Primissima 
díjas Kallós Alapítvány képviselő-

it. A nyitó táncot Mahovics tamás 
és Mahovicsné Ladányi Anita ad-
ták elő, majd a békéscsabai Mari-
ann Balettiskola következett ked-
ves és látványos táncvariációjával. 
A műsort a Belencéres Táncegyüt-

tes „viharos” és forgatagos előadá-
sa zárta. Pálmai doktor beszámolt 
a szervezet tavalyi évi munkájáról, 
majd ismertette az idei terveket. A 
bál bevételéből továbbra is támo-
gatják továbbtanulásukban azt a 
békési testvérpárt, akiket eddig is, 
és segítik egy tehetséges békési fiú 
egyetemre jutását. támogatnak 
továbbá határon túli magyar gye-
rekeket, egy marosvásárhelyi ár-
vaházat és egy Kolozsváron tanu-
ló vak kislányt. Mindezt a jól sike-
rült árverés és tombolasorsolás se-
gíti elő, ahol érdekes és értékes tár-
gyak, köztük 19. századi könyvek 
és képeslapok találtak gazdára, 
hála a felajánlóknak és a vásárlók-
nak. Jó hangulatú mulatság volt, 
jó zenével és finom falatokkal, jó 
célt szolgálva.

Mahovics Tamás és Mahovicsné Ladányi Anita nyitó táncával kezdődött a mű-
sor a tizenhetedik KÉSZ bálon.
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VállalJuK:
 Motorkerékpárok
 személygépkocsik 
 Kistehergépkocsik 

 Utánfutók
MűszaKi

vizsgáztatását.
továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
előzetes átvizsgálás. 

Műszeres 
diagnosztika.

Tárház u. 22/2.
Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat

+36 30 963-0861        +36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu
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békési sorsok, ékési arcokB
the player is a lady 

Azaz a játékos egy hölgy, aki szőke, zöld szemű és filigrán. A 22 
éves Vácz Ráhel Anna nemrég Sanghajban, a PUBG versenyen 
egyetlen magyarként képviselte hazánkat. Ismerjék meg önök is 
ezt a nagy jövő előtt álló tehetséget!

-  Kifejtenéd a hozzá nem értők-
nek, hogy mi is ez a PUBG?

- A PlayerUnknown’s 
Battlegrounds (röviden: PUBG) 
egy többjátékos módú battle royale 
játék. Egyfajta e-sport. Először egy 
repülőgépből kiugorva le kell ejtő-
ernyőznünk a szigetre, ahol a földet 
érés után fegyvereket, páncélokat 
és hátizsákot kell találni, majd meg 
kell küzdeni a többi játékossal. A 
szigeten van egy kör, ami még job-
ban közelebb keríti a játékosokat 

egymáshoz. Aki körön kívül van, 
folyamatosan sérül. Az győz, aki 
utolsónak marad talpon a szigeten.

- Mi történt Kínában a verse-
nyen? Egyáltalán hogy kerültél 
oda?

- A világ minden tájáról érkez-
tünk a versenyre, Amerikától Eu-
rópán át Japánig. 42 országból jöt-
tek játékosok, de én voltam köz-
tük az egyetlen magyar. Engem 
Magyarországról a Pixel választott 

ki, a Zowie termékek magyarorszá-
gi hivatalos forgalmazója. Nagyon 
örültem a megtiszteltetésnek. Az 
egész út valamennyi költségét ők 
állták. Maga a verseny három na-
pon át zajlott, és minden nap öt 
kört játszottunk egy pályán és a 
helyezések, meg a találatok után 
pontot kaptunk. Ezek alapján dőlt 
el a végső helyezési sorrend. A 48 
induló között én a 32. helyen vé-
geztem. Bár kis szerencsével egy-
két hellyel végezhettem volna elő-

rébb is, mégis teljesen elégedett va-
gyok, mert ezt az eredményt egy 
nagyon kemény mezőnyben értem 
el, így nincs is miért bánkódnom.

- Milyen benyomásaid vannak 
Kínáról, az ott élő emberekről?

- sajnos sanghajból nem lát-
tam túl sokat, mert nagyon zsúfolt 
volt a programunk. Ha becsülettel 
akartuk képviselni hazánkat, akkor 
már kora reggel mennünk kellett 
gyakorolni a csarnokba. tudtuk, ez 

nem egy turistaút, nagy a felelős-
ségünk. A szakadó eső elmosta az 
egynaposra tervezett városnézést. 
Az emberek nagyon kedvesek vol-
tak velünk. Bármi gondunk, ba-
junk volt, a szervezők mindenben 
segítettek, sőt mindenkinek kije-
lölt segítő állt rendelkezésére. Mi-
vel nem túl sokan beszélik ott az 
angolt, így ők intézték az étkezése-
inket, rendeltek taxit vagy bármit, 
amit kértünk. Kellemes érzésekkel 
tértem haza.

- Lesz-e folytatás?
- Igen, áprilisban, Koppenhá-

gában. Már gőzerővel készülünk a 
csapatommal, a singularity FE-el. 
A csapat amúgy nemzetközi, mert 
finn, svéd és norvég tagja is van 
rajtam kívül. Igaz ez egy más jel-
legű játék, a CS:GO, de ott is min-
dent bele fogunk adni. 

- Ha nem játszol, mit csinálsz? 
Dolgozol vagy még tanulsz?

-  Mindkettő. A játék mellett 
másodéves hallgató vagyok a sem-
melweis Egyetemen, optometriát 
tanulok, és Békéscsabán, a Cen-
ter optikában dolgozok látszerész-
ként. 

- Ejha! Dolgozol, tanulsz, aktí-
van játszol. Marad időd egyálta-
lán magánéletre?

- természetesen igen. A sza-
badidőmben is játszom, csak úgy 
kedvtelésből, vagy a barátommal 
töltöm az időt, akivel szintén a já-
ték kapcsán ismerkedtünk meg. 
Nem vagyok egy elmászkálós fajta, 
szívesebben vagyok otthon, mint 
máshol. Egyébként meg mindig 
arra van ideje az embernek, amire 
szán.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Orodán 
Tamás.
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Több mint 
kétszázan 
a VI. Farsangi 
Forgatagon

(Folytatás a címlapról)
Február 2-án nagy sikerrel zajlott 

le a változatos programokat felvo-
nultató Farsangi Forgatag. A Kecs-
keméti Gábor Kulturális Központ 
immár hatodik alkalommal adott 
otthont a télbúcsúztató ünnepség-
nek, amelyre idén is minden kor-
osztályból érkeztek látogatók. Az 
est felvezetéseként Dr. Pálmai Ta-
más alpolgármester köszöntöt-
te a jelenlevőket, rövid összefogla-
lót adva a farsangi népi hagyomá-
nyokról. A színes programok sorát 
Zséka, azaz Zsombok Réka inter-
aktív zenés gyermekműsora nyi-
totta, de táncbemutatón, valamint 
jelmezversenyen, mentalista- és bo-
hócműsoron is szórakozhattak ki-
csik és nagyok. A rendezvény vé-
gén a Belencéres Néptáncegyüt-
tes műsora következett - a Talléros 
zenekar kíséretében -, majd a telet 
véglegesen elbúcsúztatva a kulturá-
lis központ előtt felállított kiszebáb 
elégetésével zárult a Farsangi For-
gatag. A tánc szerelmesei tovább 
is maradhattak, hiszen a Mahovics 
tamás néptáncpedagógus vezette 
táncház tovább folytatódott. 

D. nagy Bence

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?
Hirdessen nálunK!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
havilapunkat öt település lakói olvassák! Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk! 

Telefon: 00 36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Hatévesen már tudtam, hogy 
óvó néni szeretnék lenni. Ebben az 
egész családom támogatott. Édes-
anyám egyedül nevelt a testverem-
mel, mégis volt ideje a mi álmaink 
elősegítéséhez. A sok akadály elle-
nére sikeresen elvégeztem az óvó-
nőképzőt és 2012-ben Békés egyik 
legjobb közösségű óvodájában, a 
teleki utcai óvodában kezdhettem 
meg pályafutásomat. Nemcsak a 
kis közösségünk, hanem a vezető-
ség maximális támogatását élvez-
hettem annak érdekében, hogy ki-
teljesedhessek a gyermekek között.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- A családomat, a férjemet és a 

barátaimat, hiszen nélkülük so-
se jött volna létre 2016-ban legna-
gyobb álmon, a tündérkert Játszó-
ház. sikerként élek meg minden 
napot az óvodában. A csoportban 
lévő gyermekek adják azt a mérhe-
tetlen sok energiát, amivel így tu-
dok teljesíteni az életben.

- Hogyan képzeled el az életed 
pár évtized múlva?

- Gyermekek között! Bárhova 
sodorjon az élet, mindig gyerme-
kek között voltam és szeretnék is 
lenni. Emellett szeretném befejez-
ni a másoddiplomámat. tovább-
ra is hasznos tagja akarok lenni az 
óvodánknak, és ha lehetőségem 
adódik rá, egy nagyobb játszóház 
kiépítése a tervem, ami még több 
gyermek számára elérhető. Szere-

tem ezt a kisvárost, és ha kis esé-
lyem is van támogatni a szülőket 
azzal, hogy gyermekeiket bizton-
ságban érezhetik a játszóházban, 
amíg az iskolai szünetekben nekik 
dolgozni kell, már megérte meg-
nyitni.

A stafétát Bimbó Szabinának adom 
tovább.

NÉVJEGY
Név: Szűcsné Korcsok Tünde
Foglalkozás: óvó néni, játszóházvezető
Kedvenc zene: Szabó Balázs - Bájoló
Kedvenc film: Micimackó 
Kedvenc étel: almás rétes
Kedvenc ital: kávé
Kedvenc hely: Tündérkert Játszóház
Kedvenc időtöltés: bowling

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz DávidHírek

A közelmúltban ünnepelte 90. 
születésnapán somlyai Gábor-
nét a Dózsa utcai Családi Kör 
Idősek Klubja. Erzsike néni har-
minckét éve mindennap az idő-
sek klubja látogatója, derűs és 
segítőkész idős asszony. Szüle-
tésnapján nagy szeretettel és 
tisztelettel fogták körül társai, 
és együtt örültek vele a klub 
gondozói is – tájékoztatta a Bé-
kési Újságot Dumáné Durkó 
Anna klubvezető.

Harmadik alkalommal érde-
melte ki a Békési Kistérségi 
óvoda Fürkész Központi tag-
óvodája a „Zöld óvoda” címet. 
A minősítést három évig visel-
heti az intézmény, és a követke-
ző megmérettetésen, 2021-ben 
az „Örökös Zöld óvoda” címért 
is versenybe szállhat. A tagóvo-
da elkötelezett pedagógusainak 
célja a fenntartható fejlődés el-
vein alapuló szemléletmód, a 
környezetért felelős magatartás-
hoz szükséges ismeretek, eszkö-
zök és módszerek elterjesztése 
az óvodai nevelésben.

Idén is találkozásra hívják a 
nyugdíjas óvónőket és dajká-
kat a Békési Kistérségi óvoda 
és Bölcsőde szervezésében. A ta-
lálkozónak ezúttal a teleki utcai 
tagóvoda adott otthont január 
utolsó napján. Liptákné Öreg 
Anikó tagóvoda-vezető köszön-
tője után Béres Istvánné intéz-
ményvezető számolt be az el-
múlt év történéseiről. Később 
a nagycsoportosok adtak zenés 
műsort, a Teleki utcán dolgozó 
óvónők különleges üvegfújással 
szólaltattak meg ismert dalla-
mokat, végül az óvónők kórusa 
lépett fel. 







A békési családok lapját 
havonta keresse 
a postaládájában.

Következő lapszámunk 
március 12-én jelenik meg.

Ismét gombot avattak a refisek 
Február elsején tartotta hagyo-

mányos gombavató ünnepségét 
a Szegedi Kis istván Református 
Gimnázium. Az ünnepséget az 
intézmény a hagyományoknak 
megfelelően a békési kulturális 
központban tartotta. 

A meghitt estén megkapták a 
zöld gombot a református gimná-
zium végzős diákjai: a 12.A osztály 

27, és a 12.B osztály 18 tanulója. A 
zöld gomb emlékeztet a május-jú-
nius hónapban esedékes érettségi 
vizsgára, arra, hogy még meg kell 
érni a végzősöknek. A diákokat 
köszöntötte Izsó Gábor, Békés vá-
ros polgármestere is, aki elmond-
ta, hogy idén ötven éve ő is hason-
ló élményekkel gazdagodott, mint 
a most színpadon állók. A búcsú-

zó osztályok nevében Gellénné 
Körözsi Eszter, a 12. B osztályfő-
nöke kiemelte: a végzősök számára 
majd évek múlva kristályosodik ki, 
hogy mit jelentett „Szegedis Gim-
nazistának” lenni, mert most még 
csak a kötelmeket látják, de hosz-
szú távon jó befektetés volt ide jár-
ni, ezt meg fogják látni. 

A református gimnázium ha-
gyománya, hogy komoly és egyút-
tal humoros ünnepséget tartanak 
a tanárok, szülők előtt, és itt min-
denki elmondhatja a színpadi pro-
dukciókban, hogy mit gondol az is-
koláról, a diákévekről. A kisgyerek-
ből felnőtt lett, ez az este során tu-
datosodik a szülőkben. Ezt jelképezi 
a két kivetített fotó: a gyermekkori 
és a ballagási tablókép. A gombava-
tó a búcsú, a köszönet és a vizsgára 
hangolódás időszakának nagy ün-
nepe a Szegedi Kis István Reformá-
tus Gimnáziumban.  m. A.A feltűzött gomb az érettségizők előtt álló nagy feladatokra emlékeztet.
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110-130 kg-os hízók eladók. Arany J. u. 3/1. Tel.: 
66/738-624, 30/30-19-822.
Négyhónapos boxer kiskutya 60 ezer Ft-ért el-
adó. 20/472-96-58.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.

TárSKereSÉS
60 év körüli hölgyet keresek élettársnak. 30/94-
55-433.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 26 
éves békési fiatalember társat keres. 70/268-
68-15.
Nem dohányzó, független férfit keresek 45-53 
éves kor között komoly kapcsolatra. Tel.: 70/21-
42-637. SMS-re nem válaszolok.  

MunKáT KereS, AjánL
Élelmiszerboltba eladót felveszek. Táncsics u. 
3/2. Tel.: 30/96-37-938.
Tapasztalattal rendelkező, nem iszákos szoba-
festőt felveszek hosszú távra. 20/968-92-79.
9 db hársfa nyakazásához keresek olyan sze-
mélyt, aki a levágott gallyakat is elszállítja. 
Lenkey u. 13.
Érettségivel, B kategóriás jogosítvánnyal, keres-
kedelmi végzettséggel nyugdíjas nő munkát ke-
res. 70/56-33-663.
Kerti, állatgondozói vagy házkörüli munkát kere-
sek. Tel.: 70/519-87-54.
65 éves megbízható nyugdíjas asszony napi 
négy órában, délutánra, könnyű munkát keres. 
Tel.: 30/87-78-263.

eGyÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölniva-
ló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, desz-
ka. Tel.: 20/396-66-42. 

Keresem azt a férfit, aki december 1-jén reggel 
felsegített a Csók-hídon egy idős embert, aki 
elcsúszott. Szeretném megköszönni neki. Tel.: 
66/746-881.
Héjas dió eladó 200Ft/kg. Tel.: 30/675-45-50.
5,5 LE fűkasza kocsival jó állapotban eladó. Kü-
lön-külön is elvihető. Körbálás zabszalma és kis 
bálás hereszéna eladó. Tel.: 30/279-46-96.
Mezőberényben eladó: Hajdu mosógép, cent-
rifuga, írógép, kazettás rádió, 180x70 cm-es 
tükrös fogas, sötétítőfüggöny nagyobb ablak-
ra, kézzel hímzett terítők, drapériák, turmixgép, 
masszírozógép, erős fémkosár, napozóágy, por-
szívó porzsákkal, kitűnő állapotú elektromos 
szék. Érd.: 30/321-83-99.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 30/433-79-89.
Eladók: középszőnyegek, dohányzóasztalok, 
csaptelep, befőttes üvegek (720 ml, 1,7 l), Lucznik 
lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Márványlapos gyönyörű biliárdasztal eladó. Tel.: 
66/411-247.
Új 1 l-es átlátszó PET palack kupakkal eladó. 
20/585-82-61.
Eladók: heverők, szekrénysorok, rekamié, régi 
konyhabútorok, fotel, famázsa, 400 l-es hűtőlá-
da, kézimorzsoló, fiókos komód. Érd.: 30/571-
45-22.
Gyümölcsfák kivágásért elvihetők. Pándi 
meggyfa, veres szilvafa csemeték, hibiszkusz, 
aranyeső, jázmincserjék eladók. 20/355-77-26.
Körbálás lucernaszéna eladó. 30/41-89-493.
30 db bontott kúpcserép eladó. 700 Ft/db. Egy-
ben olcsóbban. Érd.: 30/205-31-68.
Nagyteljesítményű háztáji terménydaráló eladó. 
30/921-26-25.
Eladó: 50 l-es üvegballon, vaslapok, 2 colos 
szórófej, fateknők, diófarönk, savanyítókád or-
sója, tolikapa. Érd.: 70/379-14-53.
RK-2-es rotakapa jó állapotban eladó. Tel.: 
20/49-12-189.
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Ingatlan 2 millió forintig

A borosgyáni 4-es horgásztavon horgásztórész 
eladó. Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
A borosgyáni 4-es horgásztavon horgásztórész 
eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Kamuton bontásra vagy felújításra összkomfor-
tos ház eladó 1,2 millió Ft-ért. Tel.: 20/37-94-154.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár: 
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümöl-
csössel 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Érd.: 70/218-59-72.
Félkomfortos egyenes ház kis kerttel a Hajnal ut-
cában eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.: 70/274-
33-44.
Gádoroson 2,5 szobás összkomfortos gáz, gáz 
+központi fűtéssel 1 hold földdel eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Csere békési házra, tanyára érde-
kel. Érd.: 30/87-78-263, 70/216-37-03, délután.
Váradi utca 52. szám alatti kétszobás, összkom-
fortos parasztház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. 
Érd.: 30/304-69-38.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. 
Irányár: 5,4 millió Ft. Érd.: 70/36-11-973.
Tanya eladó kövesút mellett, melléképület-
tel, nagy kerttel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. 
Komfortos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos, felújított 
családi ház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó. 
CSOK-ra is. Érd.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Harmadik emeleti, kétszobás, erkélyes lakás el-
adó 6,6 millió Ft-ért vagy kertes házra cserélhe-
tő. Tel.: 30/321-35-52.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
neM vállal felelősséget. 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.

Décseri utcában másfélszobás, 48 m2-es ház 
eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Bánom-zug vízparti telek épülettel eladó. Irányár: 
7 millió Ft. 70/274-76-59.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, dup-
lafűtéses, redőnyös ház garázzsal, 1833 m2 tel-
ken eladó 7,6 millió Ft-ért. Első emeltig lakásra 
cserélném. Érd.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház 
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.
90 m2-es családi ház 70 m2-es melléképülettel, 
nagy pincével, udvarral közel a központhoz el-
adó 9,7 millió Ft-ért vagy egy-másfél szobás la-
kásra cserélhető. 30/555-77-74.
Malomvégesi városrészen 3 szobás + nappa-
lis, összkomfortos, kétfürdőszobás nagy családi 
ház eladó garázzsal, gazdasági épülettel. Irányár: 
9,95 millió Ft. Ingatlant beszámítok. Érd.: 30/87-
78-263, 70/216-37-03, délután.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Újvárosi városrészen kockaház eladó. Irányár: 
10,5 millió Ft.  Érd.: 70/667-58-55.
Belvárosban 1+2 félszobás tehermentes lakás 
eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 11 millió 
Ft. Érd.: 70/614-74-98, 70/614-73-91.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. 
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Váradi u. 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti össz-
komfortos ház eladó 14 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-
40.

KIAdó InGATLAn

Vendéglátás vagy üzlet céljára alkalmas 
helyiség + lakás kiadó vagy eladó Béké-
sen! Tel.: 66/410-906.

KerT, SZánTóFöLd
Békésen, a marói részen közel 2 hektár föld el-
adó kisebb épülettel, ásott kúttal. Érd.: 70/379-
14-53.
Malomasszonykertben 4 kvadrát szántó szilva-
fákkal eladó vagy kiadó. Érd.: 30/205-31-68.
Sebőkkertben zárt kert, eladó. Villany, kút, és fa-
ház van, Tel.: 20/20-60-161.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő kert 
gyümölcsfákkal eladó. Kis ház, villany, víz be-
vezetve. Érd.: 66/417-049.

Maróban 1400 m2 gyümölcsös, csatorna mellett 
eladó. Tel.: 66/631-556.

járMű, ALKATrÉSZ
8 LE 4 ütemű rotakapa, 8 kapataggal, krumpli-
dú róval eladó. Tel.: 30/279-46-96.
4 db 195/65R 15 méretű 2500 km-t futott téli 
gumi acélfelnivel együtt a szalonár feléért eladó. 
Tel.: 20/435-77-58.
Simson segédmotor eladó. Tel.: 30/67-52-575.
Panorámás MTZ-80-as traktor és függesztett 
kettes eke igényesnek eladó. Hoffer traktorhoz 
való gyári melegítőlámpa eladó. Tel.: 66/411-
857.
1982-es kiadású piros Jawa motorkerékpár el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
MTZ-550E traktor új gumikkal újszerű állapot-
ban eladó. Tel.: 30/57-33-469.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 
70/218-59-72.
Horgászladikot vásárolnék négy méterig. Torná-
dó elektromos kerékpár eladó. 70/203-81-56. 
Segédmotort vennék 10 ezer Ft-is (Babetta, 
Romet, Komár, Riga, Suzuki, egyéb). Üzemkép-
telen is érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
22 éves Fiat Cinquecento személygépkocsi el-
adó. Ötszemélyes, ötsebességes, műszakival, 
mindennapos használatból. Irányár: 160 ezer 
Ft. Csere is érdekel. Tel.: 70/216-37-03, dél-
után.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Cipőjavítás Békésen, a Hajnal utca 19. 
szám alatt, minden nap 15-18 óra között. 
Tel.: 30/85-81-911. 

Német nyelv tanítását, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 
70/242-83-38, 66/744-138.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javí-
tása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

THETA-HEALING konzulensi kezelés már 
Békésen is! Érd.: 0036-30/482-42-65.

áLLAT
Japán tyúkokat és kistestű díszbaromfi tyúkokat 
keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Fekete keverék kiskutyus ingyen elvihető. Érd.: 
30/496-13-76.
200 kg körüli hízók, és 100-140 kg körüli man-
galicahízók eladók. Tel.: 66/632-482, 30/811-
35-33. Kasza u. 10.
Nagysúlyú hízó eladó. 30/854-19-86.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
210 kg-os tápmentes hízó eladó. Tel.: 66/412-
711, 30/494-11-39.
Szarvatlan bakkecske eladó. 66/634-507.
2 db vágni való kecske eladó, 27 ezer Ft/db. Tel.: 
30/437-38-80.
Kacsa, némakacsa, liba, pulyka, nyulak eladók. 
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Tojó tyúkokat vennék. 10 darabot, házi, kapirgá-
lós, nagy fajtát, egyéveset. Tel.: 70/21-63-703.
Hízó eladó. 30/266-43-62.

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: március 5. kedd 12 óra

ingyenes Apróhirdetés!

Apróhirdetések

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés tELEFoNoN:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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Keveset használt ágdaráló eladó. Irányár: 28 
ezer Ft. Érd.: 30/269-04-17.
200 éves fésülködő szekrény eladó. Irányár: 70 
ezer Ft. 70/563-36-63.
Idared Starking alma 150 Ft/kg, léalma 100 
Ft/kg áron eladó. Tel.: 66/747-690, 20/243-
98-31.
Minőségi új paplanok és párnák eladók. Lánc u. 
3. 30/94-55-433.
Szobapáfrány, DP9000 új tésztakészítőgép el-
adó. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Keltetőgép, alig használt Samsung színestévé, 
Phillips videólejátszó eladó. Raktár u. 24. 
70/881-93-00.
5,5 LE 65 cm3 új damilos fűkasza bozótvágó 
háromágú késsel eladó. Irányár: 25 ezer Ft. Érd.: 
30/269-04-17.
Ducati 02-es rotakapa kifogástalan állapotban 
eladó. 20/775-97-25.
Emeletes ágy, állítható magasságú íróasz-
tal könyvespolccal, gyerekbicikli eladó. Tel.: 
66/744-138, 70/242-83-38.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárny, női 
bundák, kabátok, vastag pulóverek, háromré-
szes ülőgarnitúra, 37-38-as munkásbakancs, 
női cipők, csizmák, szobafenyő, jukkapálma. 
Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: Briggs Cuantum 4 LE rotakapa 4 kapá-
val üzemképesen, Briggs Stratton 4LE rotakapa 
(nem mindig indul). 30/27-28-342.
Eladó: 300-as motor nélküli szalagfűrész, kugli 
hasító motor nélkül, disznótoros asztal (műhely-
be satupadnak is jó). 20/545-07-12.
22-es magyar húsvágógép elektromos meghaj-
tással újszerű állapotban eladó. Érd.: 66/326-
463.
Eladó: satupad köszörűvel, új 6000-res elekt-
romos moped, gáztűzhely, gázpalack, rokkant 
kerekesszék, horgászbotok, orsók, ballonok, 
120 l-es cefréshordók. Tel.: 66/412-955, 30/20-
373-41.
Olcsón eladó: 7 db 4 mm vastag üveglap (140 x 
55 cm), bontott ablak kerettel (120x60 cm), 15 
db ablakszárny. Tel.: 30/367-08-94.
Eladó: újszerű bukósisak prexivel, női hosz-
szú szövetkabát (fekete, 48-as), férfi csikóbőr 
kabát jó állapotban (fekete, 52-es méret). Tel.: 
30/563-01-30.
Jó minőségű ömlesztett széna eladó. Tel.: 
30/433-79-89.
Lucerna széna eladó. Érd.: 30/64-39-807.

Eladó: Robi 55 ös rotakapa, női kerékpár,50 l-es 
üvegballon tartó kosárral. Tel.: 20/20-60-161.
Több kiló fűzni való gyöngy több színben és mé-
retben eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Eladó: gyári negyedköbméteres betonkeverő, 
köbméteres műanyag vizes tartály, kétajtós, mo-
dern ruhásszekrény, hajtóműves húsdaráló el-
adó. 20/472-96-58.
Gyulán eladók kerítéselemek fából, 720 ml-es 
befőttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: új hosszú női báránybunda, ¾-es férfi ir-
habunda, új vízszűrő, újszerű német masszázs-
fotel. Tel.: 20/272-43-50.
Eladó: munkaasztal székkel, rozsdamentes 
mosogatókagyló, 10 kilós kalapács, fűnyíró, 
videolejátszó-felvevő, műanyag bödönök. Tel.: 
30/272-43-50.
Gázpalackról működő átfolyós vízmelegítő el-
adó. Érd.: 30/269-04-17.
Régi típusú szobakerékpár eladó. Érd.: 70/387-
11-31.
Kis- és körbálás hereszéna eladó. 30/425-00-
24.
Eladó: Yamaha elektromos orgona 66 ezer Ft-
ért, nagyképernyős tévé 11 ezer Ft-ért, kisebb 
tévé 5 ezer Ft-ért, ruhásszekrény, konyhaszek-
rény, fotel, forgós szék, kanapé, sokféle ruha-
nemű. Érd.: 30/87-78-263, 70/216-37-03, dél-
után.
Alig használt angol felnőtt ruha, cipő, lakástextil, 
konyhai felszerelés nagytételben egyben eladó. 
20/375-06-89.
Bontásból eladó: tégla, cserép, ajtó, ablak, eter-
nitcső, mozaiklapok, konvektorok, 6 m-es át-
ereszcső, veranda üvegfalak, samott tégla, 
20/472-96-58.

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 digitális képszerkesztés világába. 
Javítjuk, átszerkesztjük, módosítjuk, megváltoztatjuk 
a képeket és korlátlan gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

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

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

SzámítógéP, szövEgszErKEsztő és OKOs
EszKöz FElhasználóI tanFOlyam, mInImálIs 
FElhasználóI IsmErEtEKrE éPülő KéPzés.      
A tanfolyam ideje alatt korlátlan gyakorlási lehetőséget 
biztosítunk.

A foglalkozások 2019. február és március hónapban 
kezdődnek, havi 1 vagy 2 alkalommal, 

1 éven át tartanak. 
A részvétel ingyenes.

helyszín:  Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 5630 Békés, 
Széchenyi tér 4.

Jelentkezni lehet 2019. március 8-ig: 
telefonon (66/411-171) vagy személyesen a könyvtárban. 

a foglalkozások résztvevőinek száma korlátozott, 
jelentkezzen minél előbb!

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

Fess 
Rochilde

 Ír–angol 
alkalmi ruhák 

érkeztek!

Jelmez- 
kölcsönzés 

farsangra 
óriási 

választékban!
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023

Telefon: +36-30/46-73-199 
+36-30/95-82-349

E-mail: gapixfoto@gmail.com 
Webcím: www.gapixfoto.hu

- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Esküvői fotózás 
- kreatívtól a lakodalomig!

MAGIX FATELEP 
TŰZiFa

(tölgy, bükk, gyertyán)

árusÍTás
KuGlIzVA 

És KonyHAKÉszen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/28-10-941 
Magyar u. 54.
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Játssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével  
és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!

11802-000089-9-084

12001-000081-3-049

11902-000031-7-043

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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GémeSKÚt éS Fonott KeRítéS
A lenti felvétel a Szélső utcában készült 1971-ben. Sok fűzvessző 

termett a Körösök mentén és környékén. Ebből aztán az ügyes ke-
zű békési, malomvégesi lakosok sokféle használati tárgyat készítet-
tek: vékás kast, csirkeborítót, aszalótálcát és másokat. A vesszőkerí-
tés azért nem volt olyan gyakori. A fényképen láthatót mára lebon-
tották, a gémeskút sem áll már a régi helyén. 

- Egy emléket őrzök gyermekoromból. A szomszédunkban lakott 
egy öreg néni. Megkért bennünket, gyerekeket, hogy szedjük össze a 
diófalevelet a fája alól. Összeszedtük boldogan, a talált diót is eltehet-
tük. Az asszony jutalmul még egy-egy marék, fonott kosárban aszalt 
gyümölcsöt tett a zsebünkbe, sapkánkba, amit aztán jóízűen meget-
tünk – mesélte adatközlőnk, Boda László.

Archívumok mélyéről...

Ha önnek is vannak hasonló, archív fotókon megörökített, valamely 
békési közönséggel vagy eseménnyel kapcsolatos emlékei, amiket 
szívesen megosztana a többi olvasóval, küldje el nekünk! A fénykép 
mellé csatolja rövid leírását, történetét is. A fényképet minden eset-
ben visszajuttatjuk! Címünk: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. Vagy lead-
hatja a Cerka papírboltban és a Püski Sándor Könyvtárban is.

Irodalmi előadások idén is
A Nefelejcs Egyesület 2019-ben is folytatja havi előadás-sorozatát, 
Irodalom és határterületei címmel. Az ingyenesen látogatható elő-
adásoknak a református gimnázium díszterme ad otthont. 

A januári előadáson Pikó Imre 
informatikus, könyvtáros előadá-
sát hallgathatta meg a szép szám-
ban megjelent közönség. Az előadó 
az irodalom és a természet kap-
csolatát járta körül, igen átfogó-
an, behatóan, alaposan. sok más 
mellett Kányádi sándor, Márai 
sándor, szerb Antal, sinka István, 

Varró Dániel egy-egy verse került 
elő, de Jack London, Hemingway, 
Robert Merle, Kipling munkássá-
gáról is szó esett. Kiemelte az elő-
adó Fekete István állatokról szóló 
regényeit, továbbá széchenyi Zsig-
mond utazó-író, Kittenberger Kál-
mán afrikakutató-útirajzíró, vala-
mint Herman ottó természettu-
dós, néprajzkutató, politikus élet-
művét.

Az előadássorozat februárban 
újra filmes témát vesz elő. Szeg-
fű Katalin filmtanár Makk Ká-
roly Szerelem című filmjéről beszél 
majd, a film alapjául szolgáló két 
Déry tibor novellát pedig Gellén-
né Körözsi Eszter magyartanárnő, 
az irodalmi klub háziasszony is-
merteti. A film- és irodalombará-

tok február 19-én, kedden 17 órától 
hallgathatják ezeket. 

Amint a Békési Újság megtud-
ta, márciusban az úgynevezett 
Tündérkert mozgalom kerül elő-
térbe, míg áprilisban az operák vi-
lágában kalandozhatunk. Vendég-
ként Clementis Tamás operaéne-
kes, a Melis György-hagyaték gon-
dozója érkezik majd Békésre.  

zs. i. – Sz. K.

óriási érdeklődés övezi a nefelejcs egyesület irodalmi előadásait a református 
gimnáziumban. A fotón Pikó Imre előadása közben.

Kilencvenéves asszonyt 
köszöntöttek

Nánási Istvánnét köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából személye-
sen Izsó Gábor polgármester. Zsu-
zsa néni már korán munkába állt. 
Munkás éveiből 20 évet a békési 
szegedi Kis István Gimnáziumban 
töltött el, mint hivatalsegéd, ahol a 
kollégái, a tanárok és a diákok sze-
retetét élvezte. A mai napig szívesen 
meséli, hogy az ő kávéját szerették 
a legjobban a tanáriban. Házassá-
gából két leánygyermeke született, 
akik négy unokával ajándékozták 
meg. Zsuzsika néni legnagyobb kin-
cse a mai napig a családja.

Nívós színházi előadás 
a Magyar Kultúra Napján

A rendezvényen elsőként Tú-
ri Andrea, a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ igazgatója 
köszöntötte a teltházas közön-
séget, emlékeztetve őket, hogy 
1989 óta ünnepeljük január 22-
én a Magyar Kultúra Napját. 
1823 e napján fejezte be Köl-
csey Ferenc a Himnusz megírá-

sát. Később Mucsi András kul-
turális tanácsnok mondott ünne-
pi beszédet. Ezek után került sor 
a Körúti Színház előadására. A 
művészek Molnár Ferenc önélet-
rajzi ihletésű darabját, Az üveg-
cipő című lírai szimbolista drá-
mát mutatták be jó hangulat-
ban, nagy sikerrel.  zs. i.
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BéKéSi PRoGRAmAjánlAtoK 
FeBRuáR 12. - máRciuS 12. Között

Február 13. szerda 16:30-tól

Filmklub. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Február 14. csütörtök 19 óra

Színházi előadás. Moravetz Le-
vente: Jöhetsz Drágám! Jegyárak: 
2700 Ft, 3700 Ft.

Kulturális központ

Február 16. szombat 11 óra

Békési TE–Pénzügyőr bajnoki asz-
ta  li  tenisz-mérkőzés. Sportcsarnok

Február 19. kedd 17 óra

Irodalom és határterületei. Gel-
lénné Körözsi Eszter és Szegfű 
Katalin előadása Déry Tibor Sze-
relem című novellájáról és az abból 
elkészített filmről. Ref. Gimn.

Február 23-24. szombat-vas. 8 óra

III. Jóbarát Biliárdverseny Szűcs 
sándor emlékére.  Kult. központ

Február 23. szombat 18 óra

Békés-Drén KC–Orosháza bajno-
ki férfi kézilabda-mérkőzés.

Sportcsarnok

Február 25. hétfő 17 óra

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja.  

Forradalmi emlékmű

Március 5. kedd 17:30-tól

„Fókuszban az ember”- a békés-
csabai Márvány Fotóműhely kiál-
lítása.  

Kulturális központ

Március 9. szombat 18 óra

Békés-Drén KC–Debrecen bajno-
ki férfi kézilabda-mérkőzés.

Sportcsarnok

Március 9. szombat 18 óra

Tavaszköszöntő Batyus Táncház.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

Arany János így ír A rodostói temető című versében: „Hogy meg-
áll az elme, mint egy bomlott gépely / S bámulja a lelket csodás ösz-
tönével.” Lefesti azt az állapotot, amikor valami funkcióvesztés miatt 
az agy elveszti test feletti uralmát, és csak a reflexek tartják életben az 
embert. Nevezhetnénk zavart elméjűnek, eszeveszettnek, szép irodal-
mi szóval félkegyelműnek, tébolyultnak, de a xVIII. század költői, 
írói valamiért a kerék bomlását érezték ideillő képnek: „kereke ami-
dőn bomlék elméjének”, írja egy korabeli költő, Dugonics András pe-
dig az első magyar regényben így jellemzi hősét: „úgy tettszett (sic!), 
mintha esze’ kerekei bomolnának” – még a birtokos szerkezet cson-
kulását is jelöli, amelyet időnként látok újabban is - ki tudja, mi viszi 
rá az íróit. „Kerekei feje órájának Bomlottak”, írja Gvadányi József 
művében, Egy falusi nótárius budai utazásában: nyilván arra céloz itt 
a szerző, hogy az elme is éppoly bonyolult, finom szerkezet, mint egy 
óra – még századokkal később sem engedhette meg mindenki magá-
nak, hogy órát vegyen. Az elméhez érdekes módon egyetlen eszközt 
hasonlítottak a régi magyar irodalomban: a hangszereket. „Omlott 
belőle a hazug rágalom, mint bomlott orgonából a hangzavar” - írja 
„víg drámájában” Szigligeti Ede 1840-ben. Innen már csak egy lépés 
Aranyhoz visszajutni: talán sokaknak ismerős a Petőfihez intézett vá-
laszlevél: „Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom.”

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
megáll az elme

A sokarcú „NŐ” portréi 
a falakon a kultúrházban

A vésztői illetékességű, de Béké-
sen is tanító Kutasi Emma művész-
tanár alkotásaiból nyílt kiállítás a 
közelmúltban a Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központban. A ki-
állító alkotó Nyíregyházán és Ka-
posváron folytatott felsőfokú rajz-
tanári tanulmányokat és már hosz-
szú évek óta általános iskolásokat 
tanít Vésztőn, továbbá a Remény-
hír Intézmény művészeti iskolá-
jában foglalkozik a rajz tanszakos 
növendékekkel. Békésre „A Nő” 
című tárlatát hozta el, melyben az 
érzéki, a sejtelmes, a szolid-szelíd, a 
merengő, a sejtelmes, egyszóval ti-

tokzatos Nő ezerarcúságát igyek-
szik bemutatni. Akrillal és olaj-
jal készített alkotásait az erőteljes 
színhatások, a látványos kompo-
zíciók, az életigenlés és a művészi 
mondanivaló bátor megfogalmazá-
sa jellemzi. Erre utalt megnyitó be-
szédében Durkóné Illés Bernadett, 
a Reményhír Intézmény igazga-
tója is. A kápolnaterem falaira 14 
nagyméretű alkotás került. A janu-
ár 15-i kiállításmegnyitón a remek 
hangulatról szalonzenével Horváth 
Elek és tanítványai gondoskodtak. 
A tárlatot március 1-ig lehet meg-
tekinteni.  Sz. K.

Kutasi emma A díva című alkotása előtt.
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Felújítják a Jantyik-ház 
homlokzatát 

Békés önkormányzata már vagy tíz éve több kiváló pályázatot adott 
be a Jantyik utca 5. szám alatti úgynevezett Jantyik-ház (a múzeumnév-
adó Jantyik Mátyás festőművész szülőháza) felújítására. Többek között 
a Norvég Alaphoz adtak be pályázatot, amely nem nyert. Ez a terv egy 
kulturális-közösségi-művészeti helyet varázsolt volna az épületből, amely 
sajnos mára a Liget szégyene lett. Mivel a városvezetés próbálkozásai 
nem jártak sikerrel, az önkormányzat úgy döntött, hogy saját erőből te-
szi rendbe legalább a homlokzatot, de közben nem adták fel, hogy a teljes 
épület megújuljon. tovább lobbiznak a siker érdekében. 

- A körzet képviselőjeként pontosan látom a megoldandó feladatot, és 
a múlt héten dr. tamási Adrienn gyermekorvossal, az ingatlan melletti 
ház lakójával is beszéltem, aki balesetveszélyről, telkére hulló csapadék-
vízről tájékoztatott. Az idei költségvetés elfogadása után rendelkezésre áll 
a felújításhoz szükséges pénz – tájékoztatott Mucsi András, önkormány-
zati képviselő.
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Horgász
szemmel
tAVASzi KeSzeGeK 
Hamarosan indul a horgászsze-

zon. Ha már megvannak az enge-
délyek, területi jegyek, türelmet-
lenül várhatjuk a jó időt, a kesze-
gezést. Igen, a keszegezést, hiszen 
ezek a halak talán a leghamarabb 
foghatóak, akár fenekező módon 
picker bottal vagy lágyabb hegyű 
feederrel horgászunk, ami alkal-
mas a keszegek finomabb kapá-
sainak lekövetésére. Keszegezés-
hez alapvetően vékony főzsinórt és 
még vékonyabb előkét, kisebb mé-
retű horgot használjunk, amit a ke-
szeg óvatlanul fel tud venni. A ke-
szeget apróbb szemcseméretű, sö-
tét színű etetőanyag keverékkel és 
hozzávaló aromával csalogathatjuk 
az etetésre. Hidegebb, felmelege-
dő vizekben keszegre a legalkalma-
sabb csali a csonti, a pinki kukac 
és az egyéb kisebb lebegő pelletek 
vagy a wafter mini pelletek. 

Szekerczés Sándor

Miért nincs sportorvoslás Békésen?
A városban több száz gyermek 

és fiatal sportol versenyszerűen, 
a különféle klubok színeiben, és 
versenyeztetésük feltétele az ér-
vényes sportorvosi igazolás. 18 
év alatt évente kétszer, 18 év fö-
lött évente egyszer kell megjelen-
ni sportorvosnál. Békésen azon-
ban nincs sportorvos, így más vá-
rosokba kell elutaztatni a vizsgá-
latok miatt a sportoló gyerekeket 

és fiatalokat. Ennek ismeretében 
a címben megfogalmazott kér-
dést egyik olvasónk kérésére to-
vábbítottuk Erdélyi Imolának, a 
Békési Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő igazgatójának. Vála-
szában mások mellett arról tájé-
koztatott, hogy Békés városának 
sportorvoslása nem tartozik az ál-
tala igazgatott, a Békési Járás já-
róbeteg-szakellátását végző intéz-

mény törvényben meghatározott 
tevékenységi köréhez. 

- A Békési Gyógyászati Központ 
és Gyógyfürdő egészségügyi tevé-
kenységi körének működtetője és 
finanszírozója a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő, fenntartója 
pedig Békés Város Önkormányza-
ta. A sportorvoslás szabályait kü-
lön törvény szabályozza. Az orszá-
gos sportegészségügyi hálózat köz-
pontja és működtetője az Országos 
Sportegészségügyi Intézet (OSEI), 
amely a sportorvosi díjakat is meg-
szabja: 18 év alatt 1000 Ft/fő és 18 
év felett 2000 Ft/fő mértékben. Az 
OSEI által felügyelt Országos Sport-
orvosi Hálózat Békés megyében több 
sportorvosi szakrendelőt működtet, 
mégpedig Békéscsabán, Gyulán, 
orosházán, szarvason és Gyomaend-
rődön. Tény tehát, hogy az Országos 
Sportorvosi Hálózat Békés városában 
nem engedélyez sportorvosi szakren-
delőt, és ezen egyik napról a másikra 
nem lehet változtatni – tájékoztatta 
a Békési Újságot Erdélyi Imola igaz-
gató. Sz. K.

Képünk illusztráció. 
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meGnehezíti A KluBoK életét

Hogy működik a sportorvosi vizsgálat a gyakorlatban városunk-
ban? A Békési Futball Klub tájékoztatása szerint a nálunk ver-
senyeztetett közel 100 focista gyermek és fiatal sportorvoslását 
legfőképpen Gyomaendrődön, de olykor más megyei városokban 
oldják meg. A sportorvosi rendelések leterheltsége miatt ritkán 
sikerül egy egész csapatnyi sportolót megvizsgáltatni egyszerre, 
gyakran csak 2-3-4 főre kapnak időpontot, és akkor kell elutaz-
tatni őket a vizsgálatra. A Békési Férfi Kézilabda Klub esetében 
mintegy 90 gyermek- és fiatalkorú sportolóról beszélünk, nekik 
évente kétszer kell megjelenniük a sportorvosnál. Időnként előfor-
dul, hogy a sportorvos más településről eljön Békésre, és így hely-
ben oldják meg nagyobb számú gyermek vizsgálatát. A kiszállás 
vagy elutaztatás több mint kétszázezer forintjába kerül a klubnak 
évente, a tényleges vizsgálatok költsége még ennél is tetemesebb, 
234 ezer forintot tett ki 2018-ban – tájékoztatott a klubvezetés. 
Egy egyéni sportágról is szólva: a Békési TE Asztalitenisz Szak-
osztályánál mintegy 30 sportoló sportorvoslását kell koordinálnia 
a szakosztály irányításának. ők Gyulára viszik a sportolókat, aho-
vá még az előre elkészítettet EKG-eredményeket is magukkal kell 
vinni, és bejelentkezés után legalább két hétre kapnak időpon-
tot. Valamennyi megkérdezett sportági vezető sürgette, hogy egy 
sportorvos Békésen helyben rendeljen, akár időszakosan is, mert 
ez sok tehertől mentesítené a klubokat, és a sikert sikerre halmozó 
békési sportolók is megérdemelnék. februári AKCiÓNK!

Bemutatótermünk 
egyes bemutatott termékei 

20-40% kedvezménnyel 
megvásárolhatók!  

Akciós fAlicsempe: 
1290 Ft/m2-től 

Akciós pAdlólApok: 
1690 Ft/m2-től kapható, 

a készlet erejéig!

nyárfa szelezék: 10.500 Ft/m3

Telepünkön TÜzIFA folyamatosan kapható!  
(tölgy, bükk, akác)

 Bio brikett 25 kg: 1500 Ft/zsák (60 Ft/kg)
Tőzegbrikett 10 kg: 850 Ft/csomag (85 Ft/kg)

uDVARIAs És GyoRs KIszállíTássAl 
VáRJuK MInDen RÉGI És úJ VásáRlónKAT!

Békés Kerámia, Békés, Tóth utca 1.
Telefon: 30/69-54-144, 66/417-294

  önKorMánYzati KözleMénY

Békés Város Önkormányzata örömmel értesíti azokat a tisztelt la-
kosokat, akik a téli rezsicsökkentési támogatásra igényt nyújtottak 
be, hogy a tűzifa és szén kiszállítása hamarosan megtörténik. Az ön-
kormányzat minden jogosult részére házhoz szállíttatja a kért tüze-
lőanyagot. A kiszállítás február 14. és március 8. között történik, 
az igénybejelentő lapon megjelölt címre. A kiszállítás időpontjá-
ról folyamatosan, az ütemezésnek megfelelően, legalább három 
nappal a kiszállítást megelőzően írásban értesítjük az érintette-
ket. Kérjük, hogy a megjelölt időpontban szíveskedjenek otthon tar-
tózkodni, vagy az értesítés mellett található meghatalmazással vala-
kit megbízni az átvétellel. További felvilágosításért, tájékoztatásért a 
66/411-011/131-es melléken a Polgármesteri Hivatal szociális ügyin-
tézőihez lehet fordulni, akik készséggel állnak az Önök rendelkezé-
sére.  

Évnyitó vacsora
A Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesületének Békés He-
lyi szervezete évnyitó vacsoráját 
március 23-án tartja a Reményhír 
Intézmény Eötvös József általá-
nos Iskola ebédlőjében. Jelentke-
zés és bővebb tájékoztatás telefo-
non: 70/334-33-97, 20/567-24-61, 
30/618-56-56, vagy ügyfélszolgála-
ti időben, kedden és pénteken 8-12 
óra között a polgármesteri hivatal 
lapos tetős épületének 21-es iro-
dájában. A jelentkezéseket március 
19-ig várják. 
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Csendesül...
KeReSSéteK előSzöR iSten oRSzáGát...

Ismét eltelt egy év, sőt, már beléptünk a második hónapba is. Szinte 
röpülnek a napok, a hetek, a hónapok… Hihetetlenül felgyorsult min-
den bennünk és körülöttünk. Egyre inkább az az érzésem, hogy valahogy 
le kellene lassítani az idő múlását, mert oly sok mindenre nincs időnk. 
Nincs időnk igazán egymásra, a ránk bízott feladatok alapos átgondolá-
sára, elvégzésére, és nincs időnk igazán önmagunkra sem. Pedig talán ez 
lenne a legfontosabb. S ez alatt hadd értsem most azt, hogy nincs időnk 
arra, hogy önmagunk számára megadjuk mindazt, amire testileg és lel-
kileg szükségünk van! Bár a testi javakat még csak-csak megadjuk ma-
gunknak, ám annál kevésbé fordítunk gondot a lelkiekre! Pedig ezernyi 
lehetőség adatik erre nap, mint nap, de valahogy ez az, amiről azt gondol-
juk: ráér, majd később… Azután egyszer csak nem lesz rá lehetőségünk, 
mert elszállt az idő, elmúlik az élet.

Az isteni gondviselésről azt tanítja Jézus, hogy „keressétek először Is-
ten országát és igazságát, és akkor ráadásul minden más megadatik nék-
tek!”

Hallgassunk rá! Tegyük ezt! Ma még nem késő!
Katona Gyula, lelkipásztor

Mit tegyünk a maradék szappannal?
Hogyan lehetséges a szappanmara-
dékok újrahasznosítása? Adunk pár 
tippet! 

Készítsünk új szappant! 
A maradék szappanokból új szap-

pant készíthetünk, és ez nem is 
olyan bonyolult, mint elsőre tűnhet. 
Reszeljük le a maradék szappano-
kat, öntsük fel egy kevéske vízzel, 
éppen csak annyival, hogy ellepje a 
reszeléket, majd a keveréket tegyük 
a mikróba, amíg fel nem olvad. A 
szappanos levet öntsük tetszőleges 
méretű és formájú tégelyekbe, majd 
rakjuk szilárdulásig a hűtőbe. A fo-
lyékony szappant gazdagíthatjuk aro-
mákkal vagy olajokkal, így ajándékba 
is tökéletes lehet.

olcsó folyékony szappan 
A maradék szappanból folyékony 

kézmosó szappan készíthető, ha le-
reszeljük és egy pumpás tégelybe 
töltjük, majd felöntjük az egészet víz-
zel. Használat előtt mindig rázzuk fel, 
hogy a megszilárdult darabok ne tö-
mítsék el az adagoló nyílását!

szabókréta helyett 
Aki szeret szabni-varrni, minden-

képpen helye van egy kis darabka 
maradék szappannak a varrós do-
bozban, mert azzal a szabásvonalat 
könnyen kijelölhetjük. Az első mosás-
kor nyomtalanul eltűnik.

Tegyük zsákba! 
Csupán egy darabka textilre van 

szükségünk, amiből pillanatok alatt 
nyitható-zárható kis tasakot varrha-
tunk. A tasakba dobáljuk bele a ma-
radék szappanokat, majd ezt hasz-
náljuk zuhanyzáshoz. A víztől a szap-

pan a tasak belsejében felhabzik, és 
kényelmesen mosakodhatunk a saját 
kis fürdős zacskónkkal. 

sütőtisztító oldat 
A sütő tisztításához egy spriccelős 

palackba töltsünk 3 teáskanál bóra-
xot, 3 deciliter meleg vizet, 1 deci-
liter szalmiákszeszt és egy darabka 
vízben feloldott maradék szappant. 
A keveréket rázzuk össze alaposan, 
és hagyjuk állni, amíg egynemű lesz. 
A keveréket gumikesztyűben, nyi-
tott ablak mellett használjuk és más 
vegyszerekkel ne keverjük össze! 
Fújjuk be a vegyülettel a sütőt, majd 
dörzsi szivaccsal dörgöljük át. Végül 
alaposan öblítsük és szellőztessünk! 

Folttisztító folyadék 
A makacs szennyeződéseket mo-

sás előtt nem árt valamilyen folttisz-
títóval kezelni, hogy biztosan meg-
szabaduljunk tőlük. Házi megoldás-
ként egy kevés vízben oldjunk fel 
egy evőkanál szódabikarbónát és egy 
darabka maradék szappant, majd az 
egészet töltsük spriccelős flakonba. 
Rázzuk fel alaposan és mosás előtt 
spricceljük be vele a foltot. Hagyjuk 
a szennyeződés makacsságától füg-
gően 5-10 percig, vagy fél óráig ázni, 
majd tegyük a mosógépbe és mossuk 
ki. A folt nyom nélkül el fog tűnni.

Élő fortélyaink

Berill Ékszer 
és Zálogház

Döntős az Acoustic Planet
A Dal című tévéműsor döntőjébe jutott Nyári zápor című slágerével 

az Acoustic Planet, az a Békés megyei zenekar, melynek énekese a békési 
Zsombok Réka, a helyi tehetségkutató énekverseny többszörös nyertese. 
A köztévé műsorának február 23-i fináléjában dől majd el, hogy melyik 
énekes vagy melyik formáció képviselheti Magyarországot az Izraelben 
május derekán sorra kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon. Rekord magas elő-
döntős pontszáma és a zsűri egyértelmű szimpátiája alapján ez akár az 
Acoustic Planet is lehet, amely egy címet máris begyűjtött: ők lettek A 
Dal 2019 felfedezettjei, a Petőfi Zenei Díj tulajdonosai. 

Óriási ArAny ékszer kínálAttAl és kedvező 
árAkkAl várjuk vásárlÓinkAt. 

FeBrUár a szerelMeseK 
hónapJa. aJándéKozzon 

szeretténeK aranY éKszert! 
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


