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

2019. március 12.  XXVII. évfolyam 3. szám

Csabai szuperkoncertre készül
az Acoustic Planet
A legjobbak között A Dalban a békési énekesnővel felálló megyei zenekar

A Dal című dalválasztó műsor legjobb négy indulója közé jutott igazsághoz hozzátartozik, hogy a
Nyári zápor című slágerével az Acoustic Planet zenekar, melynek műsor előtt két nappal lebetegedénekesnője a békési Zsombok Réka. Az énekesnővel beszélgettünk. tem, így sajnos elég nehéz volt
zelted magadat a döntő előtt Eurovíziós indulóként?
- Maximálisan elégedettek vagyunk az eredményünkkel. Az

színpadra állnom a döntőben, de
úgy gondolom kihoztam a maximumot, amit tudtam, az adott
helyzetben.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Internet.

- A legjobb négybe jutottatok zenekaroddal A Dal magyarországi
versenyében. Végül azt megtudtátok, hogy a hányadik legtöbb szavazat érkezett rátok?
- Sajnos erről nincs információnk. De rengetegen mondták,
hogy szavaztak ránk, aminek örülünk. Óriási elismerés, hogy a zsűri
beválogatott minket a Top 4-be, és
a végül győztes Pápai Joci mellett
a második legmagasabb pontszámmal állhattunk ott.
- Maximálisan elégedett vagy a
szerepléssel, eredménnyel? Elkép-

Az egész ország megismerte a megyei zenészekből álló zenekart.

Cseh testvérvárosa lehet Békésnek?
a kapcsolatot. A morvaországi településen nyitottan fogadták a háromfős békési küldöttséget, igyekeztek megismertetni őket a település múltjával, jelenével, mindennapi
életével.
- Az egykor jelentős iparvárosban
– az üveggyártás és gépgyártás köz-

Fotó: Amatőr felvétel.

Csehországban tett látogatást a
minap Izsó Gábor polgármester
vezetésével egy békési delegáció.
A mintegy 500 kilométerre fekvő
Kyjov város vezetőivel egy ott élő,
de békési gyökerekkel rendelkező
és rendszeresen hazalátogató személy, Sprta József révén vették fel

A békési küldöttség tagjai a morvaországi kisvárosban.

pontjában – ma is hangsúlyos az ipari élet, alacsony a munkanélküliség,
a lakosok jól élnek, a település tiszta és rendezett – mesélte élményeit
Izsó Gábor. A polgármester hozzátette: megfigyelése szerint nem hiányzik a polgáriasultabb középkorú
réteg, amely stabil hátteret ad és bíztató jövőt jelent Kyjovnak. Hangsúlyos a város életében a hagyományőrzés, a zenei és más művészeti élet,
jó az oktatási intézmények helyzete.
A helyiek büszkék önkéntes tűzoltóságukra, ez máris egy kézzelfogható
kapcsolódási pont a két város között.
Izsó Gábor viszontlátogatásra
hívta meg Kyjov polgármesterét a Madzagfalvi Napok idejére, hogy az ismerkedés tovább folytatódhasson és később
esetlegesen egy újabb testvértelepülési
kapcsolat köttessen.
Sz. K.

A lapszám
üzenete
Nem azért szégyenkezünk, mert
hibát követtünk el.
Hanem mert megaláztatásukat
mindenki látja.
(Milan Kundera)

A helyben
maradást ösztönzik
„Esélyt a fiataloknak” címmel
indított pályázati forrásból megvalósuló programot a városvezetés.
Az ifjúságsegítő kezdeményezésről
a napokban az érdeklődőknek tájékoztatást adtak. Kálmán Tibor alpolgármester ismertette a fecskelakás programot, melynek alanya
18-35 év közötti békési, vagy ide
települni szándékozó, hiányszakmákban dolgozó, aktív munkaviszonnyal rendelkező fiatal lehet.
19 szépen felújított önkormányzati bérlakásba lehet beköltözni-

ük a pályázati győzteseknek, ahol
két éven át élhetnek és ez idő alatt
lakbért nem kell fizetniük, csak a
rezsit. Cserébe meghatározott ös�szegű előtakarékosságot kell vállalniuk. Két év után a beválasztottak
kamatmentes kölcsönt kaphatnak
az életkezdéshez, és előnyt élveznek a vállalkozói alap igénylésénél.
A pályázati kiírás március harmadik hetében jelenik meg és május
elsejével be is költözhetnek a nyertesek a lakásokba.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Önkormányzati hírek, felhívások

Felhívás a békési lakosokhoz
Éppen 100 esztendővel ezelőtt, 1919. április 26-án
a magyar népet a kommunizmus miatt megbüntetni akaró román királyi csapatok érkeztek Békés alá.
Az előzetes fegyverszüneti megállapodás ellenére a
vöröskatonák tüzelni kezdték őket, mire a románok
a kászmánkerti, csatárkerti tanyákból összeszedték a
férfiakat, és közülük tizenegyet a családtagok szeme
láttára a Fehér-Körös mellett gépfegyversorozattal és
szuronyokkal kivégeztek.
Az áldozatok nevei:
– Berta Imre 36 éves földmíves-napszámos
– Horvát András 20 éves földmíves-napszámos
– M. Molnár Gergely 21 éves földmíves-napszámos
– Hajdu Gábor 20 éves kisbirtokos
– Ilyés Sándor 45 éves földmíves-napszámos
– Kis Sándor 43 éves földmíves-napszámos
– Bottyán Imre 22 éves földmíves-napszámos
– Erdei Péter 42 éves kisbirtokos
– Kovács Imre 53 éves földmíves-napszámos
– Domokos István 50 éves földmíves-napszámos
– Józsa József 31 éves földmíves-napszámos
Egy személynek, Sebestyén Sándornak, aki súlyos

sérüléseket szenvedett, sikerült megmenekülnie. Ezután a román megszállók ágyúzni kezdték a községet. Egy találat a Hajnal utca 12. szám alatti házban a 85 éves özvegy Fekete Gáborné született Csete
Zsuzsánna halálát okozta. Így tehát tizenkettő a civil
békési lakosok halálos áldozatainak száma. A románok ezt követően közel egy éven át megszállva tartották a várost, jelentős anyagi károkat okozva.
A 100 évvel ezelőtti román vérengzés áldozataira emlékezve, a történelmi hátteret felelevenítve, Békés Város Önkormányzata a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és a Jantyik
Mátyás Múzeum közös szervezésében, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület közreműködésével emlékülést szervez, melyre az elhunytakra emlékezni kívánókat, a leszármazottakat
is meghívják. Az emlékezés április 26-án, pénteken délután lesz a kulturális központban.
Akinek van eme helytörténeti eseményről fennmaradt tárgyi emléke, lejegyzett visszaemlékezése,
kérik, hogy azt juttassa el a Békési Galériába (Széchenyi tér 4.) április 18-ig. 


Békési újság

Meghívó
Ünnepi megemlékezés
az 1848–49-es Forradalom
és Szabadságharc
171. évfordulója alkalmából
március 15-én
9 óra

Szentmise a Hazáért a
Szentháromság Plébániatemplomban
9:15 óra Ünnepi Istentisztelet a református templomban
10 óra 	
Széchenyi tér, Forradalmi
Emlékmű – Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
Ünnepi beszédet mond:
Kálmán Tibor alpolgármester
„Jöjj el szabadság!” címmel
a Békéscsabai Jókai Színház
művészeinek előadása
Közreműködik
a Békési Szabadidős Lovas Klub
Koszorúzás az emlékműnél, majd
Petőfi Sándor szobránál a Ligetben

Ünnepeljünk együtt!

A Békési Önkormányzati Tűzoltóságot 2018-ban 136 esetben riasztották káreseményhez – tájékoztatott Araczki Zsolt parancsnok. 123 alkalommal saját erővel
történt a kárelhárítás, míg tizenhárom esetben szükség volt hivatásos tűzoltók beavatkozására is. A
tűzesetek száma az előző évekhez
képest jelentősen csökkent, 49-ről
29-re. A műszaki mentések száma
viszont emelkedett: közúti balesetek, faeltávolítások, viharkárok
felszámolásában 97 esetben kellett beavatkozniuk. A faeltávolítások száma nőtt, viharos időjárás
két alkalommal is okozott egyszer-

re nagyobb esetszámot. 2018 legjelentősebb fejlesztése az volt, hogy
mintegy négymillió forintos pályázati forrásból sikerült a védőruházat cseréjét megvalósítani. A békési tűzoltók folyamatosan tartanak
gyakorlatokat a gyors és szakszerű beavatkozáshoz szükséges készségek elsajátítása érdekében. Számos alkalommal vettek részt bölcsődék, óvodák, iskolák, a Dánfoki
Üdülő által szervezett bemutatókon, ahol a műszaki mentési, tűzoltási tevékenységet szemléltették.
A békési tűzoltóság összesen 10 fővel látja el a készenléti szolgálatot a
nap 24 órájában. 
Sz. K.

Tarló és avar is égett. (Archív fotó a békési tűzoltóságtól.)

A mártírhalált halt békési
születésű és itt szolgáló Balogh
Mátyás református lelkész életét és tragikus halálát is felidézte megemlékező beszédében
Kálmán Tibor alpolgármester
a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján.
Az alpolgármester szólt Kovács
Béla kisgazdapárti politikus 1947es jogellenes letartóztatásáról és
elhurcolásáról, melyre emlékezve
2000 óta tartják február 25-én a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját. A világon mintegy 100
millióra becsülik a kommunista
eszmerendszer áldozatainak számát. A kivégzettek, agyonvertek,
bebörtönzöttek mellett a megfélemlített, szétzilált, lelkileg megnyomorított, kisemmizett személyekre és családokra is gondolnunk
kell. A békési református lelkészt,
Balogh Mátyást 1953-ban vitte el
az Államvédelmi Hatóság izgatás

Fotó: GA-Pix Fotó.

Kevesebb volt a tűzeset Emlékezés és emlékeztetés

Kálmán Tibor mondott beszédet.

vádjával és hat évre ítélték. Még
a fellebbezését sem élhette meg,
a váci börtönben meghalt. Halálának körülményei nem ismertek,
az 1989-es rehabilitációja után is
homályban maradtak. Feltehetően
agyonverték vagy a kínvallatásba
halt bele. A megemlékezés koszorúzással ért véget. 
Sz. K.

A békési családok lapját havonta keresse
a postaládájában.
Következő lapszámunk április 16-án jelenik meg.

aktuális

Békési újság

Magas elismerés a megyei levéltárnak

Dr. Erdész Ádám (balról) vette át a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökétől, Reicher Pétertől az Év Kutatóhelye 2018 díjat.

keit. Néhányan közülük családfakutató klubot működtetnek. Ilyen
klub egyébként Békésen is dolgozik, már ötödik éve, Gurzó Klára
segédlevéltáros szakmai vezetésével, a könyvtárban. A díjat Dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára vet-

te át. Elmondta, hogy a családtörténet-kutatás segítése az egyik leggyakoribb feladat a levéltárunkban, amit az is bizonyít, hogy minden második-harmadik kutatási
engedélykérelem ilyen témában érkezik hozzájuk.
Szegfű Katalin

A politikusok példaképe
idén Kálmán Tibor alpolgármester idézte fel. Elmondta, hogy még
az ellenfelei által is tisztelt Irányi, a
reformkor kiemelkedő alakjaként,
szigorú moráljával, tiszta jellemével és gazdag szellemi örökségé-

Fotó: Gazsó János.

Idén is megtartotta Irányi Dánielre emlékező ünnepségét a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület.
A jeles államférfi 197 évvel ezelőtt
született. Városunk egykori országgyűlési képviselőjének alakját

Közérdekű információk

Fotó: a szerző felvétele.

A Magyar Családtörténet Kutató Egyesület az „Év Kutatóhelye 2018” díját vehette át február
22-én a Magyar Nemzeti Levéltár
Békés Megyei Levéltára. A gyulai
Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott ünnepségen méltatták
a megyei levéltár magas színvonalú
szakmai munkáját, valamint a családtörténet kutatással foglalkozókhoz való humánus és segítő hozzáállását. A díjat egyébként a mintegy 1200 tagot számláló, 2011-ben
alapított Magyar Családtörténet
Kutató Egyesület tagságának online szavazása alapján ítélték oda,
amint azt Reicher Péter elnök ismertette. Szintén ezt az elismerést
vehette át Gudenus János, aki 57
éve kutatja a magyar főnemesség
családtörténeteit és adatbázisát online bárki számára elérhetővé tette, valamint a határon túli szervezetek közül az Erdélyi Genealógiai Társaság. Az ünnepségen három
személy is felidézte a Békés Megyei
Levéltár gyulai és békési részlegénél folytatott kutatásainak emlé-

Koszorúzás a város nevében Irányi Dániel mellszobránál.

vel példaképe lehet a mai politikusoknak. A békési nép ragaszkodott
hozzá és újabb meg újabb ciklusokon keresztül megválasztotta képviselőjének. Irányi Dániel pedig elvitte szavukat az Országházba. Kiállt a cselédség jogaiért, a kötelező
és ingyenes elemi oktatásért, a vallásszabadságért, az egyenlő emberi jogokért. Szorgalmazta a gátépítéseket az árvizek visszaszorítására.
Képviselte a fővárosban a szegény
jövedelmű békési agrármunkásokat, egyben sürgette, hogy a dologtalan téli hónapokban minél több
békési fonjon kosarat, jövedelme
kiegészítése érdekében.
- Hálás szívvel gondolhat tehát
minden békési személy Irányi Dániel munkásságára – fogalmazott
az ünnepi szónok.
Később megkoszorúzták Irányi
Dániel mellszobrát a Városháza
homlokzatánál. 
Sz. K.
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Ügyeletes gyógyszertár:
március 9-16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
március 16-23.
Turul Patika (Piac tér)
március 23-30.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
március 30 – április 6.
Levendula Patika (Csabai u.)
április 6-13. között
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Darvasi Imre (71 évesen, Murony), Csarnai Imre
(65), Vámos Ferenc (67), Nagy István (74), Vetési Sándorné Megyeri Éva (60), Humli István (90,
Bélmegyer), Cseke Istvánné Bőhm Judit (72,
Bélmegyer). Fábi Lajos (88, Bélmegyer), özv.
Valach Lászlóné Budai Ilona (92), özv. Kocsor
Sándorné Kovács Anna (87), Herbert Ferenc
(83), Balázs Mátyás (84), özv. Ujszigeti Lászlóné Iványi Margit (97), özv. Baji Istvánné Tóth Zsuzsanna (78, Kamut), Nagy Tibor (47), Nagy Zoltán (49), Tasnádi András Lajos (58), özv. Palotai
Dezsőné Víg Erzsébet (79), Fekete János (61),
Pankotai Jánosné Berecz Julianna (74), özv.
Győri Jánosné Deli Anna (84), özv. Tokai Gáborné Zseák Eszter Zsuzsanna (81, Tarhos), Pántya
László (59, Bélmegyer), Szabó Imre (78), Lengyel Mária (95), Kiszely Gyula János (71), Tamás
László (82), Varga Julianna (81), Molnár Ferenc
(64, Tarhos), Szász Mátyás (69, Kamut), Boldis
László (66), Csurka Julianna (82), özv. Kun Lajosné Horváth Zsuzsanna (84), Szabó Gábor
(88), Nagy Gábor Sándor (66), Nagy Hannelore
Christa (66), Csökmei István (71), özv. Kovács
Sándorné Szöllősi Zsuzsanna (63, Murony), özv.
Somlyai Istvánné Baji Julianna (80), Sárközi Ferenc (62, Tarhos), Borzási Mihály (68), özv. Sike
Andrásné Varsányi Julianna (93).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

hirdetés

Békési újság

MEGHÍVÓ

A „HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN – KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK”
CÍMŰ EFOP-1.5.3-16-2017-00097
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ

ÖNGONDOSKODÁS
FOGLALKOZÁSSOROZATRA

A program során a résztvevők olyan módszerekkel és technikákkal
ismerkedhetnek meg, amelyek elősegítik a korszerű tudás elsajátítását, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását.
A programra elsősorban békési lakosokat, illetve békési szervezetek
képviselőit várják a szervezők.
A foglalkozások időpontjai, tematikája és tervezett helyszínei:
2019. március 9. szombat 14-19 óra
– Békési Civil Szervezetek Háza (Hőzső u. 4)
Téma: Pénzügyi öngondoskodás a családban:
Pénzügyi tervezés a gyakorlatban, biztosítások a család életében.
Gyakorlati rész: családi költségvetési tábla készítése.
2019. március 22. péntek 8 óra – 14:30
– Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola (Hőzső u. 39.)
Téma: Egészségfenntartó, gazdaságos és szezonális táplálkozás.
Vitaminkészleteink biztosítása, pótlása, konyhakerti növények.
Gyakorlati rész: egy teljes menü elkészítése, kóstolása
2019. április 6. szombat 14-19 óra
– Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (Széchenyi tér 4.)
Önfenntartó növénytermesztés, tudatos kerttervezés 1.
Talajelőkészítés, talajminőség biztosítása, megfelelő nedvesség
megőrzés, vetőmagok kiválasztása, veteményezés a holdciklusokkal
összhangban, komposztálás kültéren, beltéren.
MAGBÖRZE.
2019. április 13. szombat 14-19 óra
– Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (Széchenyi tér 4.)
Önfenntartó növénytermesztés, tudatos kerttervezés 2.
Szelíd növényvédelem, kórokozók elleni védelem, növénytársítás
2019. április 21. vasárnap 10-18 óra
– Libás Tanya - Tanyasi Kultúrpajta (Tarhos, VI. kerület 14.)
Békés megyei önellátó, árutermelő, szolgáltató tanyák, tanyagazdák
bemutatkozása.

Szervező: Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA)
A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni online, a facebook.com/fetabringa oldalon található regisztrációs felületen lehet.
A foglalkozásokról
és a jelentkezésről információkat
az alábbi elérhetőségeken kérhet:
Gyebnár Péter
Telefonszám:
+36-30/6541686
E-mail cím:
feta.bekes@gmail.com
web:
facebook.com/fetabringa

fizetett hirdetmény
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Sajtóközlemény
Tisztelt Lakosok, Érdeklődők! A XXI. Madzagfalvi Napok főszervezőjének, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központnak a nevében közleménnyel élünk.
Az egyik közösségi médiában több alkalommal önkénteseket toborzó jelleggel, részletes leírást közölt egy, a szervezőkhöz semmilyen szálon
nem kötődő békési lakos a Madzagfalvi Napokkal kapcsolatban. Ebben a
2019-es tervezett beszámolóban részletesen végigveszi milyen újításokat
kívánnak a „szervezők” eszközölni. Sajnos ezen beszámoló, – bár hisszük,
hogy megírását a legjobb szándék vezette – minden valós alapot nélkülöző, egyeztetés nélküli, az író által kitalált eseményeket tartalmaz. Intézményünk nem kérte ezen „kampány jellegű tevékenységét”. Valamennyi
békési és környékbeli lakos véleménye, javaslata fontos számunkra, ezért
tisztelettel kérjük, hogy ötleteikkel, elgondolásaikkal kapcsolatban a kulturális központot vagy Békés Város Önkormányzatát keressék meg. A
tényként közölt saját elképzelések félrevezetőek lehetnek.
Túri Andrea, igazgató (Kecskeméti Gábor Kulturális Központ)

Könnyebben léphetnek
oviból az iskolába

Fotó: amatőr felvétel.

A „MÁS KÉP” Egyesület 15
éve működik Békés városában. Az
egyesület a hosszú évek alatt több
profilváltáson ment keresztül, nap-

jainkban az oktatás-nevelés és az
egészségügy területén a legaktívabb. A későbbi lemorzsolódások
és iskolai nehézségek megelőzése a
célja a nagycsoportos óvodások szá-

mára tartott iskolára való felkészítő
foglalkozásoknak, melyet az egyesület égisze alatt két helyi pedagógus, Barna Zoltán és Bereczki Mónika vállalt fel. Munkájukat olyan
munkatárs segíti, Dancs Emese,
aki a helyi iskolai-óvodai szociális
munkában tevékenykedik. A foglalkozások helyszíne a Tágas Tér
Gyülekezet helyisége (egykori patyolatépület), melyet a gyülekezet
ingyenesen ad át. A foglalkozások
minden szombaton délelőtt, 9:30tól 11 óráig tartanak.
A másik nagyobb jelentőségű
működési területén, az egészségügy vonalán a „MÁS KÉP” Egyesület célja egy közösségi defibrillátor
készülék beszerzése és minél többek felkészítése az életmentő készülék használatára.
Az egyesület elérhető telefonon:
0036-20/28-64-266.


Megint a drog
Március 6-án délelőtt előállítottak a rendőrök két férfit Békésen. A
21 és 22 éves, a rendőri intézkedéskor bódult állapotban lévő fiatalembereknél a nyomozók szárított növényi törmeléket találtak. A Békési Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt nyomozást rendelt el és a lefoglalt anyagot igazságügyi szakértővel
vizsgáltatja meg.
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Jegyzet

Elit
A címben jelzett latin eredetű
szó kiválót, elsőrendűt, kiválogatottat, előkelő társasághoz, egy
közösség színe javához tartozót
jelent. Aki az elithez tartozik,
az magasabb szintű vagy rangú - általában kisebb csoport tagja, mely jellemzői miatt kiemelkedik a többi közül (szakmai, társadalmi, képzettségi,
stb. szintje miatt), így méretéhez
képest sokkal nagyobb befolyással, jelentőséggel rendelkezik,
mint más.
Nehéz terep, tele aknákkal, ha
mélységi taglalásába kezdünk
az előbb leírtaknak, hiszen az
egész ismert világunk teljes történelme tele van ilyetén csoportok történeteivel, pozitív tetteivel vagy viselt dolgaival. Nem
megyek most bele egy végeláthatatlan visszatekintő elemzésbe
(divatosan ma retrospektív analízisnek titulálnák tán), mert szerintem mindenki tud - akár kapásból is - jó néhány ilyen vagy
olyan előjelű példát mondani rá.
Ha a magam - a világ folyásában csak pillanatnyi - létét nézem csupán, akkor meg kell állapítanom, hogy orvos fiaként már
gyerekkoromban kivételezettebb
volt a helyzetem. Aztán szinte
végig első tanulóként, rangot jelentő „mikós” diákként, szavalgató-szerepelgetőként, osztályfelelősként, irodalmat kóstolgató-ként, orvostanhallgatóként
ugyancsak „kiváltam” a közből.
Jó volt? Biztosan igen, de sosem
volt könnyű, mert ez a kiváltságosabb lét mindig magával hozta a kérlelhetetlen elvárásokat is.
Adni kellett, meg kellett felelni,
szolgálni kellett. Mert a kiemelkedés ára ez, ha az ember ember
akar maradni és minden nap,
szégyenkezés nélkül szeretne belenézni a tükörbe. Persze nem
egyik napról a másikra válunk
öntudatosokká. Ez hosszú érési
folyamat, magam is a negyvenhez közel éreztem először úgy,
hogy valóban fel merem vállalni

Pálmai Tamás
magam (hitem, gyökereim, hovatartozásom, keresztény értékrendem, közösségem) és nyíltan
ki merek állni a reflektorfénybe,
ahol nem mindenkinek megfelelni akarok, hanem megmutatni azt, aki vagyok. Az egyetemen
volt egy fiúcsapat. Jól tanultunk,
de buliztunk, udvaroltunk, néha
kocsmáztunk is. Azt mondták
ránk, hogy mi vagyunk a „bakelitek” (bakk elitek)…
Ma már - érettebb fejjel - mosolygunk mindezeken. Ma már
„helyzet van”. Mert összeesküvés-elméletek jobbra vagy balra, a nem éppen jóakaratúnak
mondható világ elit etetné-itatná meg velünk azt, amit „kifőzött”. S ez a menü nem a mi ízlésünk szerint készült. Ellenállásunk viszont még szórványos
és gyenge. Az, mert épp csak
ott tartunk még, hogy lassan de egyre markánsabban - kezdjük felismerni mindezt, és azt is,
hogy e nem ma kezdődött, alattomban régóta folyó, érző lelkünket és tudatos cselekvésünket orvul kilúgozni akaró világ
trenddel szembenézni szükségeltetik. És szembemenni is mernünk kell. Mindez kötelességünk és egyetlen lehetőségünk is
egyben. Minél hamarább. Nincs
idő késlekedésre. Mindezt pedig együtt, öntudatra ébredő,
keresztény értékeinket is tekintetbe vevő, alapnak tekintő, jót
hirdető és cselekvő igazi elitként
kell megtennünk. Fogadjuk el,
hogy oda tartozunk. Nincs szégyellni valónk. Kárpát-medenceiként, magyarként, keresztényként, keresőként vagy jóakaratú világiként akár. Tegyük
a jót és beszéljünk róla, hogy
más is kedvet kapjon hozzá.
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Egészségügy

Békési újság

A fülzúgás a hazai lakosság három-öt százalékát érinti. Két formája létezik. Az objektív
fülzúgást nem csak a beteg, de orvosa is hallhatja, hátterében általában izmok ritmusos
összehúzódása vagy turbulens véráramlás áll. A gyakoribb, szubjektív fülzúgás esetében csak a beteg hallja a nem kívánt hangokat. A szubjektív fülzúgás sokszor jár együtt
a halláscsökkenéssel. A betegek mindössze öt százaléka rendelkezik normális hallásküszöbbel, míg az esetek 90 százalékában idegi, 5 százalékában vezetéses halláscsökkenés állapítható meg. Vezetéses halláscsökkenés a külső- vagy a középfül működésének károsodása miatt fellépő halláscsökkenés, idegi halláscsökkenés során pedig a
belső fül vagy annak idegeinek károsodása a halláscsökkenés oka. 

Fotó: Gazsó János.

Mennyire egészségesek
a békési tizenévesek?

Orvosi szűrővizsgálatok zajlottak a szakképző iskolában.

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

Tegyünk a vízhiány ellen!
„Világéletemben nagyon keveset ittam, sokszor még a napi egy liter víz
sem volt meg, ami pedig azért elég alapvető ahhoz, hogy úgy-ahogy működni tudjon a szervezet. Ezért elhatároztam, hogy egy kicsit feljebb tornázom a vízbevitelemet, mert nem megfelelő hidratálás mellett ehetek én
bármit, meg mozoghatok, amennyit akarok, nem fogok tudni úgy formálódni, ahogyan szeretnék. Szeretnék kevésbé fáradt és nyűgös lenni.”
A vízhiány számos tünetet okozhat. Ha nem iszunk eleget, megfájdul a
fejünk, fáradtak, levertek leszünk, és a gondolkodásunk is lelassulhat. Az
idő előrehaladtával komolyabb problémák is felléphetnek, mert a vízhiány közrejátszik emésztőrendszeri betegségek kialakulásában, az ízületi
fájdalmakban, sőt, bizonyos szívbetegségek megjelenésében is. Érdekes
megfigyelés, hogy minél többet iszik reggel és napközben is az ember,
annál szomjasabb lesz. Érdemes az ivóvizet olykor citrommal ízesíteni.
Rendes citromot használjunk erre a célra, nem citromlevet. A citromtól a víz savasabb lesz. Éhgyomorra nem annyira kellemes fogyasztani,
de kora reggel kissé kevesebb citromlevet tegyünk bele. Igazolást nyert,
hogy a hidratálástól tényleg felébred az ember, így sokkal jobban ajánlható, mint a kávé.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Nagysikerű egészségügyi szűrőnappal folytatódott az „Együtt az
integrációért Békésen” című pályázat, amely a leszakadó rétegeket szólítja meg. Mások mellett az
egészségtudatos életmód szemléletének terjesztése, a betegségmegelőzés és a szűrővizsgálatokon való
részvételre való buzdítás is a célja.
A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában mintegy
száz fiatal hallgatta február 20-án
Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriellát, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának
helyettes vezetőjét, aki a népbetegségekről tartott előadást. Elmondta,
hogy míg az Európai Unióban a nők
várható élethossza 82,2 év, addig ez
Békés megyében 78,5 év. A férfiaknál az uniós átlag 77,5 év, de megyénkben csak 71,5 év. A kormányzat célja, hogy az EU-átlagos mindkét nemnél mielőbb elérjék, de ne
pusztán az élettartam nőjön, hanem
ezen belül az egészségben eltöltött
évek száma emelkedjen. Ehhez a lakosság szemléletének is változnia
kell, egészségtudatosabban kell él-

niük. Ez jelenti a táplálkozás átalakítását az orvosok által javasolt módon: só-, cukor- és zsírszegény, fehérjében és rostokban gazdag, alapvetően zöldség-gyümölcs-magvak
fogyasztására épülő táplálkozás lenne optimális, mérsékelt kávé- és alkoholfogyasztással. A dohányzás
semmilyen életkorban nem ajánlott
vagy elfogadható, és a stressz hatást
is csökkenteni szükséges.
Később került sor a szűrővizsgálatokra a Békés Megyei Vöröskereszt munkatársainak közreműködésével. A középiskolás lányok
és fiúk vérnyomás, vércukor, testzsír, testtömegindex, légzésfunkció
mérésen vehettek részt, így képet
nyerhettek jelenlegi egészségi állapotunkról.
- Egyáltalán nem mellékes, hogy
mit és mennyit esztek, isztok, men�nyit mozogtok, és ezekkel egészséges vagy egészségtelen felnőttekké
váltok – mondta el a szűrőnapon a
projektet működtető fő konzorciumi partner, tehát Békés Város Önkormányzata nevében Izsó Gábor
polgármester. 
Szegfű K.
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.

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Interjú, hírek

Szenvedélyesen kíváncsi
Albert Einstein az állította magáról, hogy nem különösen tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Beszélgetőtársam, a mindössze
23 éves Orodán Tamás is efféle egészséges kíváncsisággal bír, és talán még ennél több is van benne. Lássuk!
leg is folytatja tanulmányait. A versenyre való felkészülésben a családom végig támogatott, mellettem
állt, segített minden formában.
- Milyen tapasztalatokat szerzett a verseny során?

Fotó: Gazsó János

- Kit tisztelhetünk az ön személyében?
- Békésen születtem egy egyszerű, szellemi foglalkozású család második gyermekeként. A Karacs Teréz Általános Iskolába jártam, majd
középiskolába a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér
Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziumba, informatikai szakon. Itt ismerkedtem meg
magával a hálózatokkal és itt találkoztam először komoly technológiákkal. Szakmai fejlődésemben
nagy szerepet játszott volt informatikatanárom, Fölker Csaba tanár úr,
aki szakmai tudásával és lelkesedésével engem is arra motivált, hogy
mélyebben elmerüljek az informatikai hálózatok világában. Érettségi
után a BSZC Trefort Rendszergazda szakon fejlesztettem tudásomat.
Itt hallottam először az EuroSkills
versenyről. Az OKJ befejeztével
Szegeden mérnökinformatikus diplomát szereztem. Jelenleg a munka
frontján állok helyt.
- EuroSkills 2018. Budapest.
Mit kell tudnunk erről?
- A Szakmák Európa-bajnokságát a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara rendezte meg. A felkészítésemet a HTTP Alapítvány
támogatta, a mentorom Csőke János volt. Az eseményen 28 európai
ország legjobbjai vettek részt. Ahhoz, hogy én képviselhessem Magyarországot a EuroSkills-en, először a hazai, háromfordulós válogatóversenyt kellett megnyernem.
Körülbelül 200 indulóból voltam a
legjobb. Informatikai Rendszerüzemeltető szakmában indultam, ahol
kiválósági érmet szereztem. Páros
szakmában versenyeztem, a társam
Levente, egy szegedi diák, aki jelen-

nunk. Mind fizikailag, mind szellemileg nehéz versenynek nevezném.
Fontos volt a precíz munkavégzés
és mellette még az idő is számított.
Ki kellett zárnom minden külső tényezőt és csak a feladatra koncentráltam. A 28 induló csapatból a 4.
helyen végeztünk, tehát éppen lecsúsztunk a dobogós helyezésről.
De így is nagyon büszke vagyok az
eredményünkre.

- Az Informatika Rendszerüzemeltető területen rendezett versenyen a számítógépes hálózatok tervezésében, megépítésében és beállításában kell összemérni a versenyzőknek a tudásukat. Olyan
változatos és összetett munkakörnyezetben kell helyt állnunk, ahol
Cisco hálózati eszközök (például
forgalomirányítók, kapcsolók, vezeték nélküli hozzáférési pontok és
IP telefonok), Microsoft kiszolgáló- és ügyfél operációs rendszerek,
valamint Linux és más szabadforrású rendszerek egyaránt megtalálhatók. A verseny három napja alatt
Linux és Microsoft szerver-és kliens
oldali feladatokat kellett megoldani, továbbá nagyvállalati hálózatok üzemeltetését kellett megvalósítani. Egy európai versenyhez
méltó komplikált, jelentősen ös�szetett feladatot kellett megolda-

- Milyen tervei vannak a jövőben?
- Az EuroSkills versenyre való
készülés versenyképes tudást adott
számomra, mellyel rendszermérnökként tudtam elhelyezkedni egy
budapesti vállalatnál. Továbbra is
nyomon követem ezt a versenyt,
ellátogatok a hazai válogatókra, és
tapasztalataimmal segítem az új
versenyzőket.
- Mit csinál szívesen a szabadidejében?
- Nagyon szeretek túrázni és
különböző programokat szervezni a barátaimmal. Mivel számomra az informatika nem pusztán egy
munka, hanem egyben a hobbim
is, gyakran foglalkozom az új technológiák megismerésével.  Gugé
Következő beszélgetőtárs: Lipcseiné Szántó Ilona, hallásspecialista as�szisztens.
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Változott az ebéd ára
Ezúton értesítjük a lakosságot,
hogy a Békés Városi Polgármesteri Hivatal étkezdéjében egy adag
ebéd ára 2019. március 1-től 650
Ft-ra emelkedett.
Ebédrendeléssel kapcsolatban a
66/411-011-es telefonszám 170-es
mellékén, Csorba János konyhavezetőnél lehet érdeklődni.


Óraátállítás
Március 31-én, vasárnap
hajnali 2 óráról 3 órára kell
állítani az órákat. Ezzel elkezdődik a nyári időszámítás.

Felhívás évfolyamtalálkozóra
Évfolyam-találkozót szerveznek
azoknak, akik negyven esztendeje,
1979-ben fejezték be tanulmányaikat a békési 2. sz. Általános Iskolában, a 8A, 8B, 8C osztályokban. A
találkozásra április 13-án, szombaton 16 órától kerül sor a Nagyház
Pince Borozóban. Aki a 8B osztály osztályfőnökének, Kárnyáczki
Imrének az elérhetőségét tudja,
jelezze. Jelentkezni a szervezőknél lehet: Korcsog Györgyné (Fehér Erzsébet), Nagy Ildikó, Lipták
György, Márton Tamás elérhető a
Facebook-on, illetve Kiss Ildikónál
a Nagyház Pince Borozóban. 

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

Adószám:
18392607-1-04.

Hírek, Interjú

Békési újság

Csabai szuperkoncertre készül
az Acoustic Planet
A legjobbak között A Dalban a békési énekesnővel felálló megyei zenekar
(Folytatás az 1. oldalról)
- Mi a legfontosabb hozadéka a
szép sikernek?
- Nagyon sokat ad egy efféle tévés szereplés. Mi minden szempontból nyertünk: szakmai elismerést, mint az év felfedezettjei, szerető közönséget, új barátokat, és
természetesen a naptárunk is gyűlik koncertdátumokkal, aminek mi
borzasztóan örülünk.
- Merre fogtok fellépni mostanában?
- Most már biztosan mondhatom, hogy március 15-én nagykoncertünk lesz Békéscsabán, a főtéren, ezzel hálálva meg a sok támogatást a Békés megyeieknek. Meghívtuk A Dalban megismert zenész
barátainkat is, akik emelik majd az
este színvonalát. Velünk lesz példá-

ul Szekér Gergő, Nagy Bogi, Vavra
Bence, és Antal Timiék is. Jó buli lesz!
- Tavaly koncerteztetek a Madzagfalvi Napokon. Ha idén lenne
a fellépés, lehet, hogy még többen
hallgatnának benneteket? Hogyan emlékszel vissza arra a koncertre?
- Imádtam azt a koncertet!
Mindig nagy öröm itthon muzsikálni, énekelni. Amiatt is, mert
szólóban többször felléptem már
a fesztivál színpadán, mint egykori versenyző az „Én hangom”
énekversenyen. Viszont teljesen
más zenekarral, a saját kis csapatommal felállni a világot jelentő
deszkákra. Bízunk abban, hogy
idén is ott lehetünk a fellépők között a békési nagy fesztiválon, és

sokan megtisztelnek majd a jelenlétükkel.
- Mi a következő célod énekesnőként vagy magánéletileg?
- Szeretnék kiteljesedni a színpadon, önmagamat adni, és elvarázsolni az embereket. Megmutatni mi minden rejlik még bennem.
Úgy érzem, még csak a felszínt
kapargatom. Ez egy csodálatos út,
sok tanulás, és önfejlesztés, mire
megtalálja az ember a valódi életcélját. Én ezen munkálkodom. A
mindennapi életem az elmúlt hetekben gyógyulással telt. Próbálom feldolgozni az elmúlt hónapok
történéseit. Közben írjuk az új dalokat, és szervezzük a koncerteket.
Izgalmas időszak ez az Acoustic
Planetnek és nekem.
Szegfű Katalin

Adományosztás
A Szent Lázár Alapítvány a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
segítségével 40 darab bevásárlókocsit adományozott rászorulóknak. Az alapítvány köszöni a
Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a bevásárlókocsik felajánlását, és a szociális szolgáltató
közreműködését a bevásárlókocsik szétosztásában.
Szintén a Szent Lázár Alapítvány osztott szét 300 élelmiszercsomagot szegény helybéli családoknak a közelmúltban, ugyancsak a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület adományából.


Kiadását és terjesztését segítse adója
1%-ának felajánlásával!
Kedvezményezett: Családért Alapítvány
Adószám: 18376287-1-04

TeSzedd Békésen is!

A helyben maradást ösztönzik

Hetedik alkalommal szervezi meg a
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót az Innovációs és
Technológiai Minisztérium. A legtöbb önkéntest mozgósító akció
idén március 18-24. között lesz országszerte, amely idén tudatosan
a Fenntarthatósági Témahét köré
szerveződik.
Békésen ezen a héten három
helyszínen tehetünk környezetünk megszépítéséért. Március 19én, kedden 10 órától a Gál Ferenc
Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium főbejáratánál (Hőzső u. 39.) találkoznak
az önkéntesek. A cél a Hőzső utca és környéke, valamint az iskola melletti kiserdő szemétmentesítése. Március 23-án, szombaton
8 órától a Fáy utcai „vonatos játszótér” környéke és a vízpart megtisztítása a feladat, illetve a játszótér elemeinek újrafestésére is sok

(Folytatás az 1. oldalról)
Az „Esélyt a fiataloknak” pályázat a lakhatás mellett segíti a békési fiatalok helyben maradását többféle támogatással, így jogosítvány és nyelvvizsga megszerzését, valamint a vállalkozóvá válást is támogatják.
Bővebb tájékoztatás elérhető a www.bekesvaros.hu weblapon, a közösségi médiában a facebook.com/bekesvaros.hu és a facebook.com/beke
sifiatalok oldalon, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

kerül. Szintén március 23-án, 9 órától a Békés-Dánfoki
Üdülőközpontban
levélsepréssel, a zöld
hulladék gyűjtésével
tisztítják meg a környéket az önként jelentkezők.
A szervezők ezúttal is biztosítanak szemetes zsákokat és a gumikesztyűket, valamint frissítőt,
de a mennyiségek pontosítása miatt előzetes regisztráció szükséges.
Regisztrálni a „TeSzedd Békés”
facebook eseményen keresztül lehet.
A szervezők minden lakost, baráti társaságot, családot, civil szervezetet, vállalkozást várnak az akcióra, hiszen közösen tudunk tenni
legkönnyebben környezetünkért.
Figyeljünk környezetünkre, támogassuk és adjuk tovább a felelős
környezettudatos gondolkodást,
mutassunk együtt példát a környezetünkért érzett felelősségvállalásból és tenni akarásból!


Lomtalanítás

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. értesíti a lakosságot, hogy idén is megszervezi a lomtalanítást Békésen. Időpontok és helyszínek:
április 6. szombat:
I. körzet, azaz az Élővíz-csatornától nyugatra, Murony felé eső rész
április 13. szombat:
II. körzet, azaz Élővíz-csatornától keletre, Tarhos felé eső rész.
Kérik, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé,
melyet a hulladékkezelő cég díjmentesen szállít el.
NEM szállítják el:
- az építési törmeléket,
- az elektromos háztartási eszközöket,
- a gumiabroncsot,
- és a zöldhulladékot,
- a veszélyes hulladékot (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító,
növényvédőszer, stb.).
Az el nem szállítható hulladékok a hulladékgyűjtő udvarokon adhatóak le.
Kérjük, ön is járuljon hozzá a település tisztaságához!

hirdetmény
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NÉVJEGY

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

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan rendelhető!

Húsvétra is.
Tel.: 00 36-30/466-83-69.

Hirdessen a Békési Újságban!
Biztosan megéri.
Tel.: 0036-30/432-20-30.
E-mail:
bekesiujsag@gmail.com

Fess
Rochilde

Név: Bimbó Szabina
Foglalkozás: kozmetikus
Kedvenc kön yv: Ilcsi néni Füv eskönyv e
Kedvenc zene: Missh - Hallgass a szív edre
Kedvenc film : Pearl Harbor - Égi háb orú
Kedvenc étel, ital: szalonna, gyümölcsle
vek
Kedvenc hely: Szabina Kozmetikája
Kedvenc idő töltés: olvasás, cicázás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Érettségi után kezdtem el
szakmát tanulni. A kozmetikusságot választottam. Akkor még
nem sejtettem, hogy szerelmese
leszek és megtalálom benne önmagam. Közben egy másik szerelem is kialakult bennem, megismertem a híres magyar, most már
hungarikummá vált Ilcsi Szépítő
Füvek termékeit. Magánemberként is fontos számomra az egészséges élet, így egyből szívem csücske lett, hogy munkám során is alkalmazhatom. 2014-ben sikeres
szakmunkásvizsgát tettem és már
másnap egy békéscsabai kozmetikában dolgoztam, ahol négy évet
töltöttem. 2019-ben Békésen a
Napsugár Szépségszalonhoz csatlakozva sikerült megnyitnom a saját

Staféta

és önálló vállalkozásomat, a Szabina Kozmetikát.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Mindig is arra vágytam, hogy
saját kozmetikát nyithassak, és
hogy önállóan működtethessem,
de sok erőt adott, ahogy szüleim és barátaim biztattak és hittek
bennem. Hatalmas büszkeség számomra, hogy az üzletem az Ilcsi
Szépítő Füvek egyik referenciaszalonjaként működik. Nincs is jobb
érzés annál, mint amikor az ember
minden nap visszajelzést kap arról,
hogy jó amit csinál, és látni a vendégeken az örömöt. Továbbfejlesztettem magam és már sminkes és
szempillaépítővé is váltam, most
kezdtem a sminktetoválást is.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

- A közeljövőben szeretném a
mestervizsgát megszerezni és oktatni. Szeretnék családot alapítani, és
közben újra könyvet ragadva, megszerezném az orvosi kozmetológus
végzettséget. Minél több embernek, egész Békés városának szeretném átadni az egészséges bőrápolás
titkát, szépíteni, és örömöt okozni
testnek és a léleknek.
A stafétát Bunta Lorándnak adom
tovább.

Két első hely a megyei hegedűversenyről
Békés Megyei Hegedűversenyt
rendeztek a közelmúltban Békéscsabán. A jeles eseménynek a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. A megméretteté-

sen hat zeneiskola 34 növendéke
vett részt, akik nyolc korcsoportban mérték össze hangszeres tudásukat. Minden versenyzőnek egy
kötelező és egy szabadon választott művet kellett előadnia. Az el-

 ágynemű
 törölköző
 táska
 női blézer
 bőrkabát
 farmerdzseki
 fürdőruha

érkezett!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Fotó: Gazsó János.

Békési újság

A felvételen balról jobbra Simon Boglárka, Bohus András hegedűtanár, és Szatmári Anikó.

hangzott zenedarabokat kéttagú
szakmai zsűri értékelte: Czettner
Vera, Bartók Pásztori-díjas hegedűművész, a Budapesti Bartók
Béla Konzervatórium volt tanára
és Dr. Szilasiné Hajdu Éva, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola tanára.
A békési Alapfokú Művészeti
Iskolát négy fiatal hegedűs képviselte. Közülük Szatmári Anikó az
Előképző korcsoportban I. helyezést, Simon Boglárka az I. korcsoportban I. helyezést és különdíjat
ért el. Felkészítő tanáruk, Bohus
Andrásné felkészítő munkájáért
különdíjat vehetett át. Dicséretben
részesült Gosztolya Petra és Szi
lágyi Dóra, akiket Bereczki-Lázár
Anita készített fel erre a versenyre.
Zongorán közreműködött Kovács
Gabriella és Tamás Tibor.
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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 horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
A 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.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümölcsössel 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Felújítandó 10x10-es családi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.: 30/286-63-18.
Gádoroson 2,5 szobás, összkomfortos parasztház eladó 1 hold földdel. Irányár: 2,95 millió Ft.
Autót beszámítok. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Váradi utca 52. szám alatti kétszobás, összkomfortos parasztház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
Érd.: 30/304-69-38.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Felújításra vagy bontásra a Kinizsi utcában ház
eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Belvárosban felújított társasházi lakás eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 20/28-64-266.
Temesvári utcában egyszoba + konyha + melléképületes családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió
Ft. Érd.: 30/556-00-79.
Kertes ház eladó 5,4 millió Ft-ért vagy tömblakásra cserélhető. Tel.: 70/36-11-973.
Darányi u. 10. alatt ház eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 20/276-17-01, 66/634-874.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás 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, 30/20373-41.

Békési újság

Apróhirdetések
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
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.
Családi ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
70/335-94-46.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal, 1833 m2 telken eladó 7,6 millió Ft-ért. Első emeletig lakásra cserélném. Érd.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Főút mellett, rendőrséghez, gyermekintézmények közelében háromszobás, összközműves,
felújítandó családi ház eladó. Irányár: 7,7 millió
Ft. Tel.: 70/514-22-90.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy telekkel
eladó 9 millió Ft-ért. Háromfázis bekötve. Tel.:
30/293-27-51.
Kétszobás, téglaépítésű családi ház eladó 9,5
millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Tel.: 70/38711-31.
Kétszobás kertes családi ház eladó 9,5 millió Ftért. CSOK igénybe vehető. Tel.: 70/387-11-31.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.
130 m2-es, kétszintes, összközműves nagy családi ház eladó a malomvégesi részen. Irányár:10 millió Ft. Ingatlant, autót beszámítok. Érd.:
30/877-82-63, 70/216-37-03.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
1976-ban épült, jó állapotú kockaház eladó Békésen. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: 70/337-58-55.
Kertes ház eladó 10,5 millió Ft-ért, vagy kisebb
kertes házra cserélném. Érd.: 30/43-41-177.
Keserű sor 3. szám alatti kétszobás, nappalis ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 30/401-03-60.
Kürt utcában kétszobás, lakóelőteres, összkomfortos családi ház eladó beépítetlen tetőtérrel. Irányár: 12,9 millió Ft. 70/366-43-71.
Váradi u. 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos ház eladó 14 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-40.

Kiadó ingatlan
Fiatal párnak vagy egyedülálló személynek albérlet kiadó. Érd.: 66/410-906.

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

Részletfizetéssel kétszobás, összkomfortos lakást vásárolnék Békésen. Havi 10000 Ft-ot tudok adni, két év múlva a teljes összeget egyben
kifizetem. Tel.: 20/387-36-92.

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: április 9. kedd 12 óra

Békésen egyszobás lakást keresek, földszintit
vagy első emeletit. 30/662-35-03.
Egyedülálló, nemdohányzó férfi albérletet
keres Békésen. Tel.: 30/990-47-72.

Kert, szántóföld
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld eladó.
Érd.: 70/366-61-48.
Rosszerdőn gyümölcsöskert lakható kis kőházzal eladó. Érd.: 66/634-372, este.
2,5 hektár kert a Jégvermi kertekben eladó.
30/921-26-25.
Szécsénykertben kert és fűkasza eladó.
30/643-27-56.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épülettel. 30/242-75-54.
Sebők kertben zárt kert eladó. Villany, kút, és faház található. Tel.: 20/20-60-161.
Malomasszonykertben két kvadrát körüli kertet
vennék részletfizetéssel, ügyvédi szerződéssel.
Tel.: 30/877-82-63.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 900 m2
bekerített gyümölcsös, kisebb épület házszámmal, ásott kúttal. Érd.: 70/379-14-53.
Lucernaföld éves használatra kiadó, lucernamag eladó. 30/811-35-33.
Sebőkben kert eladó, kövesúthoz közel, há
romfázis, víz van. Érd.: 70/365-42-06.

Jármű, alkatrész
48 V-os Tornádó elektromos robogó eladó, újszerű állapotban. Tel.: 70/94-87-608.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok bontott
alkatrészekkel, egyben eladók. 30/609-15-42.
2 db 50 cm3-s Honda Dio egyben eladó. 30/45723-02.
Vadonatúj MTZ alkatrészek eladók. Tel.: 66/411857.
Pónikocsi állatszállításra felszerelve eladó. 3 fejes Vogel eke ás 7 csillagkerekes rendsodró eladó. 30/277-95-43.
Segédmotort vennék 10 ezer Ft-ig. Babetta,
Romet, Komár, Riga, stb. Üzemképtelen is érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Hoffer traktorhoz való eredeti gyári melegítőlámpa eladó. Érd.: 66/411-857.
Eladó: 6mx7m-es kamionponyva (gabonaletakarásra alkalmas), négyfejes könnyű függeszték
eke, 2 db sima henger. 30/277-95-43.
5 LE Brix rotakapa eladó, 4 LE Brix nem működő
rotakapa eladó. 30/457-23-02.
Panorámás MTZ-80-as traktor és függesztett
kettes eke igényesnek eladó. Tel.: 66/411-857.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórával, kifogástalan állapotban eladó. Érd.: 30/5733-469.
200 ezer Ft-ig kisebb autót vennék, legalább egy
év műszakival. Tel.: 30/87-78-263, délután.
1978-as évjáratú 207-es Babetta egyben vagy
bontásra eladó. Tel.: 20/495-21-73.
Láncborona fogas kettes eke, ekekapa eladó.
Érd.: 66/410-204.
Rendszám nélküli Pannónia motoros traktor
utánfutóval eladó. Tel.: 30/389-69-53.
Veteránkorú Zastava megkímélt állapotban, 82
ezer km-rel eladó. Tel.: 66/415-339.
Rotakapa járókerék eladó. 30/27-28-342.

Állat
Japán Brix tyúkokat és kistestű díszbaromfi tyúkokat keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Választási mangalica malacok eladók. 70/36598-46.
Magyar és némakacsák eladók. Raktár u. 24.
Tel.: 70/881-93-00.
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
Gyöngyöskakast vennék továbbtartásra. Tel.:
30/504-07-11.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.
200 kg-os tápmentes hízó eladó. Tel.: 66/412711, 30/494-11-39.
3-4 kg-os tojó tyúkok eladók. Érd.: 30/877-82-63.
Fiatal japán kakasok eladó. Sima és borzos tollúak. 70/395-35-28.

Társkeresés
Hatvan év körüli hölgyet keresek élettársnak.
30/94-55-433.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 26
éves békési fiatalember társat keres. 70/26868-15.
65-70 év körüli urat keresek társnak. Legyen
megbízható és szeressen kirándulni. 30/36523-67.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.
THETA-HEALING konzulensi kezelés már
Békésen is! Érd.: 0036-30/482-42-65.
Cipőjavítás Békésen, a Hajnal utca 19.
szám alatt, minden nap 15-18 óra között.
Tel.: 30/85-81-911.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Békési varroda keres szakmai tapasztalattal rendelkező varrónőket. Tel.: 30/67-71-654.
Házkörüli, kisegítői, kerti vagy állattartói munkát
keresek. Tel.: 70/519-87-54.
Napi négy órára munkát keresek. Tel.: 30/66745-84.
Takarítói munkát keres megbízható hölgy.
20/408-70-98.
Délutánra könnyebb fizikai munkát keresek. Tel.:
70/216-37-03.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Közepes méretű, kétfiókos, kétfakkos fa-lambéria íróasztal eladó. Tel.: 66/412-070.
2 db jó állapotú fateknő eladó. Tel.: 20/346-7700.
Eladó új készítésű kisipari, kéttalicskás, motor
nélküli betonkeverő. Irányár: 35 ezer Ft. Érd.:
20/451-12-27.
Eladó mindennapi használatból palackos gáztűzhely palackkal, tároló szekrénykével. Irányár:
15 ezer Ft. Érd.: 20/451-12-27.

hirdetés

Békési újság
Jó állapotú, ágyneműtartós heverő (90 cm×
200 cm) eladó. Érd.: 30/323-79-22.
Bárányok, kis bálás lucerna széna, 8 LE rota
kapa eladó. Tel.: 30/279-46-96.
Eladó egy kombi Lehel háromcsillagos hűtőszekrény. 30/85-81-911.
Jó minőségű ömlesztett széna eladó. Kisbálás
búzaszalma eladó, szállítás megoldható. Tel.:
30/433-79-89.
Vásárolnék teljes hagyatékot, régi szekrényt,
asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt,
hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot,
zománcos és lemez tárgyakat, régi ércpénzt és
régi bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Eladó: szobai kerekesszék, gázpalack, gáztűzhely, munkapad köszörűvel, Philips borotva,
műanyag 120 l-es hordók, ballonok. Tel.: 66/412955, 30/203-73-41.
Márványlapos gyönyörű biliárdasztal eladó.
Érd.: 66/411-247.
Alkatrésznek eladó AWT 5100 Whirlpool mosógép. Irányár: 5 ezer. Érd.: 20/451-12-27.
28-as erős férfi kerékpár eladó. Tel.: 66/410-204.
Eladó: keresztfűrész, fejsze, balta, kasza, vízszivattyú, permetező, porszívó, gáztűzhely, tele
gázpalack, 12 db kistyúk. 70/22-44-263.
Konyhaszekrény és ebédlőasztal eladó. Érd.:
20/571-83-79.
Kerítésoszlop és járdalap eladó. 30/35-39-534.
Férfi lakótársat keresek 73 éves korig, akivel beszélgetni tudok. 70/20-40-112.
Idared, Starking alma 150 Ft/kg, léalma 100 Ft/
kg áron eladó. Tel.: 66/747-690, 20/243-98-31.
Eladó: mázsa súlyokkal, réztányéros mérleg, fehér gyermekágy matraccal, Phoenix varrógép,
Neumann villanyvarrógép, DVD-lejátszó, hangfalak. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó: középszőnyeg, dohányzóasztal, csaptelep, befőttes üvegek (720 ml-es, 1,7 l-es), Lu
cznik lábbal hajtós varrógép, gázkémény béléssel. Tel.: 70/612-83-74.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
Kolbásztöltő, fateknő, kovácsoltvas üst (30 l),
sarokülő, szerszámok eladók. Tel.: 70/24-18-297.
Körbálás lucernaszéna eladó. 30/418-94-93.
Eladó: tápkocka-készítőgép, fóliatartó bordák,
öntöző pérócsövek. 70/508-08-95.
Eladó: keltetőgép, alig használt Samsung szí
nestévé, videolejátszó, nyúlketrecek, terménydaráló. Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
Kisbálás széna eladó. 70/944-26-54.
Jó minőségű kisbálás gyepszéna eladó.
30/277-95-43.
4 LE Brix fűnyíró eladó. 30/457-23-02.
Eladó: Bioptronlámpa lencsekészlet, állványos
paprikadaráló, vegyestüzelésű kazán, asztalsparherd, Singer villanyvarrógép, csővázas Csepel varrógép. Érd.: 30/286-63-18.
Minőségű és új paplanok és párnák eladók.
30/94-55-433.
Pándi meggyfa és veres szilvafa csemeték, hibiszkusz, aranyeső, jázmincserjék, pirosló hunyor és májvirágtövek eladók. 20/355-77-26.

Eladó: konyhai sarokülő világosszürke huzattal,
táncosoknak 42-es bőrcsizma, könnyű benzines fűkasza (nem indul), 28-as női kerékpár.
30/27-28-342.
Johnson benzines csónakmotor (kéthengeres,
kétütemű, 4 LE) eladó. Érd.: 30/314-58-02.
Eladó: szobai kerekesszék, Elektic háromkerekű 6000-res új moped, horgászbotok, orsók,
munkapad köszörűvel, gázpalack, műanyag cef
réshordók, 5-6 éves szilvapálinka. Érd.: 66/412955, 30/203-73-41.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárny, női
bundák, kabátok, vastag pulóverek, 37-38-es
munkásbakancs, női cipők, csizmák, szobafenyők, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: gázpalack, 28-as női kerékpár, teásbögrék, mélytányér, lapostányér, leveles tálak,
olajfestmények, lakatos szerszámok, állványos köszörű, pisztolyfúró állvány, kézi rezgőfűrész, akkumulátoros fúró, hegesztő. Építkezési törmelék ingyen elvihető. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
Eladó mindennapi használatból palackos gáztűzhely palackkal, tároló szekrénykével. Irányár:
15 ezer Ft. Érd.: 20/451-12-27.
Robi 55-ös rota kapa, 50-l es üveg ballon tartó
kosárral eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Használt KITE palántanevelő-tálca 240-176 eladó. Érd.: 20/53-00-910.
Lumbágós betegeknek alig használt ágy eladó,
bárki számára használható. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/223-58-71.
Gyulán eladók kerítéselemek fából, 720 ml-es
befőttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: munkaasztal székkel, rozsdamentes mo
sogatókagyló, 10 kilós kalapács, fűnyíró, vi
deolejátszó-felvevő, műanyag bödönök. Tel.:
30/272-43-50.
Ezer literes ivóvizes műanyag IBC tartály, samott
tégla, eternitcsövek, átereszcsövek eladók.
20/472-96-58.
IZS 22-es típusú orosz légpuska eladó (4,5 cal).
Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: mosdókagyló tartállyal, forgószék, zuhanytálca kabinnal, női és férfi bőrkabát, nagyképernyős tévékészülék, kisebb tévé, sokféle
ruhanemű. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó 2 db babakocsi, hordozható kiságy, gyerekruha. Érd.: 70/365-57-89.
Eladó: 50 l-es üvegballon vaslapok, fateknő,
diófarönk, savanyító kád orsója, tolikapa. Érd.:
70/379-14-53.
Jó állapotban lévő Zepter kávéfőző eladó. Tel.:
30/357-18-43.
2 m3 szénsalak ingyen elvihető. 20/420-37-53.
Kreativitáshoz, más célra is használható gyöngy
több színben és méretben eladó, nagy mennyiségben. Érd.: 70/771-86-46.
Eladó: negyedköbméteres, gyári, háromfázisú
hajtóműves betonkeverőgép eladó teljesen felújítva, 190 ezer Ft-ért. 20/472-96-58.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mestergerenda,
üvegfalak, konvektorok, esőcsatorna, csatornavasak, mozaiklapok. 20/472-96-58.

MAGIX FATELEP

Lehoczki autómosó és autókozmetika

TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

kuglizva
és konyhakészen,

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

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

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

kiszállítással Békésen.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány a
2020-as Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

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

A pályamunkák
eljuttathatók:

Legyen ön Békés legsikeresebb állandó
kiadványának, a 15. alkalommal megjelenő
Békési Kalendáriumnak a szerzője!

 személyesen
a felnőtt könyvtárba
 postán
– a Családért Alapítványnak
címezve (5630 Békés, Petőfi utca 20.)
 elektronikusan
– a bekesiujsag@gmail.com címre
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hos�
lepixel
2000
mum
szabbik oldala mini
gyen. A papírképeket készítőiknek vis�szaadjuk.

Apartman bérletek
Békésen,

családi és más rendezvények idejére!

Kossuth u. 2.
(3 szoba, 7 férőhely)

Széchenyi tér 1.
(3 szoba, 9 férőhely)
Mindkét apartmanunk Békés város szívében, szép környezetben
található. Teljes körűen, igényesen korszerűsített, kényelmesen
kialakított. Jól felszerelt konyha, vasalási lehetőség,
ágynemű, ingyenes Wifi.
Ingyenes parkolási lehetőség az apartman mellett.

Felkeltettük az érdeklődését? Keressen minket!

Telefon: 70/366-43-71

E-mail: mesterandmester@invitel.hu, info@kissapartmanbekes.hu
Web: www.kissapartmanbekes.hu
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Nagyház Pince Borozó Békés

Ékszer
és Zálogház

Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 880 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!

„Ajándékozzon arany
ékszer szeretteinek
bármely ünnepi alkalomra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás
7000 Ft/gramm áron.

Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
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

SZUPERSEBESSÉGGEL ÉRKEZIK
AZ ÖN OTTHONÁBA IS
A SZUPERGYORS INTERNET
Garantáltan 100%-os lefedettség az ország bármely pontján
kábelek és adótornyok nélkül.
Nem fordulhat elő, hogy Önnél pont nem működik.
30 Mbps sávszélesség a domborzattól és az időjárástól függetlenül.

30 M
bps
seb e

Telepítés rövid határidővel.

sség

Részletﬁzetési lehetőség a telepítési díjból.

További információk és megrendelés:

szip.vannet.hu

+36-70/500-1866

info@vannet.hu

Hívja most a
+36-70/500-1866 számot!

*A Szupergyors Internet Csomag esetében a havi 30 GB adatforgalmi szint átlépése után a 30 Mbps letöltési és 6 Mbps feltöltési sebesség 1/1 Mbps-re csökken.
Hajnali 1 és 6 óra között nincs adatforgalom-számlálás, az ekkori használat nem számít a kvótába.

Békési újság

hirdetés, hírek
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Zöld Sziget Játszóház
a jövőnkért
A Fenntartható Térségért Alapítvány
„Tanuljunk játszva a közös jövőnkért” címmel szemléletformáló
programot valósított meg.
Békés megyében egyedülálló, a keletkező hulladék csökkentését célzó szemléletformáló játszóházat hozott létre a Fenntartható Térségért Alapítvány, azaz a FETA.
A FETA programjain a korábbi években szembesült azzal, hogy egyre több szülő számára fontos, hogy információkhoz jussanak, hogy a mindennapok során mit tehetnek a hulladékképződés enyhítése érdekében. Azt tudták az alapítvány munkatársai, hogy a legfogékonyabb
korosztályt, a gyerekeket kell megcélozni a szemléletformálással, hiszen ők a megszerzett
tudást hazaviszik, családjuknak továbbadják, és az is fontos volt, hogy élményszerű legyen
a tudás átadása. Ennek a célzott programnak az eszköze tehát egy játszóház lett, amely elemeit a FETA munkatársai, önkéntesei és partnerei fejlesztették ki, a játékok egy részét helyi
kézművesek állították elő.
A Zöld Szigetnek elnevezett játszóház központi eleme egy egyedi fejlesztésű óriás társasjáték, de emellett vannak még látványos óriásjátékok, mozgásos, logikai, memória játékok,
készségfejlesztő asztali játékok, valamint a gyerekeket kisérő szülőknek szóló asztali játékok.
A játszóház teljesen mobil, azaz bármely rendezvényre, nyári táborba, gyermekprogramra ki
lehet telepíteni, ahol a FETA szakavatott, tapasztalt animátorai segítségével akár egész napos
programot is biztosít.
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával az FM-LSZF/2018-1
azonosítójú, a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás
„Tanuljunk játszva a közös jövőnkért” című pályázatából valósult meg.
A játszóházról képek és további információ elérhető
a www.facebook.com/fetabringa oldalon.

Papírmerítés a Fürkész Óvodában az Újrapapír Világnapon.

Látványos és nem csak a gyerekek számára élvezetes bemutatókat tartottak a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Óvodájában az
Újrapapír Világnapon, március
1-jén.
A lelkes óvónők egy ötállomásos túrát állítottak össze, így valamennyi óvodásnak alkalma nyílt,
hogy megismerkedjen a papírhasznosítás folyamatával. Merítettek újrapapírt, abból dekorációs
tárgyakat készíthettek, sőt gyárthattak újrapapír brikettet, amely
roppant hatékony, nagy fűtőértékű alternatív fűtőanyag, de a gyerekek körében mint építőkocka is
jól hasznosítható. Megismerkedtek továbbá a papír különleges tu-

lajdonságaival és a kasírozás folyamatával.
Az Újrapapír Világnap valójában egy egész héten át zajlott a
Fürkész Oviban, és az ide érkező
alsó tagozatos kisiskolások is hasonló foglalkozásokon bővíthették
ismereteiket a papír újrahasznosítással kapcsolatban.
A Fürkész Központi Óvoda éppen az ilyen rendezvények miatt,
továbbá egész nevelési szemléletét
átható környezettudatosság miatt
érdemelte ki már több alkalommal
a Zöld Óvoda címet. Az itt folyó
munka megtekintésére más megyei településekről szintén érkeztek zöldszemléletű óvodapedagógusok az Újrapapír Világnapon.
Szegfű Katalin

Zorán koncertezik Békésen
Magyarország elsőszámú kön�nyűzenei előadója látogat váro
sunkba. Koncertjei sorra dupla
teltházzal zajlanak, melyekre kevesebb mint egy hét alatt fogynak
el a jegyek. A Kossuth- és Prima
Primissima-díjas előadó több mint
50 éve van a zenei pályán. Békésre nem szólóban érkezik, hanem
hatfős zenekara garantálja majd a
feledhetetlen kétórás koncerthangulatot. A 2019-es év egyik legnagyobb zenei élménye lesz ez az este.
Jegyek Zorán koncertjére március

Fotó: internet.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi Imola tájékoztatása értelmében az intézményben folyó felújítási munkálatok miatt, március 18-tól kezdődően a szakrendelések
rendje megváltozik az alábbi módon:
- Labor: a vérvétel a Tüdőgondozó rendelőjében történik márc. 18-22. között
- Ultrahang: az I. Belgyógyászati rendelőbe költözik márc. 22-18. között
- Szemészet: az I. Belgyógyászati rendelőben március 18-29. között
- Röntgen és tüdőszűrés: március 18-29. között szünetel
- Sebészet: március 18-22. között szünetel
- Fül-Orr-Gégészet: március 18-22. között szünetel
A területi védőnők március 18-29. között a városi ügyeleten látják el tevékenységüket (Kossuth u. 16.). A gyermek háziorvosok a védőnők helyén rendelnek a József A. utca 5. szám alatt. A felnőtt háziorvosok egymással megosztva rendelnek március 18-29. között a következőek szerint: Dr. Pálmai Tamás Dr. Józsa Csaba rendelőjében rendel 7-10 és 14-15 óra között, míg Dr.
Józsa Csaba 10-14 óra közt rendel. Dr. Farkas István Dr. Baranyai István rendelőjében rendel hétfőtől csütörtökig 10-13 és 14-15 óra között, pénteken 1115 óra között, míg Dr. Baranyai István hétfőtől csütörtökig 7-9.45 és 13-13:45
óra között, pénteken 7-10:45 óra között rendel. Dr. Bárány Béla Dr. Berczi
Ilona rendelőjében rendel 11-13 és 14-15 óra között, míg Dr. Berczi Ilona 7-10
és 13-14 óra között rendel. Dr. Rus-Gál Paul Ovidiu Dr. Garbai Gábor rendelőjében rendel 11-14.30 óra között, míg Dr. Garbai Gábor 7-11 óra között
rendel. Figyelem! Március 29-én, pénteken áramszünet miatt a rendelőintézet József Attila utcai telephelyén a szakrendelések szünetelnek. A háziorvosok csak sürgősségi feladatot látnak el 7 és 15 óra között.


Fotó: Gazsó János.

Változik a szakrendelések
Újrapapír Világnap
és a háziorvosi rendelések ideje a Zöld Óvodában

14-től kaphatók a kulturális központ recepcióján, elővételben 4999
Ft-ért, májustól 5999 Ft-os áron.
A koncert időpontja: május 16.
(csütörtök) 19 óra, helyszíne a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ.


Kultúra

Békési újság

Egy nyelvet beszélünk
Fogyatkozásaink

„Nem kelt föl többé az óriások csősze, / Hogy a rábízott tájt őrző szemmel nézze, / Napfogyatkozás jött szeme világára, / Mellynek
elmulását hasztalanúl várta” – írja Petőfi a János vitézben. A költőnek jó oka volt megemlékezni erről az égi jelenségről, hiszen maga is átélt 1842-ben egy napfogyatkozást, amelyről a Közhasznú és
mulattató Nemzeti vagy Hazai Kalendáriom így számolt be: „Kevés perczczel e’ fénygyürü képződése után, több, de leginkább három helyen szétágazó hegyhasonlatosságu csucsorodások mutatkoztak, mellyek azonnal föltűnésök után őszibaraczk-pirosságu szint öltöttek, mellynek tüze csak az izzó érczéhez hasonlítható.” Előtte a
tudósok jó előre figyelmeztettek, hogy csak kormozott üvegen keresztül pillantsanak a Napra. Nem is a költő lett volna, ha ezt a tanácsot megfogadja. Jókaival és Orlay Petrich Somával Pápa közelében nézték végig a jelenséget, utóbbi ilyen érzékletesen számolt be
a történetekről: „A mint a nap fényes tányérja fogyni kezdett, Petőfi
föltette magában, hogy annak teljes elfogyásig bele fog nézni, s csakugyan, intésem daczára sem vette le arról a tekintetét. De a mint az
első sugár igen éles hatással ismét kilövellt, Petőfi szemeire csapta
tenyerét, s egész hazáig karon kellett őt vezetnem, s csak napok múlva szűnt meg káprázata, de balszemének ez annyira ártott, hogy avval soh’ sem látott többé tisztán.” (Cikkem megírásához a múlt.kor
történelmi portál anyagát használtam.)
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
március 12. – április 17. között
Március 13. szerda 16:30
Filmklub. Műsoron a Hátsó ablak
című film.
Könyvtár

Március 27. szerda 16:30
Ismeretterjesztő film vetítése.

Könyvtár

Március 14. csütörtök 19 óra
Korda György és Balázs Klári jubileumi nagykoncert.
Kulturális Központ

Március 30. szombat 16 óra
Nefelejcs Díjátadó ünnepség.
Galéria

Március 15. péntek 10 óra
Városi ünnepség az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc 171.
évfordulója alkalmából.
Forradalmi Emlékmű
Március 23. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Mizse KC bajnoki férfi kézimeccs.
Sportcsarnok
Március 23. szombat 18 óra
P.Mobil, Nemzeti Hang, Radar,
Arany Máté zenekar koncert.
Kulturális Központ

Április 6. szombat 10 óra
IV. Békés Megyei Ki-Mit-Tud elődöntő. Jelentkezni április 3-ig lehet. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Április 6. szombat 18 óra
Békés-Drén KC–Törökszentmiklós bajnoki férfi kézimeccs.
Sportcsarnok
Április 10. szerda 16:30
Filmklub. Műsoron a Hannibál tanár úr című film.
Könyvtár

Csabai fotósok munkái
békési kiállítóteremben

Fotó: GA-Pix Fotó.
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Színes és fekete-fehér fotográfiák egyaránt vannak.

A békéscsabai Márvány Fotóműhely 36 aktív alkotó tagjának 36
fotográfiája látható a március 5-én
megnyílt „Fókuszban az ember” című tárlaton. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
kápolnatermének kiállítását Szegfű
Katalin, a Békési Újság főszerkesztője nyitotta meg, méltatva a csabai fotósok most bemutatott legfrissebb klubtárlatát. A falakra ellesett és beállított emberábrázolások, portrék, az állat és az ember
viszonyát feltáró, vagy a kultúrahagyományőrzés egy-egy pillanatát
megörökítő fényképek kerültek.

Vannak fotók, melyeknél a fény-árnyék játék ad többletjelentést, vagy
a perspektíva szokatlansága tűnik
fel. Vannak, amik a színkontrasztra
vagy a szokatlan méretekre építenek és az ember aprócskának tűnik
az ipari tárgyak mellett. Sok esetben a hétköznapiság dominál. A
megnyitóra békési és mezőberényi
hobbifotósok is ellátogattak. Közreműködött az Alapfokú Művészeti Iskola két trombitás növendéke:
Szilágyi Gábor és Kovács Bálint.
A fotókiállítás nyitvatartási időben április 9-ig díjtalanul tekinthető meg. 
Zs. I.

Történelmi filmet vetítenek
A Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes filmvetítést
szervez március 27-én, szerdán 16:30-tól a Püski Sándor Könyvtárban.
Egy történelmi témájú ismeretterjesztő filmet mutatnak be, melynek címe: A GUPVI lágerek foglyai. A Rozsnyai Ilona által rendezett film a
magyarországi németek elhurcolásáról szól. Átfogó történelmi ismereteket tár a nézők elé az 1941-45 közötti időszakról, illetve a magyarországi németek elhurcolásáról, mások mellett a Békés megyei történéseket is
feltárva. A belépés díjtalan, várják az érdeklődőket. 


Díjátadóra készül a Nefelejcs
Március 30-án rendezi meg soron következő díjátadó ünnepségét a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.
A békési kultúrában aktív civil szervezet évek óta a helyi oktatás-nevelésügyben és kulturális életben legkiemelkedőbb személyiségeket ismeri el. Az idei két díjazott nevét a Nefelejcs Egyesület titokban tartja. Az ünnepségen Nagy Tibor római katolikus plébániai kormányzó
mond majd köszöntőt. A Nefelejcs Egyesület díjátadójára március 30án, szombaton, 16 órától kerül sor a Békési Galériában, a Széchenyi tér
4. szám alatt. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.

Békési újság

sport

Rövidesen átadják a kondiparkot
Tibor szerint a felnőtt lakosság
mellett a tornaparkot helyi sportszervezetek szintén látogatni fogják. A városvezetés a környéket is
rendezi: padot és szemetest helyez
ki, valamint várhatóan térfigyelő
kamera fogja figyelni.
Mint ismert lehet, az AdyBaky utcai mellett a közeli jövőben újabb hasonló park fog épülni

Békésen a Fáy utcán is, a játszótér
és az Élővíz-csatorna közötti területen. Ennek anyagi hátterét egy
másik pályázat adja, a „Zöld város
kialakítása” projekt, amely egyébként egy rekortánborítású futópálya kialakítását szintén lehetővé teszi a vízpart mentén. Várhatóan ez
a beruházás is megkezdődik még
az idén. 
Sz. K.

Fotó: Gazsó János.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati forrásból
épül ezekben a hetekben szabadtéri kondipark Békésen, az Ady-Baky
utca kereszteződésénél, nagyjából
100 négyzetméteres területen. A
Nemzeti Sportközpontok által kivitelezett létesítmény mintegy 17
millió forintból készül el, önerőt a
városnak nem kellett hozzátennie –
mondta el lapunknak Kálmán Tibor, sport- és ifjúsági ügyekkel foglalkozó alpolgármester. Hozzátette,
hogy a minden igényt kielégítő eszközparkú kondipark mások mellett
húzódzkodó, a has- és hátizmokat
erősítő állványokat, mászólétrát,
az egyensúlyérzéket javító lépcsőt
is tartalmaz. A kondiparkot mindenki használhatja majd, de fontos arra felhívni a figyelmet, hogy
a sporteszközök balesetveszélyesek,
így mindenki csakis saját felelősségére veheti igénybe, a leírásokban
szereplő módon és célokra. Kálmán

Rövidesen átadják Békés első szabadtéri kondiparkját az Ady utca és a Baky
utca találkozásánál.

Arany és ezüst a súlyemelő versenyről
Február 16-án, Budapesten a kiemelt Baczakó Péter Súlyemelő Emlékversenyen versenyeztek a Békési
TE tehetséges sportolói, a Fekécs testvérek. Szilárd a
serdülők 67 kg-os súlycsoportjában indult. Szakításban és összetettben is új serdülő országos csúcsot állított fel. 217 kg-os összetett eredménnyel megnyerte a

versenyt. Ervin a juniorok 81 kg-os súlycsoportjában
indult. 225 kg-os összeredménnyel a második helyen
végzett. Február 23-án, Szegeden Fekécs Szilárd újból
megmérette magát, akkor 215 kg volt az összesített
eredménye, mellyel szintén aranyérmet akaszthattak
a nyakába. Edzőjük: Balog János.

Szegeden folytatja Laczó Dániel
Edzőjével közösen elköszönt
a Békési Kajak-Kenu Clubtól a
NKM SZEGED Vízisport Egyesülethez igazoló Laczó Dániel. A klub
legeredményesebb sportolója Szegeden jár egyetemre, edzője, Seller
László is ott dolgozik, így a kenus
további fejlődése érdekében logikus döntés volt a sokkal nagyobb
lehetőségeket biztosítani tudó szegedi egyesülethez elengedni őket.
Búcsúajándékként mindketten az
egyesület logójával ellátott órát vehettek át.
A nemrégiben megtartott évértékelő és tisztújító közgyűlésen a

Békési Kajak-Kenu Club új elnökévé Dobi István választották meg,
míg a titkári feladatokat után Juhász Bence látja el. Az 1998 óta az
elnöki feladatokat ellátó Dr. Nagy
Györgyöt beválasztották az egyesület örökös tiszteletbeli elnökei
nek a sorába. A közgyűlésen a
2018-as eredmények alapján jutalmakat osztott ki a stafétabotot átvevő új vezetőség. Összesen 41 fia-

tal kapott kisebb-nagyobb ajándékot a magyar bajnokságokon elért
eredményei alapján.
A rendezvényre díszvendégként
érkezett városunkba Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, aki gratulált az új elnökségnek, és megköszönte a búcsúzó vezetőség munkáját. A sportág hazai vezetője bejelentette, hogy
az eddigi munkát elismerve az
idei szegedi Olimpiai Kvalifikációs Kajak-Kenu Világbajnokság színeibe öltöztetett új Mercedes mikrobuszt kap használatba a Békési
Kajak-Kenu Club.
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Horgász
szemmel
TAVASZI METHODOS
INDULÁS
A horgászszezon mindig valami újjal kezdődik. Ezúttal hatalmas
fejlesztést kapott a methodos féderezés, ami kiváló és igen eredményes
horgászmódszer. A methodozás sokak számára már nem ismeretlen,
inkább a csalizásban és az etetőanyagokban vannak az újdonságok.
A csalit elsősorban a mini pelletek
illetve a mini bojlik alkotják, a tavaszi method pelletek inkább a kisebb
méretűek (5-8 mm átmérőben). Az
íz és szín sokban befolyásolja a halak
kapókedvét. Legyen kellően aromás
illetve feltűnő színű, mert ezekkel a
csalikkal igen sikeresek leszünk. Ma
már nem csak pop-up vagyis lebegő csalik léteznek, vannak a vízzel
megegyező fajsúlyú wafters csalik is.
Etetéskor, vagyis a kosárba való tölteléknek legtöbben a method mixeket használják, de a micropelletek
szintén kivallóak tölteléknek, sőt
sok esetben ezek csalják csak igazán a halakat. Elkészítés: a száraz
pelletet fel kell áztatni aromás vízzel és pihentetni kb. 30 percet, utána máris mehet a kosárba. Bátran
ajánlom a használatát.
Szekerczés Sándor

Nem volt jogosítványa
Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök március 3-án hajnalban Békésen, a
Csabai utcában. Egy személygépkocsi vezetőjét ellenőrizték,
akinél az alkoholszonda pozitív
értéket jelzett. A férfit a rendőrök előállították a Békési Rendőrkapitányságra, ahol a további
mérések újfent megerősítették az
ittasság gyanúját, ezért büntetőfeljelentést tettek ellene. A férfi
ellen szabálysértési eljárás is indult, mert úgy vezette az autót,
hogy nem volt vezetői engedélye.
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Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Derek és Jim története

Almaecetdiéta: tényleg hatékony?
Az almaecetet fogyásra már nagymamáink is használták. Időnként újra
előkerül a divatja. Vajon tényleg működik?
Kevesen tudják, hogy az almaecetben kilencven olyan anyag van,
amely a szervezet számára különösen fontos és önmagában is javítja az anyagcserénket. Serkenti az
emésztést, csökkenti a vérzsírokat, aktiválja a szív- és veseműködést, és feszessé, üdévé varázsolja

Tökéletesen tisztítja a bőrt. Még a
lakás tisztításakor is bevethetjük.
Keverjünk össze 1/2 csésze almabor ecetet és 1 csésze vizet. Ez az
elegy tökéletesen használható mikrohullámú sütő, fürdőszobai csempe, konyhai felületek, ablakok, üvegek és tükrök tisztításához. Erőteljesen tisztít és még fertőtlenít is. Állattartók készíthetnek elegyet egy
szórófejes flakonban 1:1 arányban
almabor ecet és víz keverékével és

a bőrt. Az ecetsav jelentős mértékben javítja a vas beépülését, felélénkíti a sejtlégzést, és így fokozza a
sejtek energiatermelését és teljesítőképességét, vagyis eredményesen méregtelenít.
Amennyiben méregtelenítésre
használjuk, adjunk 2 evőkanál almabor ecetet 1 liter szűrt vízhez, és
kortyolgassuk el a nap folyamán. A
jó eredmény érdekében 1-2 hétig
érdemes ezt az italt rendszeresen
inni. Aki csak egy-egy pohárral inna, adjon hozzá egy kávéskanálnyi
almaecetet, és étkezés előtt negyed
órával igya meg.
De másra is jó. Hajmosás után
az almaecettel átöblített haj egészséges és fényes, élettel teli lesz.
Erre a célra használjunk egy régi
samponos flakont. Töltsünk bele fél
evőkanál almabor ecet és egy pohár hideg vizet. Ezzel a keverékkel
öblítsük át hajat. Arctisztításkor hígítsunk fel almaecetet kétszer an�nyi vízzel, és kenjük át vele az arcot.

azzal törölhetik át a bútort, szőnyeget, melyekkel a bent tartott állat
érintkezik.
Tanácsok almaecet belsőleges használatához:
– kúraszerű alkalmazását beszéljük meg háziorvosunkkal!
–
almaecet fogyasztásakor mindig öblítsük ki után a szánkat
és a fogzománc védelme érdekében egy darabig ne mossunk
fogat (különösen az érzékeny
fogúak)!
– az almaecet csökkenti a szervezetben káliumszintjét, így káliumhiányban szenvedők ne
használják, se olyan vízhajtót
alkalmazók, amelyek szintén
csökkentik a káliumszintet!
–
vérhígító szereket szedők kerüljék az almaecet belsőleges
használatát!
–
ha mellékhatásokat észlelünk
(hasmenés, emésztési zavar,
gyomorégés), azonnal fejezzük
be az alkalmazását!

Képünk illusztráció.

1992, Barcelona, nyári olimpiai játékok, 400 méteres síkfutás. Egy brit fiatalember, Derek Redmond az esélyesek között állt rajthoz az egyik legjobb
időeredménnyel. A pisztoly eldördül, és Derek a társaival együtt nekilódul.
Eleinte minden rendben, majd 250 méterrel a cél előtt nagy baj történik: a
brit fiú combszalagja elszakad. Fájdalmában odakap, lelassít, kínok között
biceg, majd a földre rogy. Hordágyak érkeznek, de ő nemet int: tovább kell
mennie. Így hát feláll, és bicegve, sírva a fájdalomtól és a megváltoztathatatlantól, elindul, hogy végigvigye a maradék távot. Hirtelen egy idősebb,
pocakos férfi tűnik fel a pályán, akit az őrök sem tudnak megállítani. Derek apja az, Jim. Felsegíti fiát, és azt mondja, nem kell tovább mennie, a fiú
azonban erre is nemet mond, így Jim átkarolja a zokogó Dereket, és ketten
bicegnek tovább. A cél előtt elengedi, így a fiú egymaga lépi át a vonalat.
Derek Redmond aznap nem lett első, még csak dobogós sem, de győztessé
vált. Elsősorban azért, mert volt valaki, aki a szenvedését látva odarohant
hozzá, és segített neki. Isten is így áll hozzánk: nem egy távoli, néma istenről van szó, hanem arról, aki közbelép, és kimenekít, ha kell. Egy személyes
Istenről, akinek megindul a szíve mindazokon, akik a cél felé megsérülnek
és elesnek. Nem vagyunk olimpikonok, de van futásunk, amit el kell végeznünk, a jó hír pedig az, hogy nem kell egyedül végigcsinálnunk: van egy
Apa, aki megsegít.
D. Nagy Bence

Nemrégiben 90. születésnapján köszöntötte Kónya Lászlóné
szépkorút Izsó Gábor polgármester. Panni néni 90 éve él Békésen,
az akkor még a városhoz tartozó
Gyúrpusztán született, 1929-ben.
Aktív éveiben néhai férjével együtt
a békési Kosárfonóban dolgozott,
gyönyörű munkáiért kiváló dolgozói kitüntetésben részesítették.
Nyugdíjas évei is szorgalmasan
telnek, tagja a Kosárfonók Klubjának és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének. Kiváló testi és szellemi egészségnek örvend.
Sokan ismerhetik őt, hiszen több
mint 30 éve árusítja saját ültetésű, csodaszép virágait a békési pi-

Fotó: Gazsó János.

Máig aktív a 90 éves
Panni néni

acon. Lánya és unokája is szeretettel köszöntötte őt születésnapja alkalmából.
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