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

2019. június 18.  XXVII. évfolyam 6. szám

Átadták a gyermekmedencét
Június 16-án ünnepélyesen átadták rendeltetésének és a békési kisgyermeknek a strand területén kialakított gyermekmedencét.
A külső termálmedence közelében
kialakított, nagycsúszdás medence
városi forrásokból, lakossági összefogásból, sok társadalmi munkával készült el és a legkisebbek - 10
alattiak - szórakozását biztosítja.
Kialakítását közel hatvan magán-

személy és vállalkozás támogatta, közülük legnagyobb értékben
Barkász Sándor cégvezető-képviselő, aki egymaga ötmillió forinttal
járult hozzá. Az átadóra díszvendégként Balogh Gábor olimpikon
úszó látogatott el Békésre.
Izsó Gábor polgármester az átadó során elmondta, hogy a minden igényt kielégítő, modern medence a vízhez szoktatást, a vizes

A lapszám
üzenete
Ha szeretünk,
az egész embert szeretjük,
amilyen, nem amilyennek
akarom, hogy legyen.
(Lev Tolsztoj)

Újjáalakult
a békési Fidelitas

Csökkent a bűncselekmények száma

Színes kavalkád a zenei
napok idején

Az egyik legbékésebb kisváros vagyunk

A Békési Rendőrkapitányság területén 2018-ban 247 bűncselekményt regisztráltak, ez 16 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – derült ki Ladányi Zoltán rendőrezredes jelentéséből, melyet a közelmúltban tárgyalt Békés Város Képviselő-testülete.
A kapitányságvezető közzétette azt az adatot is, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét
leginkább befolyásoló közterületi bűncselekmények száma még
nagyobb arányban csökkent tavaly. 2018-ban összesen 70 ilyen

esemény történt (az előző évi kilencvenhez képest). A csökkenés
oka az utcai rendőri és polgárőri
jelenlét mellett a hatékony térfigyelő kamerarendszerekben keresendő.
(Folytatás a 2. oldalon)

Lapunk nyomdába kerülésekor
már zajlik a 43. Békés-tarhosi Zenei
Napok nyitóhangversenye, melyen
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar lép fel.
A kéthetes fesztivál még számos
értékes kulturális élményt tartogat
az érdeklődőknek. Lesz irodalmi est,
színielőadás, református konferencia. A „Szép magyar beszéd” Olvasótábor is folytatja munkáját, valamint
elmaradhatatlan a kórustalálkozó és
a Belencéres Néptáncegyüttes gá-

A nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezetének helyi csoportja
a közeli hetekben alakult meg Böröcz László országos elnök megbízásából Kovács Gréta Tünde, a Fidelitas Békés Megyei Választmányának elnöke jelenlétében. A csoport elnöke Serfecz Dávid, alelnökei pedig Varga Péter és Vágási Soma Péter lett.
Az alakuló ülésen részt vett Kálmán Tibor alpolgármester, aki a
megjelent 30 fiatalnak sok sikert és
kitartást kívánt az előttük álló feladatokhoz. A tervek szerint az újjáalakult békési csoport hamarosan
bekapcsolódhat a helyi és választókerületi munkába, valamint a Fidelitas országos tevékenységébe is.

Képünk illusztráció.

Fotók: GA-Pix Fotó.

Az átadó után azonnal birtokba vették a nagycsúszdás, látványelemet is tartalmazó medencét a kisgyerekek.

közeg megszerettetését szolgálja.
A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, akinek szerepe
volt a kivitelezésben, beüzemelésben, a tereprendezésben.
A gyermekmedence-átadót követően a Békési Uszodában amatőr úszóversenyt rendeztek mindenféle korosztály számára a Békési Úszó Egyesület közreműködésével. A vakáció idején várja tehát a békési és környékbeli családokat egy kis csobbanásra az uszoda. A nappali tagozatos diákoknak
július 1-je és augusztus 31-e között kedvezményes áron kínálják
a belépőjegyet és a Békés Kártya
tulajdonosok a bérletek és napi belépőjegyek árából szintén kedvezményt kapnak. 
Sz. K.

laműsora. A koncertbarátok rézfúvós ötöst vagy népzenei fellépést választhatnak. Fellépnek a zeneiskola
legtehetségesebb egykori növendékei is. A záróhangversenyen, június
30-án a nemzetközi hírű Kormorán
zenekar koncertezik.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Már kapható az új
Békés történetéről szóló könyv!
A nemrégiben megjelent „Fejezetek Békés város történetéből” című kiadvány – amely a kőkortól kezdve napjainkig tárgyalja a település történetét –
2000 Ft-os darabáron megvásárolható az alábbi helyszíneken:

▶ Cerka Papírbolt (Piac tér)
▶ Ezüsttoll Papírbolt (Múzeum köz)
▶ Antikvárium (Piac tér)
▶ Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő
(Kőrösi Csoma Sándor utca)
▶ Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
(Széchenyi tér)
▶ Barta Udvar (Szent Pál sor)
Ajándéknak is kiváló!

Békési újság

Csökkent a bűncselekmények száma
Az egyik legbékésebb kisváros vagyunk

(Folytatás az 1. oldalról)
A lopások és a lakásbetörések
száma csökkent, a garázdaságé
nem változott, de több testi sértéses ügyben kellett intézkedniük.
A rendőrök az ügyek 73 százalékát
sikeres nyomozással megoldják, a
felderítési mutató a lopásoknál a
legrosszabb.
Tavaly a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 59
alkalommal (ebből 41 alkalommal
Békésen) vált szükségesség rendőri

intézkedés családon belüli erőszak
miatt. Két családnál visszatérő ez
a probléma. A rendőrség kiemelt
figyelmet fordít a drogmegelőzésre, melynek fontos pillére a DADA
program. Ennek során az előadók
négy iskolában, 16 osztályban, 90
alkalommal összesen 1655 gyermeket értek el a felvilágosításokkal. Sikerrel megy „Az iskola rendőre” program is, amely elsősorban
a közlekedési balesetek visszaszorítását célozza meg.

A város pedagógusait
köszöntötték

Politikai elöljárók főhajtása a Trianoni emlékhelynél.

Hagyományosan június 1-jén, a
Pedagógusnapon köszöntötték a
tanári, tanítói és óvodapedagógusi,
továbbá a közművelődési-közgyűjteményi pályán lévő jubilánsokat a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Kálmán Tibor alpolgármester köszöntő szavai után adták át az elismeréseket. Jelképesen
egy-egy szál rózsával köszöntötték
a városban 20, 25, 30, 35 és 40 éve
oktatási és kulturális intézményekben dolgozó jubiláló munkatársakat, majd a nyugdíjba vonulókat
és az elmúlt időszakban különböző elismerésben, díjazásban részesített személyeket szólították a

A nemzeti összetartozás napján,
június 4-én Békésen is megemlékeztek a 99 évvel ezelőtti Trianoni békediktátumról. Városunk polgármestere, Izsó Gábor megemlékező beszédében hangsúlyozta,
hogy a győztes nagyhatalmak az
első világháború után nem békeszerződést kötöttek Magyarországgal, hanem békediktátumot kényszerítettek rá, hiszen országunknak semmilyen beleszólása nem
volt abba, hogy miként csonkítják meg hazánkat. A győztesek és
csatlósaik mohók voltak - emelte
ki Izsó Gábor. A Magyar Királyság

A jubiláló tanárokat Kálmán Tibor alpolgármester köszöntötte.

területe 282 000 km2-ről 93 000
km2-re csökkent, azaz egyharmadára, lakóinak száma pedig szintén
majdnem a harmadára, 18,2 millióról 7,6 millióra. Ennek következtében 3,3 millió magyarajkú személy
került a szomszédos országok határai közé.
A polgármester beszéde után a
Békéscsabai Jókai Színház két művésze, Liszi Melinda és Nagy Róbert adtak ünnepi műsort. A megemlékezés végén a jelenlévők mécseseket helyeztek el a Trianoni
emlékművön.
Zsombok Imre

színpadra. A gratulációkat a ceremónia során Békés város nevében
Kálmán Tibor alpolgármestertől
és Deákné Domonkos Julianna bizottságvezető képviselőtől fogadhatták az érintettek.
Az ünnepség később műsorral
folytatódott. Két tehetséges fiatal
színinövendék, a békési származású Oláh Levente és Pátkai Anna, valamint a velük együtt meglepetésvendégként Békésre érkező
budapesti énektanáruk, Oláh Sándor, operett- és musicalműsort adtak elő, óriási sikert aratva. A Városi Pedagógusnap állófogadással
zárult.

Fotó: Gazsó János.

Fotó: Gazsó János.

Hatalmas súly és fájdalom
a magyarságnak Trianon

aktuális

Békési újság

Főiskolai tanár az idei KÉSZ-díjas

70
60

ugrán, Geszten, Körösnagyharsányban, Körösújfaluban, Kisdombegyházon, Magyardombegyházon a
voksok több mint 70 százalékát söpörte be a kormánypárt. Békés megyében is a DK volt a legerősebb ellenzéki párt a 16,74%-al. Néhány településen (pl. Békéscsabán, Mezőberényben, Gyulán, Méhkeréken, stb.)
több mint 20%-ot értek el.
A járási székhelyek között Békésen végzett az élen kormánypártiságban, itt a Fidesz-KDNP
63,47%-ot ért el, ami messze több
Pártok támogatottsága
az Európai Parlamenti
választásokon
Békés városában
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Ügyeletes gyógyszertár
június 15–22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
június 22–29.
Levendula Patika (Csabai u.)
június 29–július 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
július 6–13.
Turul Patika (Piac tér), július 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18–20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9–11 óra valamint 17–18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt
Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Sipos Lászlóné nyugalmazott tanár a KÉSZ idei kitüntetettje.

Nagy fölénnyel nyert a FideszKDNP Békésen is
A nemrég lezajlott Európai Parlamenti választásokon az eddigi
legkimagaslóbb részvétel mellett
(43,48%) a Fidesz-KDNP pártszövetség 52,56%-ot (21-ből 13 mandátum) szerzett. A második helyen
a DK végzett 16,05%-kal, a harmadik a Momentum lett 9,93%-kal.
Az MSZP 6,61%-og, a Jobbik pedig
6,34%-ig jutott. Békés megyében
több mint 52%-os győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. A voksolásra
jogosultak
38,65 százaléka járult az
80
urnák elé. Kétsopronyban, Bihar-

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János.

Sipos Lászlóné dr. Kovács Mária kapta a sorrendben
14. alkalommal átadott KÉSZ-díjat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetség békési szervezetének tagsága
egyhangúlag döntött a díjazott személyéről – derült
ki a május 27-i díjátadó ünnepségen, a Galériában. Siposné Kovács Mária magyar-angol szakos tanárként
békéscsabai gimnáziumokban oktatott, majd a nyugdíjazása előtti években a Tessedik Főiskola docenseként dolgozott, nyelvtudományokból doktorált.
- A KÉSZ békési díjazottjai csöndben dolgoznak és
hangtalanul lesznek naggyá – fogalmazott Makláry
Ákos, a KÉSZ országos elnöke, aki kiemelte, hogy
az idei díjazott példája, hogyan lehet feleség, anya és
nagymama valaki, úgy hogy mellette tudományos
karriert épít, a hivatásban is kiteljesedik.
A díjátadó kulturális műsorában a Magyar Kultúra Lovagja, Meister Éva színművésznő Cseh Tamás dalokkal lépett fel, míg a korábbi KÉSZ-díjas
Szeverényi Barnabás próza- és versmondással színesítette az alkalmat.
Szegfű K.
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mint például az ezen a listán utolsó Békéscsabáé (46,45%). Váro
sunkban a DK 12,33, a Jobbik 6,23,
a Momentum 5,26, az MSZP 4,62,
A Mi Hazánk 4,57, az LMP 1,63, a
Kétfarkú Kutya Párt 1,49, a Munkáspárt pedig 0,40%-ot kapott.
Városunkban a szavazók 37,13%a jelent meg a választáson. Ami a
békési szavazóköröket illeti, szám
szerint a legtöbben (336 fő) a Dózsa
György utcán szavaztak a kormánypártra, százalékos arányban viszont
(72,87%) a legalacsonyabb részvételű szavazókörben, a Táncsics utcán
szavaztak ide. A DK a Hepp Iskola egyik szavazókörében, a 7-ben
kapta legnagyobb arányú voksot
(15,88%). A Momentum a Rákóczi
utcai 3. számú szavazókörben volt
a legizmosabb (8,70%). A Jobbik a
Csallóközi utcai Idősek Klubjában
volt a legerősebb (9,19%). Az MSZP
a Jantyik utcai 14-es szavazókörben
kapta a legtöbb szavazatot (6,94%).
A Mi Hazánk szintén a Csallóközi
utcán szerzett a legtöbbet (6,76%).
Végül, az LMP a Táncsics utcán
kapta a legtöbb voksot (3,72%).

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Szabó Zsolt és Borbély Krisztina
Andrea, Samu Gábor és Deák Tímea Katalin, Hidvégi Róbert és Varga Eszter.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Hortobágyi Józsefné Balogh Erzsébet (76 évesen, Tarhos), özv. Liszkai
Sándorné Vágási Mária (86), Kádas
Istvánné Kolozsi Róza (94), Hegyesi
László (81), Jónás Zita Emma (14 napos), Vetési István (84), özv. Korcsok
Istvánné Kónya Eszter (66), Laszák
Tibor (63), Lipcsei László (92), Fekete András Lajos (85, Kamut), Csonka
József (85, Kamut), Csökmei István
(66), özv. Kis Jánosné Sarkadi Róza
(92), özv. Kis-Pál Istvánné Balázs Mária (78), özv. Durkó Gáborné Kocsor
Eszter (90), Barta Imréné Vass Ibolya
(68, Tarhos), özv. Horváth Istvánné
Károly Éva (72), Szilágyi Gyula (83),
Nagy Kálmán (65), Varga Istvánné
Czirbuly Katalin (76, Murony), özv.
Réti Sándorné Kovács Mária (83),
Berényi Istvánné Varga Mária (82).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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Amatőr felvétel.

Körösök völgyében
65 éve érettségiztek
a hetedikes reményhíresek

A békési Reményhír Eötvös József Általános Iskola hetedikes tanulói
Határtalanul kiránduláson vettek részt. Az „Őseink-Köröseink” című pályázat keretében a Körösök-völgyében, az erdélyi Belényesi-medencében
és környékén töltöttek öt napot. Szállásuk Várasfenesen volt. A tanulók
megismerték a tájegység természeti és kulturális értékeit. Jártak Farcuban
a Kristály-barlangban, a Mézgedi-barlangban, a Cutilor-szorosban. Tordán
a sóbányában és a hasadékban, a kiskohi Medve-barlangban. Felkeresték
irodalmi és történelmi személyek, így Nagyszalontán Arany János, Nagyváradon Ady Endre emlékhelyeit. A kirándulás során megismerkedtek a
várasfenesi általános iskola magyar nyelven tanuló diákjaival, közös programokon vettek rész. A kirándulást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. Kísérő tanárok: Farkas Mihály, Kocsorné Csató Éva, Vári László.

1954-ben, hatvanöt évvel ezelőtt
tettek érettségi vizsgát a Szegedi
Kis István Gimnáziumban annak
az osztálynak a tagjai, akik május 11-én újra találkoztak egymással. Egykor 37-en jártak az osztályba, közülük 13-an már elhunytak,
a többiek közül néhánynak a sorsa ismeretlen, páran 1956-ban elhagyták az országot, míg mások
itthon öregedtek meg, de betegségük miatt nem tudtak visszatérni
egykori szeretett ama materükbe.
Ötévente találkoznak Makra Gáborné Kováts Sarolta meghívására,
aki a kezdetektől lelkesen szervezi az összejöveteleket. Mindig szeretettel emlékeznek elhunyt taná-

raikra, közülük is a legendás igazgatóra, a „Királyra”, Polgár Lajosra, aki nem pusztán matematikatanáruk, hanem osztályfőnökük is
volt. Sárika néni és még mellette
számosan talán éppen miatta és a
hozzá hasonló kiváló tanáregyéniségek miatt lettek pedagógusok,
és álltak évtizedeken át a katedrán. A most megjelent nyolc „öregdiák” közül ketten Békésen élnek,
a többiek Szegedről, Gyomaendrődről, Mezőberényből, Hódmezővásárhelyről és Budapestről látogattak haza egykori osztálytársaik kedvéért. Megbeszélték, hogy
két év múlva újra megszervezik a
találkozást. 
Sz. K.

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Szegedi Kis István Gimnáziumban 1969-ben végzett IV/B.
osztály 34 tagja közül 18 személy
jelent meg az ötvenedik jubileumon szervezett ünnepségen, május
25-én. Bár találkozásaik rendszeresek, még mindig van mit mondaniuk egymásnak – mondta el
Püski Katalin szervező. Az alkalmon mécsest gyújtottak időközben elhunyt diáktársaik és tanáraik – köztük Nagy János, néhai osztályfőnökük – emlékére. Mellette

még Juhász János állt közel az osztályhoz, aki a magyar és az angol
nyelvet tanította nekik. Sajnos erre
a találkozásra nem tudott eljönni.
Az egykori IV/B-sek összetartó és szorgalmas osztályt alkottak,
akikből több orvos, tanár, gazdagsági szakember, sikeres és elismert
iparos lett. Ebbe az osztályba járt
Izsó Gábor polgármester is.
A találkozást vacsora és a fiatalságuk zenéit megidéző retro buli
koronázta meg. 
Sz. K.

Fotó: Gazsó János.

Retro buli zárta
az érettségi találkozót
Sok-sok év óta is szeretettel járnak vissza régi alma materükbe az 1954-ben
érettségizettek.

Romantikus drámával ért
véget a Filmklub évada
Véget ért a Püski Sándor
Könyvtár Filmklubjának második
évada. Az első évad témája a „Női
sorsok a filmklasszikusokban”
volt, a másodiknak a „Kis emberek – nagy filmek” témát választották. Látható volt a havonkénti ingyenes vetítéseken – tavaly
szeptembertől kezdődően – az
Aranyláz című Chaplin-burleszk,
a Kikötői hírek és Az angol beteg
című filmdráma, a Fegyverszünet
karácsonyra és A hosszútávfutó
magányossága című, ritkán megtekinthető alkotás, A kölcsönkért
kastély című magyar vígjáték Ka-

bos Gyula főszereplésével, a Hátsó ablak című Hitchcock-thriller,
a Hannibál tanár úr című film, és
egy közismert zenés vígjáték, az
Ének az esőben. Az évadzáró vetítésen a Filmklub törzsközönségének körében végzett felmérés
alapján A szív hídjai című, 1995ben bemutatott, Golden Globedíjra jelölt amerikai romantikus
dráma került az óriási kivetítő vászonra. A következő évad szep
tember derekán kezdődik majd és
témája a szerelem lesz – mondta
el a Filmklub házigazdája, Szegfű
Katalin filmtanár.

hírek, jegyzet

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Képes hírek

Fotó: Gazsó János.

Közel két évtizede hódol a természetfotózásnak dr. Grin Igor, akinek többedszer
nyílt kiállítása a Békési Galériában. A nyugalmazott békéscsabai néprajzkutatómuzeológus ezúttal a Szarvasi Arborétumban, a Pepi gróf kertjeként emlegetett
részen, verőfényes nyári napsütésben és őszelőn készített fotográfiáit hozta el
Békésre. „A természet hullámhosszán” című tárlat augusztus 31-ig tekinthető
meg a Széchenyi tér 4. szám alatt, a Békési Galéria nagytermében.

Fotó: Tarkovács Gréta.

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában negyedik alkalommal rendezték meg a Roma Kultúra Napját. A rendezvény célja, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tegye a cigányság kulturális értékeit. Ennek szellemében
Tarkovács Mátyásné, az iskola szociálpedagógusa a roma tánckultúráról tartott
vetítésekkel fűszerezett izgalmas előadást, amelyben a kelet-magyarországi cigányság szóló és páros táncolási jellegzetességeit vette sorra. Ezután Horváth
Elek, a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium nyugalmazott nagybőgő-gitárbasszusgitár tanára néhány volt és jelenlegi növendékével lépett fel (képünkön).
Műsorukban popzenék és táncdalok mellett cigány dallamok is felcsendültek.

A Hepp Ferenc Általános Iskola 5/C. osztályosai is részt vettek június 4-én a
Nemzeti Összetartozás Napjának fővárosi eseményén. Az Országháza előtt ötezer másik magyarajkú, a Kárpát-medence sok pontjáról érkezett kisdiákkal
együtt énekelték a Himnuszt majd Szarka Tamás Kézfogás című dalát. Testvérvárosunkból, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskolából harmincan
szintén ott voltak eme felemelő eseményen.
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Jegyzet

Előre a tiszta
forráshoz!
A baj nagy, a felelősségünk
még súlyosabb. A történelmi
vizsgán elbukó Nyugat-Európa
hanyatló egén megannyi lármafa figyelmeztet: Franciaország,
Németország, Anglia, Belgium
elesni látszanak. Ha így haladnak a dolgok, 2038-ra megfordulhat a lakosság aránya a nem
keresztény hívők javára. Ma
Frankfurtban az 1-6 éves gyerekek között az arányuk 73%-os.
A legjobban álló német nagyvárosban, Berlinben is 48% ez az
arány.
Hogyan ítélünk? Mikor hagytuk abba, hogy új kérdéseken
gondolkodjunk és merjük keresni rájuk a válaszokat? A megszokott sablonok, stílus és megoldások sokszor már nem kínálnak feleletet. Minden nap megkísértetünk, hogy igazodjunk a
világhoz, de, mint Jézus Krisztus képviselői, arra hívattunk
el, hogy mások legyünk. Olyan
mértékben, hogy az életünk és
a munkához való hozzáállásunk
másokban jó kérdéseket vessen
fel. A mai világnak nagy szüksége van erre. Az Egyház hivatott tanítóinak jó pásztorként,
valamint a keresztény értelmiségnek felelős emberként kell
megnyilatkoznia. Meg kell nyilatkoznia! Mert: „vétkesek közt
cinkos, aki néma.”
Mi magyarok történelmi tapasztalatainkra tudunk hagyatkozni: szabadságunkért mindenkor meg kellett harcolnunk,
különös időkben, 150 éves török
uralommal szemben. Látjuk,
hogy idegen erők elleni győzelemre csak egy út vezet: előre a tiszta forráshoz! Nem vis�sza és újra ugyanazt, hanem előre és mást! Alulról építkezve,
a legbelső, Szentlélek vezérelte magunkra hallgatva haladni Isten felé, mutatva utat másoknak is. Tudatosítva: ki nem

Pálmai Tamás
így tesz, akaratlanul is Európa,
s benne hazánk elestét okozhatja. A kontinensünk megmarad,
ha megtért keresztény közösség
lakja a jövőben is. Térjetek meg
tehát az Egyházban Krisztushoz! Erre ad indítást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus is.
Ne hagyjuk magunkat zsarolni az irgalom gyakorlásának
júdási jelszavaival! Különbséget
teszünk a menekültek és a ránk
árasztott, eszközként felhasznált
embertömegek között. Mi a zsidó-keresztény
kinyilatkoztatás talaján állva a személy (férfi és nő) méltóságában, a család
szentségében, a keresztény egyházak nélkülözhetetlen szolgálatában, a szuverén nemzetek
közösségében hiszünk.
Kereszténységünket és magyarságunkat Isten előtti felelősségvállalással feladatként értékeljük. Mai helyzetünket tehát nem politikai, hanem vallási
kérdésként elemezzük, értékelése minket a misszió, az evangelizáció tudatos, tevékeny és radikális vállalására ösztönöz.
Megtérésre, változásra van
szükségünk! Jézus forradalmian új módot mutatott a változás megalapozására: gyakorlati
kapcsolatot adott Istennel. Nem
mi, kisemberek okoztuk a bajt,
de ismét csak nekünk kell megoldani. Ha kell új alapot ásva,
ha kell téglát vetve, ha kell újra és újra kezdve, de mindezt,
vállat vállnak vetve, és tudva:
Isten folyamatosan „vonalban
van”, csak fogadjuk hívását! Ez
a KÉSZ legfőbb dolga ma: képviselni, hirdetni Isten radikális
igényét, akár kellemetlen feladat ez, akár nem.
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Egészségügy, hitélet

Békési újság

Ismert idegsebész tartott
lélekemelő előadást

Hogyan vizsgálják a fülzúgást?
A fülzúgás diagnózisának felállítása a fej és a nyak együttes vizsgálatát magában foglaló fül-orr gégészeti vizsgálat során történik. Az orvos
ilyenkor megvizsgálja a hallójáratot és a dobhártyát, nem áll-e fülzsír,
fertőzés vagy valamilyen alaki eltérés a panaszok hátterében. Esetleg
sztetoszkóppal ráhallgat a nyaki nagy erekre. További vizsgálatok is
történnek. A Rinné- és a Weber-féle tesztek tájékozódó jellegű vizsgálatok, a halláscsökkenés formájának és súlyosságának megítélésére
szolgálnak. A Weber-teszt során az orvos a hangvillát a homlok közepére helyezi - ha a halláscsökkenés idegi, a hang ekkor a jobban halló
fülben hallható, ha vezetéses, akkor a károsodott oldalon hallható hangosabban. 
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

Mi az a probiotikum?
Gyomor- és bélrendszerünkben többfajta mikroorganizmus található.
A bélcsatornában lefelé haladva egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő a baktériumok, ezek össztömege felnőtteknél akár 1,5 kg is lehet. Azokat a vékony- és vastagbélben élő, jótékony hatású, ún. bélbarát
tejsavbaktériumokat, amelyek nélkül az emberi élet nem képzelhető el,
probiotikumoknak nevezzük.
Ezek felvehetők: probiotikus élelmiszerekkel (elsősorban savanyított tejtermékekkel, gyümölcslevekkel), probiotikus étrend-kiegészítőkkel, valamint probiotikus gyógyszerrel. A probiotikumok önmagukban nem
alkalmasak gyógyhatás kiváltására, ehhez hosszú ideig, rendszeresen
kellene fogyasztani őket. A probiotikumok nagy számban pusztulnak
antibiotikumkúra során, a helytelen életmód és táplálkozás következtében, környezeti ártalmak hatására, így probiotikus termékek fogyasztása
ilyen esetekben indokolt.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

„Lelkem áldd az Urat” – énekelte lelkesen a több százfős, sokfelekezetű publikum, amely teljesen
megtöltötte a tágas imaházat. Voltak, akik kivetítőn követték az istentiszteletet, melyet az interneten
is élőben közvetítettek.
Dr. Csókay András őszintén beszélt kisfiának öt évvel ezelőtti elvesztéséről és arról a lelki mélységről, amelyet ezután élt át. Elmondta, hogy mégis úgy érzi, ez a
krízis megszilárdíttatta hitét, végső soron Istenhez közelítette, jobb
emberré tette. Beszélt még hitélete alapjairól. Ilyen mindenekelőtt
a mély imádság, a közösségi hitélmény, a böjt és a bűnbánat. Dr.
Csókay András mesélt a bangladesi sziámi ikerlányok szétválasztásának komplikált műtétsorozatáról, amelyet a hazai sajtó is bőségesen tálalt az utóbbi hónapokban. A
végső operációt augusztus elejére
tervezik. Legvégül a missziós szolgálatát vázolta: idegsebészi mun-

Fess
Rochilde

50%-os
ágyneművásár!
Póló,
rövidnadrág,
fürdőruha,
nyári cipő
érkezett!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Fotó: Szák-Kocsis Viktória.

A tudomány és a keresztény hit remekül megfér egymás mellett.
A tudomány igazolja Istent, Jézus feltámadásának valóságát, sőt a
tudomány Istentől teremtett – erről beszélt a békési baptista imaházban tartott előadásán dr. Csókay András. A közismert idegsebész „Istennel a gyógyításban” című előadásában bizonyságot tett
keresztény hitéről, hitéletének alappilléreiről is.

Dr. Csókay András idegsebészt a baptista imaházban százak hallgatták.

kát végez Nigériában és Bangladesben. E két igen szegény, egészségügyi ellátásban alacsonyan álló
országban sokak (köztük agydaganatos gyerekek) köszönhetik az életüket neki és orvosi csapatának. A
június 2-i istentisztelet perselypénzét a baptista gyülekezet az idegsebészeti missziós munka támogatására ajánlotta fel. 
Szegfű K.

Júniusi AKCIÓ:

Csempék, padlólapok
MOST 15%-os
KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK.

90x90 cm íves
minőségi zuhanykabi
+öntött márvány zuhanytálca
188 600 Ft helyett MOST 107 800 Ft.
WALK IN ZUHANYFAL

VÁSÁRLÁSA ESETÉN
AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK!
Homok, sóder, cement, mész, kulé
kavics, kohó salak, fehér murva
folyamatosan kapható!
Tűzifára előjegyzést felveszünk!!!
Nyárfa szelezék: 8000 Ft/kaloda

Békés Kerámia

Békés, Tóth u. 1.
Tel.: 66/417-294, 36-30/69-54-144

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok
Az élet szép…

Egyszer egy meghitt beszélgetésünk során így fogalmazta meg életfilozófiáját Dr. Szúdy Gézáné Zsófi néni. Nemrégiben felkerestem,
az apropó a születésnapja volt, és a vele készült interjú ismét előhozta e kedvenc idézetét: ,,Az élet szép…tenéked magyarázzam?”
Ma is így él, ennek szellemében, de beszéljen erről inkább ő.
tam világéletemben. Szellemileg az
tart frissen, hogy érdekel a világ,
mind a körülöttem zajló élet, mind
a nagyvilág. Sokat olvasok, rejtvényeket fejtek. Évek óta bérletem

Fotó: Gazsó János.

- Visszatekintve tanári pályafutásodra, hogyan összegeznéd azt?
- Bár nem pedagógusnak készültem, mégis megszerettem ezt a pályát. Gyermekkoromtól a humán
tárgyak érdekeltek. Főleg az irodalom, hiszen 10-12 éves koromban
már végigolvastam nagyapám által
az Olvasókörből kihozott Jókai-köteteket. Vagy a színjátszás, hiszen
mezőtúri diákként velem játszatták el tanáraim címszereplőként
Ibsen Henrik: Peer Gynt-jéből két
jelenetet. A korabeli újság nagyon
dicsérően írt rólam. A történelmi
érdeklődésemet pedig családomból
hoztam. Hát így lettem, mert csak
ez lehettem, magyar-történelem
szakos tanár. A tanítást, a nevelést
nagyon megszerettem és nem bántam meg. Igyekeztem igazságosan
és az életre nevelni tanítványaimat.
Most örömmel tölt el, hogy mindez
a munka visszaköszön napi személyes találkozásaimnál és a sok-sok
osztálytalálkozón, amikre rendre
meghívást kapok.
- Irigylésre méltó külsővel, szellemi egészséggel dicsekedhetsz. Mi
a titka a fittségednek?
- Nincs titkom. Sokat gyalogoltam, kerékpároztam. Tíz évesen
Fehérhátról Kerekibe jártam iskolába, ekkor tanultam meg biciklizni is, amit csak 88 évesen hagytam
abba. Szerettem úszni is. Budapesten a Gellért Fürdőben megdicsérte, szépnek találta a hátúszásomat az úszómester. Tehát mozog-

kor egy kedves volt tanítványom a
Facebookra is feltette a fényképemet, igazán meglepődve hallottam
vissza, hogy több mint hatvanan
köszöntöttek fel még ily módon is.
Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmességét.
- Milyen életbölcsességet adsz
útravalóul a fiatalabb nemzedéknek, az ifjúságnak?
- Pedagógus lévén azt üzenem

van és feljárok Budapestre az operába. Sajnos a külföldi utazásaimat,
amire még a férjem szoktatott rá,
egyre rosszabbodó ízületeim miatt
abba kellett hagynom.
- Nemrégiben betöltötted a ki
lencvenet. Kik és hogyan köszöntöttek?
- Igen, májusban átléptem a 90et, de számomra ez csak egy objektív szám. Mindenkinek megvan a
maga biológiai kora, én szerencsés
géneket örököltem, hiszen nagyapám 92 évesen, édesanyám pedig
85 éves korában halt meg. Városszerte (és kívül) kedvesen köszöntöttek a rokonok, ismerősök, s mi-

a fiataloknak, tanuljanak, olvassanak, ne felejtsék el a magyar nyelvet és szűkebb hazájukat! Olyan
pályát válasszanak, ami igazán
örömöt ad nekik! Ápolják családi és baráti kapcsolataikat, hiszen
ez ad alapot nemzetünknek is! Mi,
magyarok egy nemzetnél sem vagyunk alávalóbbak, legyünk hát
büszkék magyarságunkra! Remélem a jövő nemzedékek is olyan kiválóságokat adnak majd a világnak, mint eleink. Szívből kívánom,
hogy így legyen! 
Gugé

Interjú

7

A Kalendárium
keresztrejtvényének
nyertesei
Kisorsoltuk a 2019-es Békési
Kalendáriumban közzétett keresztrejtvény megfejtői közül a
nyerteseket. A helyes megfejtés a „Malomasszonykert” szó
volt. A megadott határidőig
beérkezett helyes választ adók
közül a szerencse a következő
személyeknek kedvezett: Bárdiné Békési Mária (Kossuth
u.), Csonka Mátyás (Jászladány), Gólyáné Hajdú Judit
(Árpád u.), Kónya Nándorné (Kossuth u.), Szabó Imre
(Szarvasi út).
Mindannyian
meghívást
kapnak a következő, 2020-as
Békési Kalendárium bemutatójának ünnepségére, várhatóan októberben vagy novemberben, ahol egy-egy tiszteletpéldányt kapnak a könyvből.
Gratulálunk!

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

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

Következő beszélgetőtárs: Reszelő
Zoltán, nevelőtanár.

Hirdessen a Békési Újságban!
Lapunk havonta öt településen jelenik meg. Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.

Adószám:
18392607-1-04.

hirdetés

Békési újság

fizetett hirdetmény
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Tudósítás, interjú

Békési újság
Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:
ENTER
8:30–12 óra,
13 óra–16:30
PC SZERVÍZ
Péntek: 8:30-14 óra

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

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba

NÉVJEGY

Név: : Pusztai Gáb or Máté
Foglalkozás: fén yké pész
Kedvenc kön yv: Márai Sándor: Füv eskönyv
Kedvenc zenekar: Quimby
Kedvenc film : A remény rabjai
Kedvenc étel, ital: kacsacomb, sör
Kedvenc hely: Sopron
Kedvenc idő töltés: futás, thai box
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz (családilag és pályádon)?
- A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskolában végeztem általános iskolai tanulmányaimat, és a Szegedi
Kis István Református Gimnáziumban érettségiztem. A tanulmányaimat a Szent István Egyetemen
folytattam, de rá kellett jönnöm,
hogy az egészségügyi pálya nem
nekem való. Ez időben pókerversenyeket szerveztünk Csatári Laci
barátommal a Bagoly vendéglőben. A játékkal is sokat foglalkoztunk, stratégiákkal, versenyfelépítéssel. Sikerült is megnyernem az
Everest Poker országos bajnokságát és kijutottam Szardíniára az
Everest Poker Európa-bajnokságra. Ezek után külföldre, Amerikába, azon belül is New Yorkba
mentem dolgozni. Nagy segítséget jelentett, hogy édesanyám is
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Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

ott élt. Itt vettem meg életem első
fotós felszerelését. Mikor hazajöttem, elhelyezkedtem a Szegedi Kis
István Református Gimnáziumban, ahol még ma is dolgozok. Ezután egy honlapot üzemeltettem,
a Sportphoto.hu-t, majd a hir6.
hu kért fel külsős fotóriporternek.
Időközben elvégeztem a fotográfus
és fotótermék kereskedő szakiskolát. Mára teljesen szabadúszó lettem és esküvőket, családokat, rendezvényeket, sporteseményeket
örökítek meg, valamint szeretem a
stúdiómunkákat is.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- A Cewe „Our world is
beautiful” Nemzetközi Fotópályázatán elért első helyezésemet.
25 országból mintegy 94000-re
neveztek hat kategóriában. Én a
sport kategória győztese lehettem
2015-ben.

- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Szakmailag megpróbálok folyamatosan fejlődni és remélem, ez
a törekvésem örökre megmarad.
Szeretnék minél több helyre eljutni a világban. Remélem, hogy még
sikerül nyernem egy-két fotópályázatot. A selfie automaták egyre
népszerűbbek. Bízom benne, hogy
sikerül kialakítani egy országos céget a Békés Selfie-ből.
A stafétát Hidvégi-Kis Viktóriának adom tovább.

Helytörténeti könyvet mutattak be
gát”, zsidó szellemiségű nevelését
és oktatását. Az ő naplóbejegyzései, valamint széleskörű levelezései adják a mű velejét. Külön ér-

tékét adja a kiadványnak, hogy a
szerkesztő majdnem nyolcvan év
távlatából igyekezett az egykori
gyermekotthonbeli gyerekek sor-

Fotó: Oláh Zsolt.

1938-1942 között létezett Békésen egy zsidó gyermekotthon,
melybe nehéz sorsú árvagyerekeket gyűjtöttek össze szerte az országból és igyekeztek nekik emberhez méltóbb körülményeket
és megfelelő neveltetést adni egy
embertelen korban, egyre erősödő
idegengyűlölet közepette. Erről az
alig ismert helytörténeti adalékról idén jelent meg egy vaskos kötet, melyet a szerkesztője, Hódos
Mária, budapesti művészettörténész mutatott be május 24-én a
Püski Sándor Könyvtárban. Elmondta, hogy a gyermekotthont
Goldberger Lajos helyi gyógyszerész felkérésére a nagymamája, Farkas Erzsébet vezette, vállalva a tíz kisgyermek „pótmamasá-

Nagy érdeklődés övezte a Fiaim, hol vagytok című könyv bemutatóját.

sát felkutatni. Néhányan közülük
meghaltak a vészkorszak idején,
mások itthon vagy Izraelben élték le életüket, mindörökre maguk mögött hagyva a Békésen
történteket.
A Fiaim, hol vagytok című könyv
értékes helytörténeti adatokat tartalmaz, de mondanivalója egyetemes értékű: bemutatja az erősödő
antiszemitizmust és a zsidóság helyzetét, összetételét és tagjainak gondolkodását a harmincas-negyvenes
évekbeli vidéki Magyarországon,
egyben értékes látleletét adja egy
páratlan pedagógiai kísérletnek. A
nagy érdeklődéssel kísért könyvbemutatón Hódos Máriát Szegfű Katalin újságíró kérdezte, és a kötet
több részlete is elhangzott.
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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 tavon tórész eladó. Irányár:
350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Betegség miatt horgásztórész a békési téglagyárnál eladó. Irányár: 680 ezer Ft. Érd.:
30/569-11-48.
Borosgyáni III-as tónál tótulajdon eladó. Irányár:
1,5 millió Ft. Tel.: 30/907-40-66.
Ház eladó Dobozon. Irányár: 2 millió Ft. Tel.:
30/59-19-148.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
A muronyi kövesút mellett tanya eladó, gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Békésen 867 m2-es építési telek eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Bélmegyeren lakható kis ház eladó 2,9 millió Ftért. 15 állásos marhaistálló, 20 férőhelyes disznóól + 60 m2 trágyatároló. Érd.: 30/487-03-60.
Felújítandó háromszobás ház eladó a Deák Ferenc utcában, nagy kerttel, központi fűtéssel és
ipari árammal 4,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/750-6635, egész nap.
Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában
nagy portával rendelkező, felújítandó ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.
Bélmegyeren 130 m2-es téglaház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Három szoba, konyha, nappali.
Központi fűtés, ipari áram. 45 termő gyümölcsfa, szőlőlugas. 30/487-03-60.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Libazug utcában 2,5 szobás, összkomfortos,
régi de száraz ház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 30/64-55-113.
Belvárosban lebontandó régi házzal 720 m2 építési telek eladó. Két utcára nyílik, társasház építésére is alkalmas. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.:
30/79-08-197.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Családi ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/335-94-46.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Békési újság

Apróhirdetések
Ingatlan 7-10 millió Ft között

Jármű, alkatrész

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
Karacs T. utcában 59 m2-es lakásomat elcserélném kisebb kertes házra, nem nagy udvarral.
Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 20/48-75-470.
Dánfokon téglaépítésű, beépített tetőterű nyaraló eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 30/482-65-69.
Felújítás alatt álló nagy polgári ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/335-94-46.
Békésen kétszobás téglaház eladó 8,9 millió Ftért. 70/452-63-89.
1095 m2 telken 123 m2-es, vegyes falazatú kertes
ház eladó melléképülettel, ipari árammal. Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Háromszobás ház eladó vagy értékkülönbözettel
kisebbre cserélhető. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
70/56-20-669.
Központban kockaház melléképülettel eladó 10
millió Ft-ért. Tel.: 30/301-82-86.

Suzuki Swift 1.3 2001 évj., friss műszakival, jó
állapotban eladó. Tel.: 30/467-13-39.
250-es ETZ nagyon jó állapotban eladó. 70/36290-51.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/495-21-73.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórával, kifogástalan állapotban eladó. Tel.: 30/5733-469.
Új elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 70/21859-72.
Eladó: K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítő lámpa. Tel.: 66/411-857.
Opel Astra Classic 14, megkímélt, benzines, 84
ezer km-t futott, 1999. évj., 1389 cm3, 60 LE, ötajtós, 2020-ig műszakival eladó. Tel.: 20/34489-36.
Veteránkorú Zastava megkímélt állapotban 82
ezer km-rel eladó. Tel.: 66/415-339.
Robi utánfutó eladó. Tel.: 30/461-47-99.
Simson Star motorblokk közép, váltósor, henger,
hengerfej, gyújtásrész eladó. Tel.: 20/495-21-73.
Egy pár MZ küldő-belső gumit vennék. 70/33594-46.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok bontott és új alkatrészekkel egyben eladók. Tel.:
30/609-15-42.
Eladó: üzemképtelen Welger kisbálázó + alkatrészek 150 ezer Ft-ért, hétkerekes rendsordó
80 ezer Ft-ért, 3 fejes eke 60 ezer Ft-ért, Claas
traktoros kapa kopott talpakkal, de működően
80 ezer Ft-ért. Érd.: 30/487-03-60.
14 éves, ötajtós, Suzuki Alto szgkocsi, 1,1-es
motor, központi zár, légzsák, 125 ezer km-rel eladó. Irányár: 420 ezer Ft. Érd.: 70/216-37-03.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
1976-ban épült, jó állapotú kockaház eladó a
Gyöngy u. 15. alatt. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
70/337-5-855.
Szamos u. 9. szám alatti 2,5 szobás, felújított kockaház eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel.:
70/614-52-80.
Malomvégesi részen kétszintes, 3,5 szobás, gáz
+ központi fűtéses nagy családi ház eladó. Kisebb házat, tanyát beszámítok. Irányár: 11,8 millió Ft. Tel.: 70/216-37-03, 30/877-82-63, délután.
Kétszobás, összkomfortos, 90 m2-es kertes ház
kis udvarral, alsóépületekkel, garázzsal eladó 12
millió Ft-ért. Érd.: 30/434-22-97.
Két utcára nyíló ház eladó a Mezei u. 11. alatt
12,5 millió Ft-ért. 30/853-01-70.
Központhoz közel nagy polgári ház eladó. Irányár: 12,7 millió Ft. Tel.: 30/411-08-30.
Családi ház eladó 13,5 millió Ft-ért. Három szoba + nappali, műhely, garázs, háromfázis. Érd.:
70/241-82-97.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám alatti
összkomfortos családi ház eladó 14 millió Ftért. Érd.: 20/770-73-40.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/242-75-54.
Sebők kertben zárt kert eladó. Tel.. 06-202060161.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebők kertben eladó, villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20/92-93-720.
Maróban két hektár föld eladó. Érd.: 70/379-1453.

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: július 9. kedd 12 óra

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

Állat
Keressük eltűnt Forest nevű kutyánkat. Szelíd,
nagy, barna tigriscsíkos magyar agár fiú. A megtaláló jutalmat kap. 70/42-89-757.
Előnevelt csirke, kacsa eladó. 70/881-93-00.
Kecskék eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Gyöngyös tojások eladók. Tel.: 30/504-07-11.
Kotló eladó. 30/536-98-98.
Féléves, házőrző, keverék kislány kutyus ingyen
elvihető. Tel.: 30/496-13-76.
4 kétéves anyabirka, 3 kétéves ürü, egy fiatal
kos és egy jerke 270 ezer Ft-ért egyben eladó.
30/487-03-60.
Kuvasz kiskutyák eladók. Tel.: 30/279-46-96.

Számentáli tenyészetből kecskegidák eladók.
Érd.: 70/315-63-11.
Gyöngytojásra tyúk kotlót keresek sürgősen.
Kiscicák ingyen elvihetők. 30/504-07-11.
10 db 150-200 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/31563-11.

Társkeresés
60 év körüli hölgyet keresek élettársnak. 30/9455-433.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember társat keres. Tel.:
70/268-68-15.

Munkát keres, ajánl
Szabadnapjaimra házkörüli munkát keresek Békésen: ablakmosás, takarítás, bevásárlás, vasalás. Tel.: 70/39-58-246.
Gyermekfelügyeleti munkát keres gyermekszerető, gyakorlott nyugdíjas nő. 70/56-33-663.
Pénzkereset! Otthoni csomagolás, elérhetőségei, stb. Érd.: 06-90-603-607.
(audiopress.iwk.hu,
635 Ft/perc, 06209104517)

Egyéb
Terménydaráló és szivattyú eladó. Tel.: 30/24275-54.
22-es húsvágógép elektromos meghajtással újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/496-37-23.
Samsung nagyképernyős színestévé, Phillips
videolejátszó, nyúlketrecek eladók. 70/881-9300.
Parapetes öntöttvas konvektor és Color II. fali
fűtő jutányos áron eladó. Érd.: 20-774-6686,
30-345-8912.
Eladó: üstház, 80 l-es üst, satupad satuval, disznótoros asztal, négyégős gáztűzhely palackkal,
tésztakészítőgép. 30/913-62-98.
Autóba való gyermekülések eladók. Érd.:
20/560-91-75.
Eladó: kétkerekű kocsi, üstház, tolikapa. Tel.:
20/440-53-28.
Műkő váza párban eladó. Teraszra vagy temetőbe alkalmas. Hőzső u. 5/1.
5 db üvegezett ajtólap, húsztagú radiátor, 220 l
cefréshordó eladó. 70/614-52-80.
Női 26-os kerékpár eladó. Irányár: 27 ezer Ft.
Érd.: 20/245-96-01. Deák F. u. 78.
Eladó: 3 db fotelágy, 3 db fotel, forgótárcsás mosógép, női kerékpár, szobakerékpár, 20 l szódásballon. Tel.: 70/295-89-53.
Eladó: elektromos kerékpár, Csepel 28-as női
kerékpár, befőttes-savanyúságos üvegek. Tel.:
70/283-58-83.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárnyak,
női bundák, pulóverek, 37-38-as munkásbakancs, rekamié, szobafenyők, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Régi mozsarat, vasalót, porcelán és üvegtárgyakat, régi pénzt vennék. Tel.: 20/495-21-73.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mestergerenda,
üveglapok, redőnyök, mozaiklapok, csatorna,
csatornavas, konvektorok. 20/472-96-58.
Eladó: elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral (joystickos), benzines fűnyíró, 75 cm3 csónakmotor (ostoros), 28-as férfi kerékpár. Tel.:
66/650-121.
Kültéri mászókához való csúszda (2 m-es) eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Zanussi kombinált hűtő olcsón eladó, jó állapotban. 70/77-35-562.
45 cm kardhosszúságú, 50 cm3 motoros Cross
Tools típusú láncfűrész kifogástalan állapotban
25 ezer Ft-ért eladó. 30/457-54-56.
Eladó: fűnyíró Brigs motorok és alkatrészei vastelepi áron, rotakapa motorok kompletten. Tel.:
30/457-23-02.

hirdetés

Békési újság
600-as háromfázisú szalagfűrész eladó. Tel.:
66/415-287, este.
Háromfázisú negyedköbméteres, gyári beton
keverőgép teljesen felújítva eladó 190 ezer Ftért. 20/472-96-58.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/49521-73.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/242-75-54.
Gyerekülés eladó. 30/536-98-98.
Eladók: pelenkázó asztal, evezők, kolbásztöltő,
sarokülő, szőlőprés, nagy üvegek, köszörűgép,
szerszámok. Érd.: 70/241-82-97.
Jó állapotú, újszerű automata Whirlpool A++
mosógép eladó. Tel.: 30/563-01-30.
Strauss ST/GT típusú osztrák gyártmányú, 53
cm3 motorú damilos fűvágó két különböző bozótvágó tárcsával 25 ezer Ft-ért eladó. 30/457-54-56.
Vadonatúj óvodás gyermekpaplan párnával eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: szobai kerekesszék, gázpalack, munkapad köszörűvel, horgászbotok, Phillips borotva,
120 l-es műanyag hordók, ballonok, gáztűzhely,
üveg demizsonok, ruhásszekrény. Érd.: 66/412955, 30/203-73-41.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa, 50 l-es üvegballon
tartókosárral, bejárati ajtó, ablakszárnyak. Tel.:
20/20-60-161.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
270 l-es álló mélyhűtő, nagyméretű beépíthető
csempekályha, favázas kukoricamorzsoló villanymeghajtással eladó. Érd.: 30/64-55-113.
Eladó: 50 l-es üvegballon, diófarönk, tolikapa,
savanyítókád orsója, vasraklapok. Érd.: 70/37914-53.
4 m-es, 13 fokú kétágú létra, falba építhető új
ajtó eladó. Tel.: 66/413-342.
Gyümölcscentrifuga új állapotban eladó. Tel.:
20/243-98-31, délután.
28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: szobai lámpa, szagelszívó, merevített hátizsák,
videorecorder, kerek asztal. Érd.: 70/771-86-46.
Eladó: konyhai sarokülő, 28-as mountain bike, 28as hajlított vázú régi női kerékpár. 30/27-28-342.
Gyalupad, nagyon régi (felújításra szoruló) seprűkötőgép eladó. Érd.: 30/64-55-113.
6x8 cm-es zártszelvény vasoszlopok kupakolva
eladók. Bontott kerítés, Sever szivattyú, műanyag hordó eladó. 30/21-47-581.
Eladó: 500 kg-ig mérő mázsa súlyokkal, réztányéros mérleg súlyokkal, fehér gyerekágy, DVD
lejátszók, Phoenix varrógép, villanyvarrógép, intarziás thonett szék. Érd.: 30/95-22-466.
16 sebességes mountain bike eladó. Tel.:
30/461-47-99.
Eladó: háromrészes ifjúsági szekrény 20 ezer Ftért, citera jó állapotban. Tel.: 66/634-976, 30/8581-780.
Régi zománcos babakád eladó. 30/78-28-261.
Eladó: rota járókerék, 1200-as fűnyíró, Brix fűgyűjtős fűnyíró. 30/27-28-342.
Töltésnek való építési törmelék ingyen elvihető.
30/244-92-99.
Befőttes üvegek eladók. Érd.: 70/210-19-33.

Gyűjtőknek I. világháborús fotók, cement mozaiklapok, lábbal hajtós varrógép eladó. Érd.:
70/673-55-01.
Akácfa oszlopok eladók. 30/35-39-534.
Szobapáfrány és többfajta kaktusz eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: háromajtós emeletes szekrény, asztalos
kézi szerszámok, rotakapához sorhúzó, férfi cipők, pólók, ingek, pulóverek nagyon jó állapotban. Tel.: 66/750-058.
Eladó: nagyméretű zuhanytálca kabinnal, sporteszközök, konyhaszekrény ruhásszekrény, fenyő polcrendszer, kanapé, Thompson nagyképernyős tévé, Samsung video filmekkel együtt.
Érd.: 70/216-37-03.
50 cm képátmérőjű Vester színes tévé kifogástalan állapotban 5000 Ft-ért eladó. 30/457-54-56.
Eladó: középszőnyeg, csaptelep, dohányzóasztalok, befőttes üvegek, Lucznik lábbal hajtós
varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: gyermek etetőszék, vastag szivacs pótágy, csillár, villanyvasaló, festmény, bontott műanyag lambéria. Érd.: 70/659-08-86.
Fenyőfa színű íróasztal jó állapotban eladó.
110x75x60 cm. Irányár: 9000 Ft. Tel.: 70/639-43-06.
Cserepes virágzó kaktuszok és pirosló hunyortövek eladók. 20/355-77-26.
Zepter kávéfőzőgép eladó. Érd.: 30/357-18-43.
Háromfázisú terménydaráló eladó. Tel.: 30/9751-162.
Eladó: széphangzású, kétsoros elektromos orgona + zongora, lábpedállal, megkímélt állapotban. Irányár: 65 ezer Ft. Jószágra cserélhető.
Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: munkapad köszörűvel, 120 l-es cefrés
hordó, 10-20 l-es ballonok, gáztűzhely, horgászbotok, orsók, porszívó. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Eladó: 28-as női kerékpár, gáztűzhely, régi konyhaszekrény, befőttes üvegek, cefrés hordó, gumicsizmák. Érd.: 70/673-55-01.

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott
vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről visszatérő,
vagy ápolási díjban részesülő,
és szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni,
keresse irodánkat!

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
mini
la
olda
szabbik
gyen. A papírképeket készítőiknek vis�szaadjuk.

Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Ingyenes képzési kínálatunk 2019/2020-as tanévre
nappali és esti képzésben:
Informatikai rendszerüzemeltető (2 év)
Postai üzleti ügyintéző (2 év)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (2 év)

PA K T U M

Helyi foglalkoztatási együttműködések a Békési járásban
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00002

A programban elérhető szolgáltatások:
• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés
KBC NONPROFIT KFT.
PAKTUMIRODA
5630 BÉKÉS , RÁKÓCZI U. 2.
TEL .: +36 20/ 424-4787
E-MAIL : HORVATH@KBCNKFT.HU
HONLAP: WWW.KBCNKFT.HU
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Európai Szociális
Alap

Felnőttoktatásban, esti rendszerben is ingyenes oktatás.
Miért válaszd iskolánkat?
Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
 Pénzügyi világ
 Marketing
 Informatika
 Logisztika
 Kereskedelem
 Szállítmányozás
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.
Továbbfejlődési lehetőség.
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.
Tanulmányi utak, kirándulások. Kollégium ingyenesen biztosított.
Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 15.
Elérhetőségeink:
Web:
http: // www.adybaygyszc.hu
E-mail: sarkad@gyszc.hu,
vagy
sarkadszakkepzes@gmail.com
Telefon: 06-66/218-908
vagy +36-20/314-2323
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Oktatás

Békési újság

Suligála a Reményhírben Szerszámokat kapnak
az iskolakerthez

A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája május
9-én rendezte meg hagyományos
suligáláját. A műsort az első és
második osztályosok vidám táncos
produkciói nyitották meg, majd a
felső tagozatos színjátszók adták
elő a Pletykás asszonyok című népmese dramatizált változatát. Bemutatkoztak a városi versmondó
versenyen díjazott szavalók is. Kel-

Fotó: Varga István.

lemes színfoltja volt a gálának az
anyukákból alakult alkalmi kórus
fellépése. Az énekkarosok és a gitárosok után a nyolcadikosok búcsúfilmje, illetve a végzősök bécsi keringő formációja zárta a délutánt.
A suligála „A hazai és határon
túli köznevelési intézményekben
működő komplex tehetséggondozó
programok támogatása” elnevezésű
pályázat keretében valósult meg.

Fotó: Vári László.

Hatszázezer forintnyi pályázaton elnyert összegből vásárolhat
kertészeti eszközöket és kisgépeket az iskolakertjéhez a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola, amely az
Agrárminisztérium által kiírt országos iskolakert-fejlesztési pályázaton nyerte ezt a támogatást. A
pályázat értelmében az iskolaker-

tet öt éven át fenn kell tartani és
működtetni. Az iskolában hangsúlyos szerepet kap a környezeti
nevelés, így e program megkön�nyíti a gyakorlati megvalósítást –
tájékoztatta a Békési Újságot Kovácsné Sas Éva könyvtáros tanár,
környezetvédő pályázati kap
csolattartó.

Táncház zárta a Cigány- Iskolások a nagyszínpadon
kerék programhetet

A projektzáró ünnepi műsorában
az óvodások táncos-énekes produkciója, versmondásai mellett Okányi
Mihály szólónéptáncos lépett fel,
és bemutatták tudásuk javát a Reményhír Iskola hangszeres és énekes
tehetségei is, akiknek műsorát Farkas Mihály tanította be. A műsort
követően Okányi Mihály, Mahovics
Tamás és Izsó Lajos közreműködésével önfeledt táncház zajlott az öt
csoportban 86 gyermeket nevelő
Epreskerti Óvodában.
Sz. K.

azt a keringőt, melyet évfolyamtársuk tanított be. Előkerült a kosárlabda, de néhány piros kalap szintén
szerepet kapott az elsősök mesejátékában. Nemcsak a lábak, hanem a
kezek is játszottak a színpadon: fergeteges fúvós és ütős produkciókkal kápráztattak el fiatal zenészek.
Az iskola tehetséges versmondói is
színpadra álltak az est során. A fináléban egy dal erejéig közös játékra hívtak minden fellépőt, ahol az
énekkar közreműködésével szívből
énekelték:„A grund mi vagyunk!”

Fotó: amatőr felvétel.

Fotó: Vári László.

A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának minden aprósága bekapcsolódott a „Cigánykerék” elnevezésű projektbe, melynek záró rendezvényét május 17én tartották meg. A program célja, hogy a roma kultúra és hagyományok értékeire irányítsa a közfigyelmet. A „Cigánykerék” programhét során az Epreskerti ovisok
az ősi roma mesterségekről nyertek képet, ilyen például a vályogvetés, az üstfoltozás, a teknővájás, a
kasfonás és a muzsikálás. Az ezekről megismerteket a gyerekek lerajzolták, a legjobb képeket kiállították. Megismerkedtek továbbá
Doja a cigánytündér meséjével, és
bábok formájában elkészítették a
fekete hajú tündér figuráját. Szóba került még a cigányság zászlója
is, melyben 1971 óta van középen a
piros cigánykerék, a romaság legismertebb nemzetközi szimbóluma,
amely egyébként a népcsoport állandó vándorlására utal.

A Hepp-iskola diákjai egy estére birtokba vették a kulturális központ nagyszínpadát, melynek deszkáin igazi grundhangulat alakult
ki a fellépők színvonalas produkciói
nyomán. A játék felszabadító örömét valamennyi szereplő átélte, egyben továbbadta a közönségnek. A
néptánc, a mazsorett, a hiphop és a
zumba képviselői önfeledt táncukkal kápráztattál el őket. Megható
perceket élhettek át a végzős tanulókból összeállt lelkes csoport révén,
akik gyönyörű jelmezben adták elő

Gasztronómia, hirdetés

Békési újság

Sütemények a mindennapokra
A nyár hónapjaiban Mucsiné Fodor Hajnalka cukrász jóvoltából
egy-egy sütemény receptjét osztjuk meg olvasóinkkal. A szakember a receptek közlésén túl idekapcsolódó érdekes történettel is
szórakoztatja olvasóinkat.
Elkészítése:
Egy tálba kimérjük a lisztet,
a vajat, a zsírt, a porcukrot valamint a sót. Morzsoljuk össze. Egy
másik edényben belemérjük a tejet, az élesztőt és a tojássárgákat. A
két keveréket öntsük össze és gyúrjuk simára a tésztát. Ügyeljünk ar-

Rövid történet a pozsonyi kifliről
A kifli elnevezést a törökök sikertelen ostroma után Wendler bécsi sütőmester találta ki. A városon kívül épült Szent István templom tornyára
a törökök kitűzték a félholdat, amit kudarcos elvonulásuk után azonnal
visszacseréltek a helyiek keresztre. A sütőmester ötlete az volt, hogy „megeteti” a félholdat az emberekkel kárpótlásul, amiért az ostrom alatt annyit
koplaltak. A félhold alakú sütemény névadója a „Gipfel” azaz orom (templomcsúcs) volt. Pozsonyba sok-sok német és osztrák származású cukrász
érkezett a századok során, ahogy Budára és a monarchia országainak más
részeibe is. A német sütőmesterek hozták magukkal a bejgli (Beugel) készítésének tudományát és hagyományát és ennek a kicsi változata lett végül maga a pozsonyi patkó, ami készülhet mákosan és diósan is.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

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

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

ra, hogy ne gyúrjuk túl a tésztát:
amint egynemű lesz, fejezzük be a
dagasztást. Gyúrás után 36 grammos darabokra osztjuk, gömbölyítjük, majd fóliával letakarva hűtőben pihentetjük 1 órán át. Míg a
tészta pihen, elkészítjük a tölteléket. Egy tálba kimérjük a mákot,
fahéjat, vaníliáscukrot és a citromhéjat. Egy lábasban felforraljuk a
tejet a cukorral, mézzel, majd ezzel leforrázzuk a mákos keveréket
és egy fakanál segítségével teljesen
egyneművé keverjük. A tölteléket fóliával letakarva hűtőbe tes�szük. Ha kihűltek a tészták, ovális alakra nyújtjuk őket. Törekedjünk az egyenletes vastagságra! Ezután a töltelékeket is 40 grammos
darabokra osztjuk és szivar alakot
formázunk belőlük, amelyek rövidebbek legyenek, mint a tésztából nyújtott oválok. A tészták közepére helyezzük a tölteléket, majd
csavarjuk fel a kifliket a hosszabbik
oldal irányából. Tekerés után hajlítsuk patkó alakúra és szurkáljuk
meg sütés előtt villával, hogy a gőz
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Pozsonyi kifli
Hozzávalók:
 520 g finomliszt
 160 g vaj
 100 g sertészsír
 50 g porcukor
 1 csipet só
 8 g friss élesztő
 4 db tojássárgája
 100 ml 2,8%-os tej
A töltelékhez:
 540 g darált mák
 220 g kristálycukor
 100 g akácméz
 12 g őrölt fahéj
 1db citrom reszelt héja
 őrölt szerecsendió
 a kenéshez 2 db tojásfehérje
és annak sárgái
távozni tudjon. Sütőpapírral bélelt
tepsibe helyezzük és tojássárgájával lekenjük a kifliket. Ezután hűvös helyen hagyjuk száradni. Ha a
tojássárgája megszáradt a tetején,
ismét kenjük le, ezúttal tojásfehérjével. Újra hűvös helyre kerüljenek
és várjuk meg, hogy teljesen megszáradjanak. 200 fokon gőzmentes
sütőben aranybarnára sütjük.

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

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!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
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.
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Kultúra

Egy nyelvet beszélünk

Békési újság

Új tárlat nyílt a Galériában

Ha azt mondom, mozgókönyvtár, bizonyára valami szélsebesen járó autóbusz jut a kedves olvasó eszébe, holott az első példány igen lassan közlekedett – ugyanis egy, utóbb pedig két ceyloni törpeszamár
vontatta. Hol lehetett az első világháború előtt törpeszamárhoz jutni? Természetesen az állatkertben. Budapesten létesült az első parkkönyvtár, amit bízvást nevezhetünk kocsi- vagy kordékönyvtárnak
is, 200-500 kötetes állományából a bérletesek kölcsönözhettek. Egy
korabeli fotón a könyvtár az oroszlánketrec előtt parkírozik, az állatok királya pedig érdeklődve figyeli a rácsok mögül (a finomnak
tűnő szamarakat). A második világháború végére annyi könyvtárépület megsérült, hogy kiszuperált villamoskocsikat állítottak be a
vakvágányokra, végállomásokra, ahol két-háromezer könyvből lehetett választani, sőt mozgó (villamos-)könyvtárak is jártak menetrendszerűen a peremkerületekben, egészen 1969-ig, amikorra a fiókkönyvtárak már el tudták látni a munkájukat. A hetvenes-nyolcvanas években könyvtárbuszok és -autók rótták a megyék útjait,
manapság Baranya megyében jár könyvtárbusz az aprófalvakba. Érdekesség, hogy mindössze egyetlen napig (2000. szeptember 30-án)
üzemelt Budapesten egy mozgó könyvtárvillamos. A parkkönyvtár
szamárkordéjához fogható szívmelengető, eredeti ötletet nehéz lenne
még most, száz évvel később is kitalálni.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
június 18-július 16. között
Június 30-ig még folytatódnak a 43. Békés-tarhosi Zenei Napok eseményei. A komolyzenei koncertekről és a kiegészítő kulturális rendezvényekről bővebben a betazen.hu weblapról, a plakátokról és szórólapokról, valamint a legutóbbi Városházi Krónikából tájékozódhatnak.

Fotó: Gazsó János.

Ha azt mondom, mozgókönyvtár…

Janáky Viktor keramikusművész életműkiállítása a nyár végéig tekinthető meg.

A húsz éve elhunyt, Munkácsydíjas Janáky Viktor békési keramikusművész életművét bemutató
nagyszabású kiállítás nyílt meg a
Békési Galériában május 10-én. A
tárlatmegnyitón Ván Hajnalka, a
Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze Janáky Viktort a hazai kerámiaművészet nemzetközileg
is elismert, kiemelkedő alakjaként
méltatta, akinek egészéletművét a
kíséretező szellem hatotta át. Janáky
Viktor alkotásait mások mellett az
Iparművészeti Múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, és emellett
Európa kortárs kerámiaművészeti fellegvárainak gyűjteményei őrzik. Számos monumentális alkotása

(faldomborművek, szökőkútdíszítések) hazai és távoli városok köztereit ékesíti. 1999-ben, nem sokkal halála előtt a művész szülővárosa iránt
érzett szeretetből és tiszteletből Békésnek adományozta közel háromszáz darabból álló saját tulajdonú
műveit, melyben mind korai, mind
érett korszakából, mind pedig utolsó, kísérleti, képzőművészeti törekvéseiből jelentős példányokat válogatott össze. A Békési Galériában
augusztus 31-ig látogatható kiállításon Janáky Viktor kerámiaművész
számos vázája, tányérja, faliképe, továbbá fémplasztikai munkái, kisplasztikái, és strukturális alkotásai is
helyet kaptak. 
Szegfű K.

Good Báj Biokozmetika
A ráncok életünk részét képezik. Senki sem tud elbújni előlük
és senki sem tudja teljes egészében megakadályozni kialakulásukat.
A ráncok kialakulását elősegíti a napsugárzás illetve
a dermális makromolekulák (mint a kollagén és hyaluronsav)
csökkent termelődése.

A PEPTIDEK viszont olyan aktív
hatóanyagok, amelyek jelentősen segítik
a kollagén és hyaluronsav szintézisét,
ezáltal javítják a bőr állapotát!
Ezért gyere és próbáld ki a nyári kezeléseket!
A 3 Peptides vagy Perfect Code, az Oxigén vagy
Effekt BIOMIMETIKUS PEPTIDES kezeléseket.

Keress fel a Good Báj Biokozmetikban!

Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29.
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2. (a Posta mellett)

Műszárított finn borovi palló 4,2 m-es hosszban kapható!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Tisztelt PálinkafŐzetők!
A Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.

Jelentkezni a Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),
keddtől péntekig 8-17 óra, szombaton 8-12 óra között.

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
Főzési díj: 1835 Ft/liter (50%, szeszadóval)

Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

2018. január 1-től módosultak a bérfőzött párlatra vonatkozó szabályok (2016. évi
LXVIII. törvény 140.§ (4) bekezdés), ennek értelmében a bérfőzető és képviselője
személyazonosságát hatósági igazolvánnyal kell igazolnia!

Békési újság

sport

Ottlakán Ani Tetováló
Szalon
Sminktetoválás természetesen!
Szemöldök-, szemhéj- és ajaktetoválás!
Professzionális gépek, színek
és a legújabb sminktetoválás technikák.

ECURI tetováláseltávolítás

Fél a lézeres kezelésektől, mégis szeretne megszabadulni
tetoválásától? Tetováláseltávolítás hatékonyan, eredményesen és
maximális biztonsággalaz ECURI enzimatikus módszerrel!

Ez egy forradalmian új módszer a megunt, előnytelen színű
vagy formájú tetoválások eltávolítására, legyen szó szemöldök-,
szem- vagy ajaktetoválásról. Miután az előző tetoválás kellőképpen elhalványult, elkészíthető a
hő áhított sminktetoválás a megfelelő színnel és formával kivitelezve.

Maraton OB-n a kajakosok
Nemrégiben rendezték meg
Győrött a Kajak-Kenu Maraton
Magyar Bajnokságot. A versenyre
a sport történetében korábban sosem látott, 2500 fős rekordnevezés
érkezett. Minden korcsoportban
legalább 100 induló állt rajthoz. A
versenyben nagyszámban indultak

Nemrégiben rendezték meg Biharnagybajomban a kiemelt Juhász
Sándor Súlyemelő Emlékversenyt.
A versenyben a Békési TE Súlyemelő Szakosztályát két sportoló képviselte. A serdülők 61 kg-os
súlycsoportjában a területi minősítő versenyben Nagy Zsolt egyéni
csúcsot javított és első helyen zárt.

TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon:
+36-30/477-91-77

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

Lezajlott a Derűs Kupa
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Békés Városi Szociális
A Derűs Kupa a régió egyetlen
Szolgáltató Központ Derűs Háza a Derűs Kupa elnevezésű sport- átfogó, felnőtt, fogyatékkal élők
napot az Erzsébet-ligetben és a Sportcsarnokban, május 30-án.
számára szervezett tavaszi sportben a békési Derűs Ház és a Harmóniaház versenyzői szerepeltek a
legjobban, kiérdemelve a legtöbb első, második és harmadik helyezést.

versenye. A rendezvény célja az
egészségnevelés, a közösségformálás, a fogyatékkal élők társadalmi
integrációja, a sport szeretetének
elmélyítése. 
Zs. I.

Fotó: Virág István.

Megyénkből közel kétszáz fogyatékkal élő személy és segítőik látogattak el városunkba. A két békési
csapaton kívül – a Derűs Ház mellett a Harmóniaház vett részt az eseményen – a békéscsabai Degré utcai
intézményből két csapat is érkezett,
valamint Mezőberény két intézményéből is, továbbá Kétegyházáról és
Sarkadról. A versenyzők egyéni számokban: ligetfutásban, kosárra dobásban, célba dobásban, tömöttlabda-dobásban hátra, helyből távolugrásban és medicinlabda-dobásban
mérték össze tudásukat. Valamint
csapatverseny, sorverseny és kötélhúzás is zajlott. Mind az egyéni számokban, mind a csapatversenyek-

a Békési Kajak-Kenu Klub versenyzői is. Közülük a legkiemelkedőbb eredményt Simon-Fiala Máté
érte el, aki az U13-as korosztályú
fiúk 10 kilométeres versenyében
harmadik, míg Kálmán Enikő az
U12-es lányok 5 kilométeres távján a negyedik lett.

Két arany a súlyemelőknél

MAGIX FATELEP

Ha szeretnél magadnak egy
szép sminktetoválást vagy a régi
tetoválásodat akarod felfrissíteni,
akkor keress bizalommal!
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A kötélhúzás versenyszámot a Sportcsarnokban rendezték meg.

Fekécs Szilárd a serdülők 73 kg-os
súlycsoportjába mérlegelt. Nagyon
jól ment neki a súlyemelés, verseny
közben hatszor javította meg a saját maga által tartott serdülő országos csúcsot, és hatalmas fölénnyel
nyert. Az új csúcsok: szakításban
103 kg, lökésben 130 kg, összetettben 233 kg. Edzőjük: Balog János.

Békési gyerekek is
vitték a lángot
A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskolából két tanuló vett részt a
nemrégiben megrendezett Európai Láng Futáson. A hatodikos
Kálmán Enikőt és a 8. osztályos
Mester Nándort Dobi István testnevelő és Kálmánné Kolarovszki
Zsuzsanna az iskolai szülői munkaközösség elnöke kísérte el a fővárosba. Az Európai Játékokat Fehéroroszországban rendezik meg,
a láng Rómából Minszkbe tart,
érintve az országos fővárosait. A
Budapesti Láng Futás a Hősök teréről Budapest nevezetességein át
a Budai Várba, majd vissza a Parlamenthez a Kossuth térre tartott.
Kálmán Enikő az Andrássy úton a
Jókai szobortól kapta meg a lángot és futott vele tovább. Mester
Nándor a Budai Várban kapta
meg a lángot, és a Mátyás templomnál adta át sportolótársának.
A futáson összesen 120 személyt
tiszteltek meg ezzel a felejthetetlen élménnyel, köztük az Európai
Játékok résztvevőit, európai olimpiai és világbajnok sportolókat,
neves személyiségeket és a békési
gyerekeket.
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Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Amit az első öt percben mondunk, meghatározza az utána következő
órák hangulatát. A jó szónokok tudják, hogy az első öt percben meg kell
ragadniuk a hallgatóság figyelmét, különben elveszítik annak lehetőségét,
hogy hatást gyakorolhassanak rájuk vagy cselekvésre ösztönözhessék őket.
Ugyanez igaz a családodra is. Az első öt perc reggel meghatározza az anya
és gyermeke egész napi kapcsolatát. Egy reggeli közbeni ráförmedés vagy
panasz, órákra megkeserítheti egymáshoz való viszonyunkat. Ahogy a férj
a feleségét köszönti, mikor a nap végén hazaérkezik a munkából, hatással
lesz egész estéjükre. Ha azt mormogja: „Na ne, már megint rakott krumpli”, az feszültséget teremt kapcsolatukban. De a te családodban nem kellene ennek így lennie. Amikor még távol vagy szeretteidtől, ellenőrizd le
hozzáállásosodat, hangulatodat, mielőtt belépsz az ajtón! Kérdés: a családod alig várja, hogy esténként hazaérj? Ha nem, miért nem? Egy kis odafigyelés a részedről messzire kihat, és csodálatos nyereséget hoz. A Biblia
azt mondja: „Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a
teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv
hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Példabeszédek 18:20) Ne feledd: az első öt percen múlik minden!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Századik születésnap

Fotó: Gazsó János.

Nemrégiben 100. születésnapján
köszöntötték Sós Sándornét. Rózsika néni Körmenden született, békési származású kéményseprő mes-

ter négy lánya közül másodikként.
A család 86 éve tért vissza Békésre,
a Sodrony utcába, az apai nagyszülőkhöz. Varrónőként szívvel-lélekkel
végezte munkáját. A háború után a

szegény időkben is gondja volt rá,
hogy a menyasszonyok méltó ruhában menjenek férjhez. Később
a Szabó Ktsz-ben helyezkedett, el
majd a Rutex vállalattól ment nyugdíjba. Tanítványait nagy gondossággal, következetesen tanította a szabás-varrás mesterségére, sokan ma
is szeretettel emlékeznek rá, mint
mesterükre. Magánélete nem volt
egyszerű, hiszen két lányát egyedül nevelte, taníttatta. Mostanra két
unokával és két dédunokával büszkélkedhet. Lányai ma már mindketten nyugdíjasok és együtt gondoskodnak nagy szeretetben családjuk
körében édesanyjukról. A jókívánságok között Izsó Gábor polgármester adta át Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntő okiratot.
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A magyar kártya
A magyar kártya, más néven Tell-kártya 32 vagy 36 lapos kártyatípus,
a legismertebb magyar kártyajátékok eszköze. Schneider József pesti kártyafestő 1836-os találmánya.
Magyarországon és német nyelvterületen a legelterjedtebb, Európa jelentős részén a francia kártya után
a legkedveltebb játékkártyatípus. De
csak a magyarországi használói nevezik magyar kártyának. A kártya színei és a lapok kártyaképei többször
is változtak.
A magyar kártya egyik fő jellegzetessége az egyes színek ász lapjain látható évszakallegóriák, másrészt,
hogy a 8 darab alsó és felső lapon
a svájci kantonok középkori szabadságharcának alakjai, a Tell-mitológia
szereplői láthatóak tükörképesen.
Schneider József a svájci szabadságharc legendás szereplőit festette
a kártya lapjaira, mivel ha magyar
történelmi személyiségeket, szabadságharcosokat festett volna, az akkori erős cenzúra soha nem engedte
volna forgalmazni a kártyákat. A kártyafestő így a messzi Svájc németellenes szabadságharcosairól készítette metszeteit.
A magyar kártya a korai 15. században kialakult német kártya színe-

it vette át. Az ászok a négy évszakot
mutatják be: a piros ász a tavasz, a
tök ász a nyár, a zöld ász az ősz és a
makk ász a tél. Az alsókon és a felsőkön a Friedrich Schiller 1804-ben
írt és 1827-ben Kolozsvárott bemutatott Tell Vilmos-dráma alakjai láthatók. Piros alsó: kuoni pásztor, makk
alsó: Harras Rudolf, zöld alsó: Fürst
Walter, tök alsó: Reding Itell, piros

Képünk illusztráció.

felső: Geszler Hermann, makk felső:
Tell Vilmos, zöld felső: Rudenz Ulrich,
tök felső: Stüszi vadász. A VIII-IX. lapok a Tell Vilmos-történetet mesélik.
A dráma egyéb jeleneteit, eseményeit, helyszíneit tájábrázolások mutatják
be a lapokon.
Érdekesség, hogy a magyar kártya vagy Tell-kártya Svájcban alig ismert.

Éva néni kilencven éves
90. születésnapját ünnepelte
Bróda Lászlóné. Ebből az alkalomból otthonában Magyarország miniszterelnöke nevében Izsó Gábor
polgármester köszöntötte.
Éva néni egész életét Békésen
töltötte, gyermekei nevelése mellett a saját pékségükben, majd a
helyi Sütőipari Vállalatnál dolgozott. Nyugdíjas évei aktívan telnek,
idejét szívesen tölti a szabadban, az
Asztalos utcai kútnál beszélgetéssel, a kút környezetének tisztántartásával. Két gyermeke született,
ma három unoka és 5 dédunoka teszi mozgalmassá a mindennapjait.
Családja bízik benne, hogy szüle-

Fotó: Gazsó János.

Az első öt perc

tésnapjait még jó pár évig ilyen kiváló erőben ünnepelheti.

