
havonta megjelenő 
ingyenes közéleti 

folyóirat 

megjelenik: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken  

10 ezer példányban

2019. december 17.  XXVii. évfolyam 12. szám

„Okosváros” lett Békés
Kálmán Tibor polgármes-

ter november 26-án írta alá azt a 
szerződést, amivel a település ön-
kormányzata a Helpynet Kft. ál-
tal kifejlesztett rendszerhez csat-
lakozott. Az okostelefonra letölt-
hető alkalmazással Békés város 
lakossága saját mobiltelefonja se-
gítségével jelentheti be észrevé-
teleit. December hónapban teszt 
üzemmódba helyezik az alkalma-
zást, és a tervek szerint a követ-
kező év januárjában kerül teljes 
használatba.

Kálmán Tibor polgármester el-
mondta, hogy a szerződés aláírá-
sával egy úgynevezett Vezetői In-
fokommunikációs Rendszer (VIR) 
programhoz csatlakozik a település.

A VIR egy olyan infokommu-
nikációs platform, ami irányítja a 

rendszerbe (a Békési Polgármes-
teri Hivatal és a városüzemelte-
tést végző BKSZ Kft. részéről) 
bevont munkatársak munkáját, 
és megjeleníti a lakossági riasztá-
sokat és jelzéseket. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Kálmán Tibor polgármester.

Fo
t

ó
: G

A
Z

Só
 J

á
n

o
S.

Nagy érdeklődés a városi Adventi Ünnepen
Az első három vasárnapon sok he-

lyit vonzott a Békési Advent rendez-
vénysorozat, melyet ötödik éve szer-
veznek meg a Széchenyi téren felállí-
tott Város Karácsonyfájánál. Az ön-
kormányzat kulturális intézményei 
mellett a szervezésbe és lebonyolítás-

ba hagyományosan bekapcsolódnak 
egyes civil szervezetek is, mint pél-
dául a nefelejcs Egyesület, a város-
védő egyesület, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége helyi csoportja, 
a német kisebbségi önkormányzat, 
a Polgárőrség. A vasárnaponként 

fél tizenegykor kezdődő műsor so-
rán december 1-jén Kálmán tibor 
polgármester, majd december 8-án 
a Békési Mikulás, december 15-én 
Szegfű Katalin, lapunk főszerkesz-
tője szólt a megjelent sokasághoz. 
Ezután az óriási adventi koszorún a 
gyertyákat szimbolizáló fényfüzért a 
békési egyházak valamely képvise-
lője gyújtotta meg, de előtte néhány 
mondatban az ünnep egyházi vonat-
kozásáról beszéltek és áldást mond-
tak. A kulturális műsort békési éne-
kesek, kórusok, dalkörök, óvodai és 
iskolai közösségek, táncos és színját-
szó csoportok adták. A megjelent 
érdeklődők ezután bejárhatták a ka-
rácsonyi kirakodóvásárt, és a szere-
tetvendégség illatai, ízei csalogatták 
őket. A sorozat december 22-én va-
sárnap ér véget, akkor is hasonlóan 
színes, változatos programok várják 
ingyenesen a békésieket.Az ötödik éve tartott Békési Advent sok érdeklődőt megmozgat.

A Békési Újság minden 
munkatársa 

békés karácsonyt, 
és sikeres, sok örömet 

rejtő új esztendőt kíván 
az olvasóknak!

A következő lapunk 
2020. január 14-én 

jelenik meg.

TiszTelT olvasónk! 
a Békési Újságot  

2020-ban 
isméT kéTheTenTe 

keresse 
a postaládájában!

Ünnepség a hetven- 
esztendős könyvtárban
A békési könyvtár jogelődjét, a békési népkönyvtárat a kultúrott-
honnal együtt hivatalosan 1949. november 27-én avatták fel. Az 
esemény óriási jelentőséggel bírt: a legújabb kori Magyarországon 
városunkban alapították az első vidéki könyvtárat és művelődési 
otthont. A hetvenéves jubileumra november 27-én emlékezett tele-
pülésünk vezetése és a kultúrabarátok.

A könyvtáravatás további rész-
leteiről Erdősné Sági Mária, jelen-
legi igazgató beszélt, elmondva, 
hogy az ünnepségen az avató beszé-
det Losonczy Géza, a népművelé-
si Minisztérium államtitkára tar-
totta. Az eseményről filmhíradó is 
készült, melyet bejátszottak a meg-
emlékezésen. A nyitáskor 1200 kö-
tetes könyvtárból hetente kétszer 
lehetett kölcsönözni. Vezetésével P. 
Szász Lajos tanítót bízták meg. A 

helyszín már ekkor is a Bérház volt. 
Az évtizedek alatt sokat változott a 
békési könyvtár: gyermekrészleget, 
majd zenei részleget nyitottak, és 
a kor technikai kihívásaival halad-
va az informatika is bekúszott a fa-
lai közé. Az állomány folyamatosan 
bővül, jelenleg mintegy 76 ezer do-
kumentumot számlál. A könyvtár 
2010 óta viseli büszkén Dr. Püski 
Sándor könyvkiadó nevét. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Átgondolják a nagyrendezvények időpontjait
A novemberi képviselő-testü-

leti ülés döntéseiről sajtótájékoz-
tatón számolt be Kálmán tibor 
polgármester. Mások mellett ar-
ról beszélt, hogy a testülettel meg-
tárgyalták a város nagyrendezvé-
nyeinek időpontjait és programja-
it. Felmerült, hogy a Madzagfalvi 
napokat a jövőben más időpont-
ban tartanák. Azaz nem a meg-
szokottá vált szeptember eleji idő-
pontban, hanem a május 1-jéhez 
kapcsolódó munkaszüneti napok-
ra időzítve. Megmarad az évek óta 
egyre nagyobb szabású és mind 
többeket vonzó augusztus 20-i 
dánfoki rendezvény, és koraősz-

szel a remények szerint hagyo-
mánnyá váló Békési Kolbászviga-
lom. A programok átértékeléséhez 

egy munkacsoportot alakítottak, 
melynek élére Deákné Domonkos 
Juliannát jelölte ki a településveze-

tő. A kulturális tanácsnok asszony 
elmondta, hogy a munkacsoport a 
lakosságtól érkező jelzésekre is kí-
váncsi, ki fogja kérni a békésiek 
véleményét a kérdésben. 

A másik nagy zenés rendez-
vény, a Békés-tarhosi Zenei na-
pok esetében is átértékelés szük-
séges, ezért a munkacsoport egyik 
tagjaként Bagoly László, a zene-
iskola intézményegység-vezetője 
fog részt vállalni. 

Cél, hogy a városi kulturális 
rendezvények a lakosság igényei-
nek megfelelőek legyenek, és szín-
vonalukat tekintve rangos ese-
ménnyé váljanak. Sajtótájékoztatón beszélt a polgármester az új elképzeléseiről.
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Ebédrendelés a Polgármesteri 
Hivatal konyhájától

A Békési Polgármesteri Hivatal konyháján, munkanapokon házias ételek-
ből készített napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem vállalnak.)

Békés Város Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati ren-
delete 59.§ szabályozza, hogy kik azok a szociálisan rászoruló személyek, 
akik alacsonyabb áron igényelhetnek menüt. 

Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt minden nap 14 óráig 
tehetik meg személyesen vagy telefonon. A kedvezményes menüre va-
ló igényüket a szociális szolgáltató központban jelezhetik, a Jantyik u. 1. 
szám alatt. 

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhája telefonszáma: 66/411-
011/170-es mellék (Csorba János konyhavezető).

Kamatmentes kölcsön
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2019. évi költség-

vetésében elkülönített VÁLLALKOZÓI ALAP terhére a településen 
megvalósuló beruházások megvalósítására. A pályázat keretében 
az önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt egyéni vállalkozók, 
őstermelők, gazdasági társaságok részére.

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról 
(Hirdetmények, pályázatok), vagy átvehetők a Békési Polgármesteri 
Hivatal 35. számú irodájában.

A pályázatok benyújtása személyesen vagy postai úton lehetsé-
ges Békés város polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.). 
A borítékon szíveskedjenek jól látható módon feltüntetni: „Vállalkozói 
Alap pályázat”. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. ja-
nuár 10. péntek 12 óra. 

Hamarosan a postaládákban
Békés Város Önkormányzata 2020-as naptárral ajándékozza meg 

Békés város lakosságát. A BKSZ Kft. elkészítette az éves naptárát, 
amelyből naprakészen tájékozódhatnak a lakosok arról, mikor ürítik az 
ingatlanok elé kihelyezett hulladéktároló edényeket a 2020-as évben. A 
naptárakat ezekben a napokban juttatják el a város lakossága részére. 

Menü ára Hol vehető át?

650 Ft
Békési Polgármesteri Hivatal konyhája (bejárat a 
Piac felől) munkanapokon 11:00-13:30 óra között 

450 Ft
(szociálisan 
rászoruló 

személyeknek)

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek 
Klubjaiból vihető el vagy helyben fogyasztható el
munkanapokon 11:30-13 óra között 

Szakorvosi rendelések 
szüneteltetése

tájékoztatjuk a tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Békési Gyógyásza-
ti Központ és Gyógyfürdő vala-
mennyi szakrendelése decem-
ber 30-án és 31-én szünetel.

A betegek sürgős szakorvosi el-
látását a békéscsabai Réthy Pál 

Kórház Rendelőintézet Sürgősségi 
Baleseti osztályán látják el. 

A szakorvosi ellátás szünetelé-
se nem érinti a háziorvosi szolgá-
latokat, a háziorvosok az említett 
napokon is zavartalanul elláthatják 
feladataikat. 

„Okosváros” lett Békés
(Folytatás az 1. oldalról)
Ahogy azt a Helpynet Kft. kép-

viselője, Ujvári János kiemelte, az 
okos telefonra letölthető alkalma-
zással egyrészről a lakosság az al-
kalmazási felületen keresztül tele-
fonszám és e-mail cím megadását 

követően bejelentheti az észrevé-
teleit. Másrészről a beavatkozók 
alkalmazási felületén keresztül in-
dul az eset megoldása. A rendszer 
az ügy lezárását követően választ 
küld a bejelentőnek az ügy folya-
matáról, lezárásáról.
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés: 
Szilágyi Sándor és Ridély Rebeka, Szöllősi Zoltán Mi-
hály és Szabó Adrienn Ildikó, Csepregi János Sándor 
és Jónás Andrea, Egeresi Ferenc és Salát Gyöngyi 
Valéria, Nagy István és dr. Király Márta Anita. 

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
Hucz Andrásné született Bódi Julianna (87 éve-
sen), Pocsai Ferenc (71), Hőgye Imréné Vígh Zsó-
fia (82), Hőgye Antal Ferenc (66), özv. Szabó Ist-
vánné Barta Erzsébet (87), özv. Csarnai Istvánné 
Kutyik Piroska (92), özv. Sajti Lajosné Bíró Juli-
anna (92), Szabados Mihály (52), özv. Makra Gá-
borné Baji Sára (89), Soós Andrásné Lukács Zsu-
zsanna (81), Mészáros Imre Tibor (63), Domokos 
Imre (89), Darabos Gáborné Gábor Julianna (82), 
Cinanó Mihályné Bodóczki Éva (59), Nemes Ká-
roly Lajos (77), Kecskés Imre (79), Bondár Gá-
bor (98), Plavecz Lajos László (59), Liszkai Ist-
ván (68), Varga Istvánné Apáti-Nagy Katalin (67), 
Bakucz György János (69), Török Gábor (78), Po-
csai Imre (72), özv. Andor Lászlóné Kocsor Zsu-
zsanna (89), özv. Nagy Imréné Hévizi Anna (80), 
Kiss János (88), Egeresi Lajosné Okányi Piroska 
Erzsébet (66), Balázs Gábor (85), özv. Kovács 
Sándorné csapó Eszter (82).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár
december 14-21. 
Jázmin Patika (Rákóczi utca)
december 21-28. 
Turul Patika (Piac tér)
december 28-január 4. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
január 4-11. 
Levendula Patika (Csabai u.)
 január 11-18. 
Jázmin Patika (Rákóczi utca).

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 Tüdőgon-
dozó épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti  
szolgáltatás bármely temetőben.

Ügyelet: 0–24-ig
30/25-12-102

Jubilál a pünkösdi cigánymisszió 
Segítő Szolgálata
tíz éve kezdte meg a munkáját a Magyar Pünkösdi Egyház orszá-
gos Cigánymisszió Segítő Szolgálata. A békési székhellyel működő 
missziónál ennek a kerek jubileumnak a megünneplése zajlott no-
vember 15-én.

A Verseny utcai székházépület-
ben zajlott ünnepség elején Dur-
kó Albert misszióvezető kifejtet-
te, hogy megítélése szerint ajándék 
és kegyelem a cigányok között és 
a társadalom egészéért dolgozniuk. 

A munkatársak – a misszió közel 
ezer főállású személynek ad mun-
kát országszerte – ehhez a külde-
tést Istentől kapták. A Segítő Szol-
gálat munkatársai a gyengék és 
elesettek felé fordulnak oda. Sok 

erőt igénylő gondozói munkájuk-
kal ezer és ezer idős, beteg, fogya-
tékkal élő személy mindennapi éle-
tét könnyítik meg. 

A rendezvényre ellátogatott Per 
Erik Hörnmark, az Európai Pün-

kösdi Közösség elnöke is. A svéd 
vendég kiemelte, hogy az egyház 
lényege a segítés, az együttérzésből 
fakadó, a szükségben lévő embe-
rek felé, cselekedetekben megnyil-
vánuló hit. 

Eljött még Pintér Imre, a Ma-
gyar Pünkösdi Egyház alelnöke, 
aki Kálmán Tibor polgármester-
hez hasonlóan a köszönetét fejezte 
ki a segítő szolgálat működtetésé-
ért és az abban szolgálatot vállalók 
munkájáért. 

Fazekas Hajnalka, a Segítő Szol-
gálat intézményvezetője előadásá-
ban kifejtette, hogy a házi segítség-
nyújtással szervezetük 101 magyar-
országi településen van jelen és több 
tízezer személyt lát el, nap mint 
nap. Szociális segítő szolgálatot is el-
látnak és étkeztetésre is mód nyílik. 
Békésen önálló konyhát működ-
tetnek. Szegeden pszichiátriai bete-
gek szociális foglalkoztatója műkö-
dik. A szakember nem hallgatta el 
a nehézségeket sem. Ezek közül a 
legfontosabb a humán erőforrás hi-
ánya, a fizikai és mentális kimerült-
ség a munkatársak körében. 

A közel száz személy által látoga-
tott ünnepségen ezek mellett gondo-
zók és gondozottak is szót kaptak, 
szemléletesen érzékeltetve, hogy mit 
ad nekik a Segítő Szolgálat.

Az alkalmon a Kegyelem Gyü-
lekezet Dicsőítő Csoportja és 
Kánászi-nédó tibor énekes mű-
ködött közre.  Szegfű Katalin

Nógrádi Gáborné kapta a Kiváló 
Szociális Munkáért elismerést

Városunk önkormányzata egy új 
díjat alapított idén novemberben, 
amelyet ezentúl minden évben átad-
nak majd az arra érdemes személynek.

A Kiváló Szociális Munkáért el-
nevezésű díjat a szociális szférában 
dolgozók közül kapják meg a leg-
kiválóbb munkatársak. Az idei el-
ső elismerést nógrádi Gáborné ta-
kács Ildikó, a Békés Megyei Hajnal 
István Szociális Szolgáltató Cent-
rum alkalmazottja kapta, amelyet 
Mucsi András képviselő adott át a 
kitüntetettnek.

A rendezvényen a műsort a Dr. 
Hepp Ferenc általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és rézfúvós növendékei adták, va-
lamint Szeverényi Barnabás és Be-
reczki Gáborné mondtak verset, 
majd végül Zsombok Réka énekes 
lépett színpadra.

A díjátadó ünnepséget a Szent 
Lázár Alapítvány és a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ szer-
vezte meg. Az ünnepség megven-
dégeléssel zárult. 

Zsombok Imre

A felvételen Farkas Hajnalka, Per Erik Hörnmark, Durkó Albert, Kálmán Tibor 
és Lipcsei János.
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Csodatermés: földiCseresznye

A zsidócseresznye (más nevén hólyagcse-
resznye vagy arany földicseresznye) egy 
olyan fényes, narancssárga színű bogyó, 
amely a mexikói földicseresznyével áll a leg-
közelebbi rokonságban. Bogyója narancs-
sárga és kicsit kisebb, mint a koktélparadi-
csom. Trópusi, édes-savanykás íze van, leg-
inkább a mangó és az ananász gyümölcsére hasonlít. Manapság egyre 
több felhasználási lehetősége van: koktélokba, salátákba, mártásokba 
és dzsemekbe is felhasználják, esetleg desszertként, fagylaltban, vagy 
csak simán magában (joghurthoz, müzlihez, turmixként) fogyasztják. 
Frissen vagy szárítva fogyasztható, miután a pergamenpapírhoz hason-
lító héját eltávolítottuk.
Egészségügyi hatása: nagymennyiségű vitaminnal, ásványi anyaggal és 
rosttal büszkélkedhet, magas az antioxidáns tartalma, mely kedvező ha-
tással van a rákos betegekre és lassíthatja az öregedést. A benne találha-
tó fenolvegyületek gátolják az emlő- és vastagbélrákos sejtek növekedé-
sét. Gyulladáscsökkentő hatással is bír. Segít az immunrendszer szabá-
lyozásában. Rendkívül magas C-vitamin tartalmú. Magas K-vitamin tartal-
ma a csontok egészségében játszik kulcsfontosságú szerepet. Kiemelke-
dő lutein és béta-karotintartalma szembetegségekben fontos. 

Kutatás a hallásról

Öt országban 4335 személy megkérdezésével folyt kutatás szerint a hallás 
olyan sok területen befolyásolja mindennapjainkat, hogy a jobb hallás egy-
szerűen jobb életminőséget jelent. A jobb hallás lehetővé teszi, hogy az életet 
aktívabb, egészségesebb módon és kevesebb korláttal éljük meg. Csökken a 
stressz, javul a koncentráció, könnyebb a relaxáció. A felmérés megmutatta, 
hogy a hallókészülék viselésének semmilyen negatív hatása nincs az ember 
küllemének megítélésére. Éppen ellenkezőleg: még a kontrollcsoport nem 
érintett személyei is nagyon nyitottan viszonyultak a „hallásveszteség és halló-
készülékek” témához.

 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

Ann art
Tetováló Szalon

Sminktetoválás Természetesen a Szépségedért!

KineK aJánlom 
az ajaktetoválást?  
  Ha vékony ajkaid vannak, 

de tartasz a plasztikai beavatkozástól.
  Ha egyenetlen a szájszéled a herpesztől vagy a kor 

előrehaladtával.
 Ha fakónak, színtelennek tartod a szádat.
 Ha sokat rúzsozod magad.
 Ha nem tetszik a szád formája, nem egyforma az íve.
 Ha sokat sportolsz.
 Ha fontosnak tartod a mindennapos jó megjelenést.

akkor igen, neked is ajánlom az ajaktetoválást!

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

A Békés Drén Kft. 
LAKATOST 

vagy 

HEGESZTŐT keres
- ÁtKéPZésHeZ 

leHeTőSégeT bizToSíTunK

Érdeklődni: 30/30/914-1018

KÖNYVAJÁNLÓ
A Dél-alföldi Talentum Aka-
démia kiadásában december 
16-án jelent meg az erdős Pál 
és Székely Árpád szerzőpáros 
munkássága nyomán létrejött, 
A Tiszák titkai I. – Egy család, 
amely két miniszterelnököt adott 
az országnak című könyv. 
A kötet kronologikusan végig ve-
zeti az olvasót a nagy múltú tisza 
család életútján, a mellékletek kö-
zött pedig – ezidáig még soha nem 
publikált – fényképek találhatók. 
A kötet tervezett második része annak a titoknak a „megfej-
téséről”, kibontásáról szól majd, amely segítette Magyaror-
szág egyik legmeghatározóbb családját, a tisza családot ab-
ban, hogy Magyarország számára két miniszterelnököt és to-
vábbi nagy formátumú személyiségeket neveljen.

a „Tiszák titkai i. – egy család, amely két 
miniszterelnököt adott az országnak” című könyv 

megvásárolható a következő helyszíneken:
 Békés városi Püski sándor Könyvtár
 Csaba Center földszinti információs pult
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Komponálni 
lehet még?

Félreértés ne essék. Mi nem 
egy pártot vagy egy politikai 
rendszert féltünk, hanem a gye-
rekeink, az országunk, a nem-
zetünk jövőjét. S ha valamikor, 
hát most kutya kötelessége a ke-
resztény értelmiséginek, hogy 
kinyissa száját és beszéljen. Ma-
gyarul, érthetően, kritikai éllel, 
de szeretettel. Ha nem tesszük, 
cinkosok leszünk a vétkesek 
közt. nem szeretnénk feltenni 
Szilágyi Domokos Bartók Ame-
rikában című versében világba 
kiáltott kérdését: komponálni 
lehet még?  

nem. Beszélni kell. Kompo-
nálni kell, alkotni kell és igazat 
mondani. Most. Mert ebben a 
játszmában nincs kibic. Csak já-
tékosok vannak. Az osztályfő-
nök messze előre gondolkodik 
és jár a világtól. A bajok egyik 
oka épp ez is. A vezér és népe 
közé beékelődött hiteltelen in-
gyenélők, megkopott haverok, 
„tanácsadók” által teremtett 
szakadék. Bencsik Gábor, Pilhál 
György, Stoffán György ki-ki 
merik mondani a valót. Kegyet-
len Kéri is megszólal, s bár nem 
érdekünkben teszi ezt, van, ami 
még tőle érkezvén is megszívle-
lendő. Önfia vágta sebét, mond-
ta nemeskürty tanár úr. Most 
ismét falcolná, vágná, majd 
koncolná magát nemzetünk. 
Ezt nem engedhetjük meg.       

Mert Budapest, néhány nagy-
város és Jászberény példája mu-
tatja, hogy a gondolkodó ma-
gyar embernek egy percre sem 
szabad (lehet) hanyatt dőlnie. S 
ezen emberek elkötelezett veze-
tőinek még annyira sem. Az, kit 
csöppnyit is érdekel az ország, a 
nemzet, a Kárpát-medence sor-
sa, annak vagy a vészharangot 
kell megkongatnia, vagy, leg-
alább annak hangját meghalla-
nia és e jelzés szerint cseleked-
nie. Az eredményekre - ha akko-

rák is, mint az ország történeté-
ben tán még sohasem - nem le-
het ráülni és a politikailag kor-
rektnek tetsző módon megsü-
tött galambot tétlenül várni. Az 
alázatból sosem elég. Ami épp 
van, az nagyon kevés. több kell. 
tiszta beszéd, kemény tettek, 
hit és alázatos lélek. Ez a túlélést 
garantáló magyar ember-modell 
prototípusa. A hatalmi gőg, az 
arrogancia, a belviszály szítása, 
az idők jeleinek meg nem érté-
se végzetes lehet 2022-ben. Mi 
hisszük: a kereszténységet, an-
nak értékeit hirdetni nem elég. 
Úgy is kell (kellene) élni. 

Csak ezeket teljesítve lehet re-
ményünk a jövőt tekintve. Csak 
így lehet esélyünk a nagyon rafi-
náltan támogatott, nagyon szak-
szerűen dolgozó ellenfél (ellen-
ség) legyőzésére. És tanulni kell 
folyamatosan, mert sokban előt-
tünk járnak a nemzetártók, és 
sokan vannak, rengeteg pénzzel 
és zsírprofi nemzetközi háttérrel. 

De mi beszélünk és teszünk. 
Cromwell ellentmondásos alak-
ja a történelemnek, de mondá-
sa most aktuális ismét: „Bízzál 
Istenben, és tartsd szárazon a 
puskaport!” Valódi, legbensőnk-
ből eredő hit és átgondolt, ha-
tározott tettek. Ezt értjük ma e 
szólás alatt. „Gyöngyeiteket ne 
hányjátok a disznók elé, hogy 
meg ne tapossák lábaikkal, és 
fordulván, meg ne szaggassanak 
titeket.” Ezt olvashatjuk Má-
té evangéliumában. olvassuk 
el minden nap. Hogy éberek le-
gyünk, hogy féltsük szellemi és 
materiális javainkat és merjünk 
tenni értük. Mert tenni először 
mindig valamiért kell és nem 
valami ellen. 

Ezért születtek e sorok is.

Jegyzet

Pálmai tamás

Folyosótárlat a ligetről 
„Ujjé, a ligetben nagyszerű!” 

címmel nyílt meg a napokban a 
Jantyik Mátyás Múzeum legújabb 
kiállítása, amely a békési Városhá-
za emeletén nyert elhelyezést. Az 
S. turcsányi Ildikó főmuzeológus 
által rendezett és megnyitott tár-
lat az 1901-re elkészült Erzsébet-
liget történetével, egykori és mai 
látnivalóival foglalkozik, képesla-
pokon, ritkán látható archív fotó-
kon és sajtódokumentációkon ke-
resztül bemutatva mindezt. A fi-

gyelmes megtekintőknek bővebb 
információ szerezhető az Erzsébet-
liget kialakításának folyamatáról, 
az itt folyó kulturális-, közössé-
gi- és sportéletről, természeti kin-
cseiről, az egykori és a mai hídjá-
ról. A jelenkori látványosságok kö-
zött bemutatják a szoborparkot, a 
játszóteret, a Békési torna Egylet 
egykori székházát, amely ma ven-
déglátóhelyként működik. A tárlat 
a Városháza emeletén 2020. április 
30-ig tekinthető meg.  sz. K.

Csodaszép kézimunkák 
December 8-ig volt megtekint-

hető a Kecskeméti Gábor Kultu-
rális Központban Kovács Zoltán-
né Zsuzsika néni kézimunka kiál-
lítása, melynek megnyitóját óriási 
érdeklődés kísérte. Élete harmadik 

önálló tárlatán csodaszép hímzé-
sei, csipkéi és gobelinjei voltak lát-
hatók. Kovács Zoltánné gyerekko-
rától kezdve kézimunkázik: varr, 
horgol, köt, készít csipkét, hímez, 
gobelineket 2003 óta varr. Ezek-
ről alkotói életútját ismertetve Lu-
kács Eszter hímző népi iparművész 
beszélt. Elmondta, hogy a kiállító 
folyamatosan képezi magát, bőví-
ti tudását, együtt dolgozik a hímző 
szakkör tagjaival és igyekszik mi-
nél többféle technikát megismer-
ni, kipróbálni. Munkáit a tökéletes 
kivitelezés jellemzi. A tárlatmeg-
nyitón Kovács Anna és Hankó ta-
más néptáncos, Kopanyicza And-
rás versmondó, valamint egy citera 
négyes lépett fel, soraiban tudva a 
kiállító Zsuzsika néni fiát és uno-
káját is.  sz. K.Kovács Zoltánné és Lukács Eszter.
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Irodai eszközt 
adományoztak 

Huszonhét éve, 1992-ben nyil-
vánította az EnSZ december 3-át 
a Fogyatékos Emberek nemzetközi 
napjává. Ezen alkalomból látogat-
ta meg a Fidelitas békési csoportja 
a Dr. Illyés Sándor óvoda, általá-
nos Iskola, Szakiskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Kollégium és Egysé-
ges Gyógypedagógiai és Módszer-
tani Intézményt. 

- Első alkalommal az intézmény 
legkisebbjeinek, az óvodásoknak 
vittünk ajándékot, egy nagyformá-
tumú lamináló gépet, ami hozzájá-
rul majd a papíralapú fejlesztőjáté-
kok tartóssá tételéhez - fogalmazott 
Serfecz Dávid, békési csoportelnök.

A Fidelitas elkötelezett az ifjú-
ság mellett, mindezt mutatják a 
számok is: az elmúlt négy évben 
közel 3000 új fiatallal bővült az 
országos szervezet, így mára már 
több, mint tízezer tagja van.

Serfecz Dávid, a békési cso-
port elnöke a Békési Újságnak el-
mondta, hogy büszke a békési cso-
port tagjaira, akik az első hívó szó-
ra csatlakoztak a csoporton belüli 
gyűjtéshez. Következőleg az állat-
menhelyre látogatnak majd el és 
lepik meg az ott „lakókat”.

Ünnepség a hetvenesztendős könyvtárban
(Folytatás az 1. oldalról)
Jelentős változások történtek az épületen belül is. 

több alkalommal zajlott átépítés, költözés, korszerű-
sítés. A Bérház területéből a könyvtár évtizedről év-
tizedre mind nagyobb részt vett birtokba. A kis eme-
leti könyvtárszobából az évek során 750 négyzetmé-

teres intézménnyé vált napjainkra – tette hozzá az 
igazgatónő. 

Később Vámos Zoltán alpolgármester lépett mik-
rofonhoz és a békési könyvtárhoz fűződő személyes 
emlékeiről szólt a jelenlévő szépszámú érdeklődőhöz. 
Beszélt a 21. század kihívásairól is, hiszen a digitális 
fejlődéssel az olvasók igényei is megváltoztak, aho-
gyan a könyvtárak funkciói is. 

- De egy könyvtár szellemisége nem digitalizálha-
tó, ahogyan a könyv illata sem – zárta gondolatait Vá-
mos Zoltán. 

Az ünnepség második részében Jóbi Annamária 
és németh Viktor verses-zenés műsora volt élvezhe-
tő „Fül-szöveg” címmel, klasszikus és kortárs magyar 
költők megzenésített költeményeivel. 

Legvégül minden jelenlévő jóízűen falatozhatott a 
hetvenéves békési könyvtárat köszöntő születésnapi 
tortából.  Szegfű Katalin

Lélekemelő megzenésített versekkel lépett fel Jóbi Anna-
mária és Németh Viktor.

Közmeghallgatás
Értesítsük a tisztelt lakossá-

got, hogy Békés Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete december 19-én, csü-
törtökön 8:30-tól közmeg-
hallgatást és esélyegyenlő-
ségi fórumot tart az önkor-
mányzati képviselők részvéte-
lével. 

A közmeghallgatásra meg-
hívják a város azon polgára-
it, akik véleményüket, javasla-
taikat ezen a fórumon el sze-
retnék mondani. A közmeg-
hallgatás keretében általános, 
közérdekű javaslatok megfo-
galmazására és kérdések felté-
telére nyílik lehetőség. A köz-
meghallgatás helye: Békési 
Polgármesteri Hivatal emeleti 
nagyterme (Petőfi u. 2.).  
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Mezősség szórvány magyarok 
között járt a békési Mikulás

Akárcsak tavaly, idén is az erdélyi, 
jelesül a mezőségi szórványban élő 
gyerekeket magyarul nevelő és tanító 
válaszúti Kallós Zoltán Alapítványi 
Iskolában járt pár napja a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének békési 
küldöttsége, a Családért Alapítvány 
és a békéscsabai Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium csa-
pata. A 11 fős Békés megyei ad hoc 
csoportosulás sok-sok kedves megle-
petéssel és ajándékkal lepte meg az 
intézményben tanulókat. 

Kallós Zoli bácsi iskolájához, hő-
sies munkát végző munkatársaihoz 
régi barátság, sőt szakmai kapcsolat 
is fűzi mindkét résztvevőjét e röpke 
zimankós „kalandtúrának”. Az oda-
vissza több mint félezer kilométeres 
téli út miatt kevesebben látogatnak 
el ide ilyenkor az anyaországból. Pe-
dig ebben az oktatási intézményben 
közel 130 gyermek tanul. A legki-
sebb idén is alig ötéves, a legidőseb-
bek meg persze a nyolcadikosok.

Az igen elkötelezett iskola rend-
kívül nehéz sorsú gyerekeken próbál 
segíteni. A puritán szó talán ki sem 
fejezi teljesen a sokszor csak egyetlen 
kis szobára szorítkozó lakáskörülmé-
nyeket, az egyoldalú étkezést, a tel-

jesen kiszámíthatatlanul és rendszer-
telenül csurgó-csöppenő jövedelmet. 

A fáradhatatlan fizikatanáruk, 
Sándor-Kerestély Ferenc vezette bé-

késcsabai gimisek mellett az „öregfi-
úk” (Csuta György, Dr. Péter Sándor, 
Dr. Pálmai tamás) alkotta békési 
KÉSZ-es csapat igencsak törölgette 
szeme sarkát az „összedobott” műsor 
és az ajándékok átadása során. Igen, 
az ajándékok. A KÉSZ-es családok, 
a gimnázium tanulói, a békési cukor-
kaüzem, Barkászné Brezina Bea, csa-
ládja és barátai mind-mind az ada-
kozók sorát gyarapították. A gimisek 
meg már a karácsonyra is gondoltak: 

idén is minden gyermeknek megtöl-
töttek egy-egy cipős dobozt ajándé-
kokkal, amelyet majd karácsonykor 
adnak át az ottani pedagógusok a 

gyerekeknek. A szokásos bőséges va-
csora, az ezután következő nagy be-
szélgetés pedig ismét feledhetetlenné 
tették minden résztvevő számára a 
szűk két napot.  

A KÉSZ és a Békési Újságot ki-
adó Családért Alapítvány idén sem 
feledkezett meg a békési gyerekek-
ről: most is megvolt a szokásos bű-
vész bácsis ünnepség a testi-szellemi 
fogyatékkal élő gyerekek számára a 
békési tanintézményükben.

Kallós Zoltán Alapítványi Iskolájának mezőségi gyermekeit ajándékozta meg a 
békési és békéscsabai küldöttség Mikulása.
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békési sorsok, ékési arcokB
Kőbe zárt álom

Egykoron valaki megálmodta, valaki megfaragta, aztán az idő vas-
foga kikezdte, s az utókor… nos, az utókor is látni fogja, mert van-
nak olyan nagyszerű emberek, akik magukra vállalják az újrate-
remtés nemes feladatát. Ilyen ember a beszélgetőtársam, Darányi 
István is. Közvetlen, mozgékony, könnyedén mesélő ember és elég 
nehezen hihető őt látva, hogy 66 éves. De még mindig a munkája 
alázatos szolgája.

- Az első dolog, ami felhívta Ön-
re a figyelmemet, az a gyűjtemé-
nye. Mit kell tudni róla?

- Megmondom őszintén, hogy 
nem szívesen beszélek róla, nem 
szeretnék hívatlan látogatókat az 
otthonomban. Annyit azért el-
árulok, hogy valaha festő szeret-
tem volna lenni, de rá kellett jön-
nöm, hogy könnyebb megvásárol-
ni, mint megfesteni. Mivel a ta-
nulmányaim során egy s más rám 
ragadt, hozzáértőnek mondhatom 
magamat. Bejártam Európát, sok 
remekművet láttam és ez is hoz-
zájárul, hogy el tudjam dönteni, jó 
vagy nem jó, amit látok. Minden, 
ami a lakásomban van, az a saját 
ízlésemet tükrözi. A képek, a szob-
rok, a bútorok, az egyszerű haszná-
lati tárgyak a múltból. Meglátni, 
megszeretni és megszerezni - ez le-
hetne a mottóm.  olyan környeze-
tet szerettem volna teremteni, ahol 
jól érzem magam.

- Miért dolgozik még, mikor 
már a nyugdíjasok gondtalan éle-
tét élvezhetné?

- Mert számomra a munka maga 
az élvezet. Egyre érdekesebb dol-
gok kerülnek a kezem alá. Most 
például egy olyan szobrot fara-
gok, hogy amit eddig csináltam, 
az semmi ehhez képest. Aprólékos, 
precíz munkát igényel a szerintem 
18. századi szobrász alkotása, Szent 
teréz a kis Jézussal. tréfásan pedig 
azt mondanám: ne az unalom, in-
kább a munka öljön meg.

- Szobrászat? Meséljen erről, ha 
kérhetem.

- A tömörkény István Művé-
szeti Szakközépiskolában díszítő 

szobrász szakon végeztem 1972-
ben, majd jelentkeztem a főisko-
lára festő szakra. Közben dolgoz-
tam a Kőfaragó és Szobrász Vál-

lalatnál. A főiskola nem sikerült, 
de a faragást még inkább megsze-
rettem, így maradtam ennél. Ami-
kor a vállalat megszűnt, a Rene-
szánsz Kőfaragó Zrt.-nél folytat-
tam a munkát. Minta utáni fara-
gás a dolgunk. A szobrász agyag-
ból, gipszből megmintázza, és ez 
alapján elkészítjük a másolatot kő-
be faragva. Az is előfordul, hogy 
fénykép alapján kell másolatot ké-
szíteni.

- Tudomásom szerint jó néhány 
nevezetes helyen tevékenykedett. 
Hol és mit faragott?

- Részt vettem az országház 
felújításában a kezdetektől a befe-
jezésig. Először ornamentikát fa-
ragtunk, majd az idősebb kollé-
gák távoztával bedobtak minket, 
ifjoncokat a mélyvízbe és király-
szobrokat kellett faragnunk. né-
gyet egyedül faragtam ki, közte 

Hunyadi Jánost, Habsburg Alber-
tet, egyet pedig Rácz áron szob-
rászművésszel közösen. Meloccó 
Miklóssal a Sándor-palota dom-
borművét. Dolgoztam a Kossuth 
téren három szoborcsoporton is: a 
tisza István-, a Kossuth Lajos- és 
az Andrássy Gyula-szoborcsopor-
ton. A várban fényképek alapján 
a Főőrségi épület nagy dombor-
művét másodmagammal. Ez na-
gyon nehéz feladat volt, hiszen a 
szakmai zsűri hetente ellenőrizte 
az elkészült munkát, hetente ho-
zott újabb fotókat és állandóan 
változtatni kellett ezen kutatások 
alapján, így 9 hónapig tartott a 
munka. Faragtam már a Vatikán-
ba is domborművet, a Szent Pé-
ter Bazilika altemplomába, Apor 
Vilmos püspök emlékére. Pesten 
megfaragtam és kivitték Rómába. 
tavaly sikerült eljutnom Rómába 
és kíváncsi lettem volna a 20 évvel 
ezelőtti munkámra, de sajnos nem 
tudtam bejutni az altemplomba. 
Remélem, hogy egyszer majd be-
pótolhatom. Faragtam már egy 
14,5 tonnás carrarai márványból 
galambot, ami az elkészülése után 
is 4,5 tonna volt. Gránitból egy 
kb. 180 cm-es ülő figurát, amit 
aztán valahova Skóciába vittek. 
Még nagyon sok érdekes, embert 
próbáló munkával büszkélkedhe-
tek, hosszú lenne mindet felsorol-
ni. Jelenleg az országházhoz kell 
120 darab címert megmintázni, 
megfaragni, utána pedig valószí-
nűleg a vár oroszlános udvará-
ba füzéreket, puttókat fogok ké-
szíteni. tiszta szívemből szeretem 
a munkám és szívesen csinálom, 
amíg csak bírom, vagy amíg úgy 
nem döntenek, nincs rám szükség 
tovább. Majd akkor leszek igazán 
nyugdíjas és akkor majd a ker-
temben fogok ügyködni. 

gugé

Rovatunk 2020-ban is folytatódik.
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Az „Esély” állatvédő Egyesület ál-
latgondozót keres közmunkaprog-
ram keretén belül. Munkaidő: napi 
4-6 óra, heti 5 alkalommal (megbe-
szélés alapján, hétvégén is). A mun-
kára jelentkező állatbarát részt vál-
lalhat az évente megmentett 400 
körüli kutya és sok cica sorsának 
jobbá alakításában.

 elvÁrÁS:

• állatszeretet, megbízhatóság

 FelADAToK:

• kenneltakarítás, -javítás
•  kutyák ételének előkészítése, ki-

osztása, friss víz biztosítása
•  telephelyen belüli rakodás (szalma, 

száraztápok, egyéb adományok)
• kutyák szállítása
A munkakört hosszútávon gon-
dolkozó személyeknek hirdet-
jük, nem alkalmi munkást ke-
resünk. A munkavégzés kutyák 
között zajlik, nagyrészt a sza-
badban!
Jelentkezés: 0036-70/94-73-504, 

0036-20/399-78-09.

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

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

- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Esküvői fotózás 
- kreatívtól a lakodalomig!

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés TElEFonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Középiskolai éveimet követően 
felsőfokú pénzügyi, majd mérleg-
képes könyvelői végzettséget sze-
reztem. Ezzel párhuzamosan vé-
geztem el a sportedzői tanulmá-
nyaimat. Gyermekkorom óta min-
dig is meghatározó szerepet töltött 
be a sport az életemben. Az aero-
bik iránti szerelem mégis csak kö-
zépiskolában ért utol, ezen évek 
alatt versenyszerűen aerobikoztam. 
néhány évig tartottam edzéseket, 
később a magánélet úgy hozta, 
az edzősködés pár évre kiszakadt 
a mindennapjaimból. Az életem-
be érkező sorozatos felkiáltójelek 
nyitották fel a szememet végérvé-
nyesen, hogy nem a megfelelő úton 
vagyok. Hat év után úgy döntöt-
tem, felállok az íróasztaltól és 2018 
októberében vállalkozó lettem. Je-
lenleg egy középiskolában üzemel-
tetek iskolai büfét és emellett in-
dítottam el saját StEP-FItt órái-
mat. Idén novembertől egy békés-

csabai edzőteremben is heti több 
alkalommal tartok csoportos edzé-
seket.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- „Válassz olyan munkát, amit 
szeretsz csinálni, és soha életed-
ben nem kell dolgoznod!” Mindig 
is csodáltam azokat az embereket, 
akik azzal foglalkozhattak, amit 
igazán szerettek. Hálás vagyok, 
ugyanis ezt ma már én is elmond-
hatom. Büszkeséggel tölt el, hogy 
elég bátor voltam és meg tudtam 
hozni a döntést a vállalkozói élet 
irányába. Az akkori biztos álláso-
mat a bizonytalanra cseréltem. Si-
ker számomra, hogy szülőváros-
omban tudom tovább adni ennek 
a sportnak a szeretetét és felszaba-
dító érzését. 

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

- Számomra nem kérdés, hogy itt 
Békésen szeretnék a továbbiakban 
is élni, építeni az életem, megtalál-
ni a számításomat a magánélet és 

a karrier terén egyaránt. Úgy gon-
dolom, hogy a múltam, a jelenem 
és a jövőm is ehhez a városhoz köt. 
nagy vágyam, hogy egyszer főállá-
sommá válhasson az edzői munka. 
Ezért az álomért jelenleg is nagy ál-
dozatokat hozok, és tudom, hogy a 
helyes úton vagyok. A jövőre nézve 
nagyon sok újdonság, szakmai ki-
hívás motoszkál már a fejemben. 
Bízom benne, hogy az élet ad rá le-
hetőséget és elég időt, hogy mind-
ezeket valóra is tudjam váltani.

A Stafétát Ökrös Sándornak adom 
tovább.

NÉVJEGY
Név: Tóth Szilvia
Foglalkozás: vállalkozó 
Kedvenc könyv: 
   Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg
Kedvenc zene: akusztikus zene
Kedvenc film: Lopott idő
Kedvenc étel, ital: zabkása, kávé 
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Rovatgazda: 
serfecz Dávid

Gomb- és szalagavató a két középiskolában
Városunk mindkét középiskolájában meg-

kapták a végzős tanulók a búcsú sürgető kö-
zeledését jelző szalagot illetve gombot. A 

Szegedi Kis István Református Gimnázium 
végzős osztályainak tanulói a november 29-
én megtartott Gombavató ünnepségen, míg 
a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Is-
kola végzős osztályainak tanulói a december 
7-i Szalagavatón búcsúztak iskolájuktól, ta-
náraiktól, és adtak műsort a szülőknek, ro-
konságnak.

A szalag- vagy gombtűzés mindig fontos 
esemény egy középiskolás diák életében, jel-
zi, hogy közeledik az „önfeledt” diákévek vé-
gét jelentő ballagás, majd az érettségi vagy a 
szakképesítő vizsgák ideje. Ilyenkor ünneplő-
be öltöznek és az ünnepségek során saját tán-
cos-zenés, játékos-humoros vagy éppen ko-
moly-szívszorító produkciókkal örvendezte-
tik meg tanáraikat, ifjabb iskolatársaikat és 
a szülőket, nagyszülőket, testvéreket. A ka-

bátra feltűzött gomb és szalag már messziről 
megismerhetővé teszi, hogy ők a békési „Refi” 
vagy a „Mezgé” végzős nebulói.  sz. K.

A gombtűzés pillanata a református gimnázium ün-
nepségén.

A „Mezgé” szalagavató legszebb része a keringő-
zés volt.

Harmadik helyezett 
békési szaxofonos

Harminchét művészeti iskola 59 
tanulója vett részt a Pomázon hete-
dik alkalommal megrendezett or-
szágos Szaxofonversenynek, amit 
háromévente tartanak meg. A ver-
senynek a helyi teleki-Wattai Mű-
vészeti Iskola adott otthont. A ver-
senyzőknek két fordulóban egy kö-
telező, és két szabadon választott 
művet kellett előadniuk. A tanu-
lók felkészültségét kiváló szakte-
kintélyekből álló háromtagú zsű-
ri értékelte: Götz nándor szaxo-
fon-klarinétművész - tanár, a kölni 
Musikfabrik modernzenei együttes 
művésze, Dr. Puskás Levente klari-
nét- és szaxofonművész, valamint a 
budapesti Egressy Béni Zeneművé-
szeti Szakközépiskola tanára, Szi-
tás tamás szaxofonművész. A bé-
kési Alapfokú Művészeti Iskolát 
Medvegy nóra napsugár szaxofo-
nos növendék képviselte, aki kivá-
ló szaxofonjátékával korcsoportjá-
nak III. díját érdemelte ki. Felké-
szítő tanára Demjén Gábor volt, a 
verseny során zongorán Gál Csaba 
működött közre.

 Kövesse híreinket 
folyamatosan 

a közösségi médiában!
Címünk: 

www.facebook.com/bekesujsag
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Egyéb 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzi-
fa eladó 3000 Ft/mázsa áron. Tel.: 0036-
20/396-6642.

Négyütemű, új, 7,5 LE benzines vízszintes ten-
gelyű berántós motor 40 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 
20/775-97-25.
Eladó: rekamié, gázpalack, előszobafal, ablak-
szárnyak, háromrészes ülőgarnitúra, 37-38-as 
bakancs, női bundák, német női kerékpár. Érd.: 
30/905-49-14.
Takarmányletakarásra 2 db új ponyva (6x8m és 
5x6 m) eladó. Tel.: 30/277-95-43.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is 
érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Műkő virágváza párban (temetőbe vagy teraszra 
alkalmas) eladó. Tel.: 30/813-03-94.
Háromfejes Vogel eke és háromtáblás függesz-
tett fogas eladó. Tel.: 30/277-95-43.
Minden segítséget elfogadok karácsonyra: ágy 
vagy heverő, sparhert, bármi. 61 éves nő va-
gyok. 70/574-45-31.
Jó állapotban lévő teatűzhely eladó. Tel.: 20/93-
93-211.
Nagydobosi fajta sütőtök eladó. 30/233-64-02.
Nagyon szép hangzású, kis helyet elfoglaló 
dzsessz orgona+zongora eladó. Elektromos, 
lábpedálos, több funkcióval rendelkezik. Csere 
hízóra érdekel. Irányár: 65 ezer Ft. Tel.: 70/21-
63-703, délután.
Zepter kávéfőző kapszulával eladó. Érd.: 30/35-
71-843.
630-as Savia és FÉG alsó felhúzó karos légpus-
ka eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: Jawa kerekes tolókocsi, fenyőfaágy, ön-
töttvas üst, petróleum főző, marmonkanna, ke-
resztfűrész. Tel.: 20/923-04-09.
Új gyümölcscentrifuga eladó. 20/243-98-31.
90x200x20 cm-es új rugós matrac, Orbitrek fit-
nesztréner olcsón eladó. Tel.: 20/775-97-25.
Ezüst-, nordmann és hagyományos fenyők kü-
lönböző méretekben eladók. 20/268-92-94.
110x105 cm méretű fiaztató láda (kutyának, ci-
cának) eladó. Tel.: 70/94-95-581.
Régi mozsarat, vasalót, porcelánt, kardot, bajo-
nettet, régi pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 20/49-
521-73.
120 l-es fagyasztószekrény, kerekes lombszívó 
eladó. 30/536-98-98.
Fikó 70 típusú tűzhely, valamint egy retro cseh-
szlovák kemping kerékpár eladó. Tel.: 20/375-
06-89.
Idared és jonagold alma eladó, 200 Ft/kg. 
20/243-98-31.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fatek-
nőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, 
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez 
tárgyakat, teljes hagyatékot, könyves szekrényt, 
műhelyasztalt. Tel.: 30/245-69-25.
Érett istállótrágya eladó, szállítással. 30/85-81-
911.  
Régi német márkát, osztrák schillinget vennék. 
Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: Samsung videó sok filmmel jó állapot-
ban olcsón. Birkára, kecskére csere érdekel. Fe-
nyő polcrendszer erős anyagból, nagy teherbí-
rással 35 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 70/216-37-03, 
délután.
Music center rádióval, masszázsfotel, víztisztító, 
munkapad székkel, demizsonok, befőttes üve-
gek, új gyümölcscentrifuga, 2 db kézi súlyzó el-
adó. Tel.: 30/272-43-50.
Női és férfi bőrkabátok, új bundák, újszerű vér-
nyomásmérő hagyományos fonendoszkóppal, 
bőröndök, katonaláda, elektromos fűnyíró. Tel.: 
30/272-43-50.
Rézkarcképeket („Fürdőzők” és „Virágcsend-
élet” A/4, 1950, bekeretezett) Török Árpi akva-
rellekre cserélnék. 20/55-47-579.
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Ingatlan 2 millió forintig

A borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irányár: 
350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Lakható hétvégi ház termő gyümölcsössel el-
adó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 66/634-372, este. 

Ingatlan 2-5 millió Ft között

867 m2-es építési telekeladó. Irányár: 2,2 millió 
Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümöl-
csössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Érd.: 70/218-59-72.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó 2,5 millió 
Ft-ért. 30/35-39-534.
Felújítás alatt álló ház eladó a Tél u. 10. szám 
alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 70/394-33-06.
Alpesi faház Gyula-Városerdőn eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Érd.: 70/36-44-087.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Adyn egyszobás, harmadik emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 20/93-73-818.
A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 6,1 
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Csatárkertben tanya kövesút mellett, melléképü-
lettel, nagy udvarral, komfortos, sürgősen eladó 
6,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
Mátrában megélhetést biztosító családi ház 
gyógyfürdő, horgásztó közelében eladó. Irányár: 
7,5 millió Ft. Tel.: 36/36-37-006.
Csallóközi u. 25. alatti háromszobás, dupla-
fűtéses, redőnyös ház eladó 1833 m2-es tel-
ken, garázzsal 7,6 millió Ft-ért. Tel.: 66/415-469, 
30/612-70-21.
Vegyestüzelésű háromszobás ház eladó 9 millió 
Ft-ért. Háromfázis bekötve. Tel.: 30/293-27-51.
Csendes helyen háromszobás, felújított kocka-
ház eladó 9,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/514-88-75.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget. Csak lakossági 
apróhir detéseket adunk közre.

IngAtLAn 

TiszTelT olvasóinK! 
lapunkban KizárólaG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FelTÜnTeTiK 

az in GaTlan iránYáráT is.  
megértésüket köszönjük.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Felújított nagy polgári ház felezhető telekkel egy 
akár külön-külön is eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. 
Érd.: 70/335-94-46.
Kétszobás, jó állapotú kertes ház eladó vagy 
első emeleti lakásra cserélhető. Ára: 13 millió 
Ft. Érd.: 30/43-42-297.
Malomvégesi részen 130 m2-es, 3,5 szobás, 
ebédlős, 12 helyiségből álló többfűtési rendsze-
rű, összközműves, kétszintes, téglaépítésű nagy 
családi ház eladó. Irányár: 13 millió Ft. Kisebb 
ingatlant beszámítok. Érd.: 70/216-37-03, dél-
után.
Bercsényi utcában 2009-ben épült kétszin-
tes családi ház eladó 21,5 millió Ft-ért. Érd.: 
20/455-30-65.

Kiadó ingatlan

Mezőberény központjában szoba kiadó. 30/449-
88-01.
Békéscsabán, a Penza lakótelepen garázs kiadó. 
Tel.: 30/467-13-39.

Ingatlant keres

Legfeljebb 2,5 millió Ft-ig kisebb kertes házat 
vagy tanyát vennék, közel a városhoz. Esetleg 
Dánfokon. Tel.: 70/216-37-03.

KErT, sZáNTóFöLD
Sebők kertben kert eladó épülettel, vízzel, 
háromfázissal. Érd.: 70/365-42-06.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági 
épületekkel. Érd.: 30/468-73-38.
Sebők kertben 1198 m2-es zártkert eladó. Víz, 
villany, téglaépítésű lakóház, pince, kamra, mel-
léképület. Tel.: 70/645-31-79.
Jégvermi kertben kert eladó. Víz, villany, hétvégi 
ház van. Érd.: 30/454-51-91.
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó. Víz, vil-
lany, szerszámtároló van. Érd.: 20/285-18-50.
Malomasszonykertben művelt kert eladó. Irány-
ár: 400 ezer Ft. Érd.: 70/225-94-46.

JárMű, ALKAtréSZ
1982-es kiadású piros Jawa motorkerékpár el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Régi motorkerékpárt vennék (Simson, MZ, Jawa, 
Pannónia, egyéb), maximum 70 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/49-521-73.
Suzuki Swiftre való téli gumi újszerű állapotban 
eladó, 5000 Ft/db. Tel.: 30/467-13-39.
4 db autógumi eladó 50%-os állapotban, ked-
vező áron. M+S 195Rx14C. Tel.: 20/93-93-211.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort, 
nagymotort vennék. Tel.: 30/513-19-56.
Pónikocsi fülke irányjelzővel eladó. 30/277-95-
43.

Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.: 
70/218-59-72.
Új és használt MTZ alkatrészek és szerszámok, 
kulcsok eladók. Érd.: 66/411-857, este.
Hyundai Accent egyéves műszakival eladó. 
Érd.: 70/335-94-46.

áLLAT
Tacskó kiskutyák eladók. 70/70-364-70.
Gyöngyösök eladók. 70/504-35-58.
Kétéves nagytestű vágóbirka eladó. Tel.: 
30/437-38-80.
2 db 180 kg-os hízó eladó. Tel.: 66/412-711, 
70/208-18-81.
Nagysúlyú mangalica hízó eladó. 70/36-598-46.
Fél hízó eladó. 20/580-55-70.
Februári vágásra keresek egy 200 kg körüli sú-
lyú, húsjellegű hízót. Ha szükséges, előleggel. 
Tel.: 66/414-007, este.

TársKErEsés
Ötvenes nő komoly kapcsolatot keres korban 
hozzá illő független férfival. Tel.: 20/380-32-35.
47 éves, józan életű, elvált férfi komoly kapcso-
latot keres. Gyerek nem akadály. 70/626-48-87.

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

Szobafestést-mázolást vállalok, akár ta-
vaszi előjegyzésre is. Kis Zoltán 0036-
30/843-2790.

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

Láncélezést vállalok! Ugyanitt cipőjavítás 
a hét minden napján. Békés, Hajnal u. 19. 
30/85-81-911.

Veszélyes beépített fák szakszerű kivágá-
sa, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák, 
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás. 
Tel.: 20/472-96-58.

MuNKáT KErEs, AJáNL
Ápolónő idősek mellett gondozói munkát keres 
szabadnapjaira. Csak hölgyeknél. 30/609-60-
60.
Megbízható nő takarítói munkát keres. 20/36-
76-330.
Felügyeleti munkát keresek. 30/357-18-43.
57 éves nő házkörüli vagy takarítói munkát ke-
res. Tel.: 20/528-79-30.
Tehenészetben munkát, vagy segédmun-
kát, vagy időseknél télen házkörüli munkát 
(hóeltakarítás, fahasogatás-behordás) keresek. 
30/709-60-60.
66 éves, megbízható kisnyugdíjas asszony napi 
négy órában könnyebb fizikai munkát keres. 
Autó van. Tel.: 70/21-63-703.
Időseknél takarítási, bevásárlási munkát kere-
sek. Megbízható, jól leinformálható hölgy va-
gyok. 70/20-40-777.
Bármilyen segédmunkát keresek, tehenészetit 
is. Idősgondozói munkát keresek. 20/33-20-768.

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: január 7. kedd 17 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések
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Eladó: zuhanytálca, gáztűzhely, barackpálinka, 
kovácsolt virágtartók, kerekes járókeret, régi ba-
kelit lemezek. Érd.: 30/827-59-97.
Termő citromfa és alig használt kenyérsütőgép 
eladó. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Új vadászfegyverszekrény és új vadászhátizsák 
eladó. Érd.: 30/907-40-66.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.: 30/907-
40-66.
Gáztűzhely, bojler, szagelszívó, étkészlet, Sam-
sung tévé eladó. Érd.: 66/643-333, 50/117-48-
62.
Régi babakádat, tollat, hagyatékot, disznóvágó-
asztalt, satupadot, régi bútorokat vásárolok. Tel.: 
30/828-77-27.
Akácfa oszlop eladó. 30/35-39-534.
32-es magyar, Szarvasi gyártmányú húsvágó-
gépet keresek megvételre. Tel.: 66/411-857, este.
Rossz akkumulátorokat, hagyatékot, tollat, régi 
bútort, és mindenféle szerszámokat veszek. 
30/385-44-15.
20 l-es rozsdamentes duplafalú pálinkafőző 25 
ezer Ft-ért eladó. 30/542-77-01.

Eladó: üzemképes automata mosógép, színes 
tévé, szekrénysor, heverő, betonkeverő. Érd.: 
70/230-45-75.
2 db új tollpaplan eladó. Tel.: 66/427-158.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.: 
66/411-857, este.
Eladó: baracklekvár (900 Ft/üveg), barackmag, 
7 db 4 mm vastag üveglap. Tel.: 30/367-08-94.
7,5 kW 14,5 A 2500 fordulatos villanymotorral 
meghajtott, 200 fm öntöződobot működtető 
TTM-25/16 magasnyomású szivattyú (gyári, új) 
80 ezer Ft-ért eladó. 30/542-77-01.
Kétszemélyes ágyneműtartós rekamié, két fotel, 
terménydaráló eladó. Tel.: 66/415-469, 30/612-
70-21.
Használt kemping kerékpárt vásárolnék. 
30/542-77-01.
Ásott falusi vagy tanyai kútba 6 m-es 5/4 co-
los vascső szívókosárral, szivattyúcsatlakozás-
sal 4000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Sütni való tök eladó. Érd.: 66/410-204.
LG képcsővel jó tévé ingyen elvihető Békésről. 
Tel.: 30/240-48-34.

Berill
óriási arany éKszer Kínálattal és Kedvező 

áraKKal várjuK vásárlóinKat. 

aJándéKozzon 
KaráCsonYra 

aranY éKszerT!  
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink 
3 napos határidővel rendelhetők.

Csere akció! Vásárlás esetén a 8000 Ft/grammos árba beszámítjuk aranyát.
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
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A régi 
ÁroN

Ékszer 
és Zálogház

A MAGIX FATELEPen 
a Szarvasi utca 70. szám alatt

KAphATó:  
TöLgy, büKKfA TűzifA 
konyhakészen 3300 Ft/mázsa, 
kugliban 3100 Ft/mázsa áron.

KedVezményeS KiSzállíTáS 
BéKéSen! 

érdeklődni: 06-70/281-09-41. 

TALPMASSZÁZS 
SZALON

Szolgáltatások:
–  méregtelenítő-, 

relax- és talpreflexológia.

Térjen be és meglátja, 
hogy felfrissül!

Kovács Nikolett
0036-70/620-98-12

Kilencvenéves köszöntése

90. születésnapját ünnepelte nagy Sándor. Ebből az alkalomból köszöntötte fel 
Magyarország miniszterelnöke nevében Békés város polgármestere, Kálmán 
tibor. Az önkormányzat és településünk lakói nevében jó egészséget és továb-
bi boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!
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Hírek
 A „B.Ú.É.K. Békés” címmel eddig tizennégy alkalommal megrende-
zett újévi koncertek hangulatát és legemlékezetesebb pillanatait mu-
tatja be az a december 10-én megnyitott tárlat, amely jövő február ele-
jéig tekinthető meg a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna-
termében. A GA-Pix Fotó Kft. két tulajdonosa, Apáti-nagy Lajos és 
Gazsó János negyven fotográfiája a mindig nagyon emlékezetes, évet 
indító koncertekből ad ízelítőt. A tárlatot Bagoly László, a Békés Vá-
rosi Ifjúsági Fúvószenekar vezetője nyitotta meg, kiemelve, hogy a két 
fotós az ellesett pillanatképeivel, az apró rezdülésekre érzékeny objek-
tívlencséjével, jó krónikásként van jelen ezeken a könnyed muzsikálást 
szolgáló, tömegeket megmozgató, közönségbarát koncerteken.

 A Faludi Filmszemlén és a Magyar Speciális Független Filmszemlén 
is bemutatták a békési kötődésű Bimbó Lajos dokumentumfilmjét, 
az Angyali történetet, amelyet az Összefogás a Sérült Gyermekekért 
Közhasznú Egyesülettel közösen készített el. - Ez a történet olyan csa-
ládokról szól, akik saját maguk vették kezükbe a gyermekükről való 
gondoskodást, így teremtve esélyt egy jobb életre más sérült gyerme-
keknek is – mondta el a filmről Bimbó Lajos a Gyulai Hírlapnak. 

 Harmadszor is megkapta a Boldog Iskola címet a Dr. Hepp Ferenc ál-
talános Iskola. A címátadó ünnepséget a közelmúltban, Budapesten a 
Kongresszusi Központban rendezték meg, melyen Deákné Domonkos 
Julianna intézményvezető és három pedagógus vehették át az okleve-
let. Az oklevél mellé szakmai útmutatót is kaptak a Jobb Veled a Világ 
Alapítványtól, az úgynevezett Boldogságóra programot, melyet e tan-
évben a 2/B., a 4/A. és a 6/C. osztályban valósítanak meg.







Hulladékszállítás  
az év végi ünnepek alatt

A DAREH BáZIS Hulladékgazdálkodási nonprofit Zrt. tájékoz-
tatja az ingatlanhasználókat, hogy az év végi ünnepek idején a hul-
ladékszállítás időpontja Békésen az alábbi rend szerint változik: 

- December 24-én, keddi gyűjtési napon szállítják el a cég mun-
katársai a kommunális (vegyes) hulladékot december 25. szerdai 
gyűjtési nap helyett a III. körzetben.

- December 27-én, pénteki gyűjtési napon szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot december 26. 
csütörtöki gyűjtési nap helyett a IV. körzetben.

- December 28-án, szombati gyűjtési napon szállítják el a cég 
munkatársai a szelektív hulladékot a december 30. hétfői és dec-
ember 31. keddi gyűjtési nap helyett az I. és II. körzetben.

- December 30-án, hétfői gyűjtési napon szállítják el a cég mun-
katársai a kommunális (vegyes) hulladékot december 31. keddi 
gyűjtési nap helyett a II. körzetben.

- 2020. január 2-án, csütörtöki gyűjtési napon szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot a január 1-jei 
szerdai gyűjtési nap helyett a III. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíves-
kedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra ki-
helyezni.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyin-
tézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.   

DAreH bÁziS 
Hulladékgazdálkodási nonprofit zrt.

Kerüljön a Karácsonyfa alá 
idén is a BéKési Kalendárium!

a kiadvány még megvásárolható: 
Barta kereskedés, Püski Sándor Könyvtár,  

 Békési Uszoda.
Minden 2020-as Békési Kalendáriumhoz 

ajándék könyvjelzőt adunk.
A 160 oldalas kiadvány ára: 850 Ft. 

Szépkorút köszöntöttek
A közelmúltban köszöntöt-

te Kürti Lászlót 90. születésnap-
ja alkalmából a polgármester. La-
ci bácsi kosárfonóként dolgozott 
nyugdíjazásáig, ám nyugalmazott 
évei alatt sem tétlenkedik. Szíve-
sen kertészkedik a mai napig. Há-
rom gyermeke született, mellettük 
8 unoka és 5 dédunoka is köszönt-
hette kerek születésnapján.

Olvasói levél
tisztelt Békési Újság! Szeretnék köszönetet mondani azoknak a sze-

mélyeknek, akik a Vöröskeresztnél segítették megszervezni a gyorsított 
véradást, és azoknak is, akik vérüket adták ahhoz, hogy páromnak nagy-
műtétje megvalósulhasson. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok! 

M. F-né
írjon nekünk! e-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com. levél-

cím: 5630 békés, Petőfi S. u. 20.K
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Szavazzunk 
a békési táncosra!

A Fölszállott a páva című tévés 
tehetségkutató műsor döntőjébe ju-
tott ifj. Mahovics tamás néptáncos, a 
Belencéres néptáncegyüttes szólis-
tája. A szakmai zsűri és a közönség 
szimpátiáját élvező 11 éves tehetsé-
gért a Duna televízió képernyője 
előtt december 20-án izgulhatunk, 
és támogathatjuk őt szavazatunkkal. 
A műsor 19:30-kor kezdődik.
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Békési magángyűjtemény darabjai a Galériában
A Békési Galéria nagytermé-

nek falait is megtölti egy békési 
magángyűjtőnek az értékes fest-
ményeiből, grafikáiból, kerámiái-
ból és szobraiból összeállított vá-
logatott kiállítása, amely novem-
ber 23-án nyílt meg. A nagy ér-
deklődéssel kísért tárlatmegnyi-
tón Vámos Zoltán alpolgármester 
köszöntőjét követően Mészáros 
Géza, Munkácsy Mihály-díjas fes-
tőművész szólt a megjelentekhez. 
Elmondta, Darányi István hosszú 
évtizedek óta gyűjti az alkotáso-

kat, és roppant ismerettel rendel-
kezik a művészetek terén. A ki-
állítást Ván Hajnalka, a Munká-
csy Mihály Múzeum művészettör-
ténésze nyitotta meg. Kiemelte, 
hogy a bemutatott alkotások kö-
zött jeles művészek és ismeretlen 
tehetségek egyaránt vannak, köz-
tük helyi alkotók és a gyűjtő bará-
tai, kollégái. A kiállítás tisztelgés 
az elődök előtt, egyben a kortárs 
művészek szeretetét is tükrözi. A 
tárlat 2020. március 31-ig láto-
gatható.  Szegfű KatalinFestmények, grafikák mellett kerámiák és szobrok is láthatók a tárlaton.

Örökzöld Szécsi Pál-dalok 
új köntösben
több mint kétszáz zenebarát jelenlétében koncertezett Gergely 
Róbert városunkban november 30-án. Az énekes színész Szécsi Pál-
emlékkoncertjét hozta el Békésre, mellyel egész évben az országot 
járja, a tragikusan fiatalon elhunyt táncdalénekes születésének 75. 
évfordulója tiszteletére. 

Gergely Róbert a koncert hely-
színén, a Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban exkluzív in-
terjút adott a Békési Újságnak. El-
mondta, hogy az emlékkoncert-so-
rozatban, amely a magyarországi 
helyszínek mellett Erdélyt is érin-
tette, sikerült neves előadókat fel-
kérni, hogy adjanak elő egy-egy 
Szécsi-slágert. Malek Andrea, Kö-
kény Attila, Pál Dénes, tóth An-
di, Szabó ádám is előadók között 
volt. A Szécsi Pál-dalok szakava-
tott ismerőjeként ismert Gergely 
Róbert arról is beszélt, hogy fiatal-
korában, színi főiskolásként sokan 
hasonlították külsejét és hangját a 
nagy elődéhez, amit ő nem szere-
tett. Bár később egy az énekes éle-
téről szóló – tervbe vett, de végül 
el soha nem készült – film főszere-
pét elvállalta volna. Akkor kezdett 
el jobban érdeklődni iránta, ami-
kor látott egy megható riportfil-
met Szécsi Pál Amerikába emigrált 
édesanyjáról, majd később megis-
merkedett Szécsi Katalinnal, a mű-
vész testvérével. Később közel száz 
alkalommal alakította Szécsi Pált 
egy színdarabban. 

Gergely Róbert szerint a Béké-
sen is elhangzott dalok (közte a 
távollét, a Pillangó, a Szereted-e 
még, a Karolina, a Csak egy tánc 
volt vagy a Kismadár) a magyar 
popirodalom gyöngyszemei, me-
lyeket szinte minden magyar ajkú 
személy ismer, életkortól függet-
lenül. Felvállaltan érzelmes dalok, 
amik az évtizedek alatt megneme-
sedtek, és hozzátartoznak a zenei 
kultúránkhoz, ezért ápolni és meg-
őrizni kell őket. Újabb generációk-
kal megismertetni és megszerettet-
ni, akár feldolgozások segítségével.

A másfélórás koncert óriási él-
mény volt a lelkes publikum vala-
mennyi tagja számára.  sz. K.

Fergeteges koncertet adott gergely 
róbert.
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A százéves Pista bácsi 
könyvbe illő életútja 

Éppen lapunk megjelenésekor 
ünnepli századik születésnapját 
Szabó István. 1919. december 19-
én Békésen született és egész éle-
tét városunkban élte le. Amint a 
Békési Újságnak elmesélte, még 
nem volt egészen négyéves, ami-
kor földműves édesapja meghalt, 
így három lánytestvérével együtt 
dolgos édesanyja egymaga nevel-
te fel, igen nehéz körülmények 
között. négy elemi osztály tu-
dott kijárni, aztán munkába állt, 
kanász lett. Már kisgyermekkorá-
ban kissé megromlott a látása egy 
betegség miatt, majd 16 évesen 
súlyos tüdő- és mellhártyagyul-
ladással került kórházba. Sokáig 
tartott a felépülése. Ennek ellené-
re később útépítő cégnél helyezke-
dett el és fizikai munkát végzett. 
nyugdíjba végül a békéscsabai 
magasépítőktől vonult 1980-ban, 
ahol húsz éven át dolgozott. 1952-
ben vette feleségül Bondár Juli-
annát, akivel három gyermeket 
neveltek fel. Hatvankét évet él-
tek együtt. Az asszony 2014-ben 
hunyt el. Kereszt utcai otthonuk-
ból Szabó Istvánt ekkor a lánya, 
Katalin és családja fogadta magá-
hoz, akikkel a Bethlen utcában él-
nek együtt. nagy örömet okoz az 
idős férfinak, hogy egy fedél alatt 
élhetnek négy generáció tagjai, lá-
nya és unokája mellett a déduno-

kája is. Öt unokája és öt déduno-
kája megszépíti mindennapjait, és 
ők lesznek azok, akik a nem min-
dennapi, századik születésnapon 
felköszöntik majd. Az ünnepségre 
hazavárják a család külföldön élő 
tagjait is. Szabó István jó egész-
ségnek örvend, orvosságot nem 
szed. napjai sétálgatással telnek, 
de pár éve még kertészkedett. Sze-
reti a sportműsorokat hallgatni a 
rádióban, vagy nézni a tévében, 
bár szeme az utóbbi években so-
kat romlott, már csak keveset lát. 
Amint lapunknak elmesélte, elé-
gedett az életével, amelynek ap-
róbb részletei egy egész kötetet 
kitennének.

 Szegfű Katalin
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béKéSi ProgrAMAjÁnlAToK 
DeceMber 16. – jAnuÁr 14. KözöTT

december 18. szerda 17 óra

Kórusok Karácsonyi Hangverse-
nye a református templomban. A 
belépés díjtalan.

december 19. csütörtök 19 óra

tolcsvay és Barátai Békésen - Ka-
rácsonyi nagykoncert a kulturális 
központban. Jegyár: elővételben 
3500 Ft, az előadás napján 4000 Ft.

december 22. vasárnap 10:30-tól

Adventi ünnepi műsor és szeretet-
vendégség a Széchenyi téren.

Január 4. szombat 17 óra

„B.Ú.É.K. Békés!” Újévi koncert a 
kulturális központban. Jegyár: 2500 
Ft/fő, Békés Kártyával 2000 Ft/fő.

Január 11. szombat 18 óra

Újévköszöntő Batyus táncház a 
Belencéres próbateremben.
� (Petőfi�u.�21.)

előzeTeS AjÁnlAT 

január 20-án Kékkovács Mara 
operett énekesnő ad majd in-
gyenes koncertet békésen. bő-
vebben következő lapunkban.

Szép színházi szokás a kifutó daraboknak temetést rendezni: ünne-
pel színész és rendező, néző és igazgató, persze csak a jelentős szériák 
végén. nem vagyok olyan elbizakodott, hogy az Egy nyelvet beszélünk 
sorozatot nagynak lássam, de tény, hogy tizenhárom évet lefedett az éle-
temből ez a kéthetenkénti tizenöt sor. 2006 januárjától a jelen számig 
futott, közben megszületett a fiam, megjelent három könyvem – köz-
tük a rovat cikkeiből összeállított kis „félkötet”. Ha jól számolom, 312 
tárca jelent meg, ez a laptop, amin írom, talán a harmadik, és biztos va-
gyok benne, hogy nekem sincs meg mindegyik szöveg. Egyszer maradt 
benn egy helyesírási hiba: azért elnézést kérek (remélem, már elfelejtet-
ték). Próbáltam mulattatni és jól mulatni, s ahogy a latin mondja: ha 
hiányzik is az erő, a szándék azért dicséretes. Máskor éreztem, ahogy 
a krumplihéj a betűkre hullik. Megtanultam röviden fogalmazni, és 
meglehetős gyorsasággal gépelek. Sokat változtam, jó néhány kő hor-
zsolt simára, s biztos vagyok benne, hogy mindez a javamra vált. Most 
úgy érzem, itt az ideje hátrébb lépnem és elbúcsúznom. Akik szívesen 
olvasnák a mondataim, tudják, hol találják meg Szil ágnest, ahogyan 
az Irodalmi svédasztal is várja a könyvtár olvasóit. Kosztolányival bú-
csúzom: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fog-
ható.” Öröm volt Önöknek írni!  szilágyiné szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Rovattemetés

Tisztelt lakosság!
A békési Kommunális Szolgáltató Kft (bKSz) ügyfélszolgála-

ta december 20-tól 2020. január 6-ig szünetel. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak, 
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek 

lebonyolítását 100 főig.
ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!

Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés 

hatféle választási lehetőséggel 930 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.

Az étterem teljes személyzete 
minden békésinek kellemes karácsonyi ünnepet 
és boldog új esztendőt kíván!

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.

Állatvédők karácsonya
A békési állatvédők idén is 

megszervezik a karácsonyi ün-
nepségüket a gyepmesteri tele-
pen. A most negyedszer sorra ke-
rülőesemény egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend. Időpont: 
december 21. szombat 10-13 óra 
között. Helyszín a Krisztina-zu-
gi gyepmesteri telep. A gondozott 
kutyák és cicák közül előre ki le-
het választani, hogy melyiket sze-
retné az állatbarát személy meg-
ajándékozni, ezt az ’Esély’ állat-
védő Egyesület Facebook oldalán 
a ’Karácsonyi ajándékozás’ nevű 
mappánál lehet megtenni. A fel-
töltött képek mellett feltüntetik, 
hogy melyik kutya az, amelynek 

személyesen oda lehet majd ad-
ni az ajándékot és melyek azok, 
melyeknél az állatvédők adják át 
(morgós, félős vagy ideiglenes be-
fogadónál lévő kutyusok). A kilá-
togatóktól kérik, hogy olyan ru-
hában érkezzenek, amit nem saj-
nálnak, hiszen a kutyusok ki lesz-
nek engedve és mindig nagyon 
örülnek a látogatóknak!

A személyes csomagátadás mel-
lett lehetőség van postai küldésre 
is. 

Az ’esély’ Állatvédő egyesü-
letnél szívesen fogadnak anya-
gi támogatásokat. Számlaszám: 
10402025-00022046-00000002. 
jelige: Karácsonyi ajándék.  

A Békés Drén Kft. 

GÉPKEZELŐT keres
AlKAlMASSÁg eSeTén  
beiSKolÁzÁS  
iS leHeTSégeS

Érdeklődni:�30/914-1018
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Horgász
szemmel

búcSúzóul
tisztelt olvasó! A horgásznak 

nemcsak az a feladata, hogy halat 
fogjon, hanem az is, hogy a horgá-
szatról és természetről gyakorlatban 
megszerzett tudását továbbadja. Én 
is így próbáltam tenni a cikkeim-
mel, melyeket a Békési Újság ha-
sábjain hosszú-hosszú évek óta ol-
vashatnak a sportoldalon. Az évek 
során számos írásom jelent meg a 
Békés környékbeli tavakról, a Kö-
rösökről, és a csatornákról. Próbál-
tam olyan cikkeket összeállítani, 
amely az adott évszakhoz kötődnek 
és ténylegesen gyakorlati segítséget 
nyújtanak a kevésbé gyakorlott hor-
gászoknak, a gyermekhorgászok-
nak, a leendő horgászoknak a hal-
fajokról, szerelésekről, csalizásról, és 
a horgászatot érintő törvényi háttér-
ről, eseményekről. Remélem, hogy 
sok horgásznak tudtam segíteni a 
cikkeimmel. Idő hiányában a jövő-
ben már nem tudom az írást vállal-
ni. Köszönöm a Békési Újságnak, 
hogy leközölte ezeket a tájékozta-
tó írásokat, és a kedves olvasóknak, 
hogy figyelemmel követték azokat. 

Szekerczés Sándor

Itthon maradt a kosárserleg
A közelmúltban rendezte meg a 

Dr. Hepp Ferenc általános Iskola 
a VII. Dr. Hepp Ferenc Kosárlab-
da Kupát, adózva a magyarországi 
kosárlabdázás atyjaként is emlege-
tett, éppen 110 éve született iskola-
névadó sportember emlékének. A 
tornán öt csapat vett részt és végül 
a győzelmet a szervező iskola csa-
pat szerezte meg. Edzők: Hegedűs 
Ferenc, Sajgó Lajos. A rendezvény-
re ellátogatott Békésre Harkáné 
Hepp Judit, a névadó lánya, akivel 

az iskolavezetés sok éve szoros kap-
csolatot ápol. Jelen volt Kálmán ti-
bor polgármester és Izsó Gábor, az 
Intézményi tanács elnöke is. 

Új ügyvezető a Békési 
Férfi Kézilabda Kft. élén

Polgár Zoltánt, a Békési Férfi 
Kézilabda Kft. ügyvezetőjét októ-
ber 13-án önkormányzati képvise-
lővé, majd alpolgármesterré válasz-
tották. Mivel a kézilabda kft. teljes 
mértékben önkormányzati tulajdo-
nú, így tisztsége összeférhetetlen-
né vált. Lemondását követően Bé-

kés Város Képviselő-testülete no-
vemberi ülésén nagy Richárdot vá-
lasztotta és bízta meg a Békési Fér-
fi Kézilabda Kft. ügyvezetésével. 
nagy Richárd már eddig is a kft.-
nél dolgozott technikai igazgató-
ként, széleskörű tapasztalata miatt 
kapott felkérést annak vezetésére. 

Testvérpárbaj Szerencsen
A  Magyar Súlyemelő Szövetség Szerencsen rendezte meg a Junior 

Súlyemelő országos Bajnokságot, melyen a Békési tE súlyemelői közül 
két sportoló indult. Fekécs Szilárd és Fekécs Ervin, akik ugyanazon, 73 
kilogrammos súlycsoportban mérették meg magukat. A mindössze 15 
esztendős, még serdülőkorú Szilárd ezúttal is nagyszerű formában ver-
senyzett és megdöntötte a serdülő és az ifjúsági országos csúcsot szakí-
tásban, lökésben és összetettben. 252 kg-os összteljesítménnyel a má-
sodik lett. Ervin 220 kg-os összeredménnyel az ötödik helyen végzett.  
Mindkét súlyemelő edzője: Balog János.

Elismerés az előző 
polgármesternek

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség legutóbbi közgyűlésén elisme-
résben részesült Izsó Gábor, Békés 
korábbi polgármestere. Az egykori 
településvezetőt az elmúlt évtize-
dekben nyújtott áldozatos munká-
jáért, a kajak-kenu sportág népsze-
rűsítéséért végzett tevékenységéért 
Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség elnöke díjazta. Az 
országos szövetségtől a Balatonal-
mádiban megrendezett őszi köz-
gyűlésen vette át az elismerést Izsó 
Gábor, akinek edzőként, majd te-
lepülésirányítóként múlhatat-
lan érdemei vannak a kajak-kenu 
sportág békési fejlődésében. 

Az elmúlt években a Békési 
Kajak-Kenu Club közel 100 mil-
liós fejlesztést hajtott végre hazai 
és európai uniós pályázatokkal, a 
tátra utcai telephelyeken épület-
korszerűsítést hajtottak végre, új 
kajakokat, kenukat és egyéb esz-
közöket szereztek be. Mindemel-
lett a vízi turisztikai fejlesztések-
nek köszönhetően közel 30 millió 
forint értékben gazdagodott a bé-
kési kishajókikötő is.

Zárva lesz a Békési Uszoda
Az ünnepnapok idején a békési uszoda az alábbi 

időpontokban lesz zÁrvA:
2019. december 24.               2019. december 31.

2020. január 1.
szíves megértésüket köszönjük. 

Kellemes ünnepeket kíván a Békési Uszoda!

Fess 
Rochilde
▶ téli kabát
▶ pulóveR
▶ síoveRáll
▶ sapka, sál
▶ csizma

burgonyavásár!

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk 
vásárlóinknak!

Békés, teleki u. 17. 
tel.: 66/411-023

A kajak-kenu sportért végzett munká-
jáért Izsó gábort Schmidt gábor, a ka-
jak szövetség elnöke jutalmazta.

HirDeSSen 
A BéKéSi 

ÚjSágBAn! 
Lapunk  

öt településen jelenik 
meg.  

hirdetése mintegy 
24 ezer személyhez 

juthat el. 
hívJoN miNKeT! 

Telefon: 
0036-30/432-20-30. 
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Csendesül...
ADvenTi vÁSÁrbAn jÁrTAM

A levegőt betöltötte a frissen sülő kürtőskalács, palacsinta és pecsenye 
illata, a hangszórókból jól ismert karácsonyi dalok szóltak. Vidám em-
berek nevetgélve sétáltak egyik sátortól a másikig, keresgélve a megfele-
lő ajándékot a szeretteiknek, vagy valami finom vásárfiát az otthon mar-
adottaknak. A keramikusok, csipkeverők, könyvárusok, cukrászok, mé-
hészek, ki hangosabban, ki halkabban hirdette portékáit, hogy felhívja 
rájuk a figyelmet. 

Az adventi vásári utca végén egy férfi álldogált csendesen az egyik sátor-
ban. Előtte nagy kosarak álltak, és mellette egy nagy palack, színig meg-
töltve, oldalukon feliratokkal: „Szeretet”, „Öröm”, „Békesség”, „türelem”, 
„Szívesség”, „Jóság”, „Hűség”, „Szelídség”, „Önuralom” és „Az Élet Vize”. 

Sokan észre sem vették, úgy lekötötte őket a karácsonyi vásárlás. Má-
sok odapillantottak, de meg sem álltak. néhányan érdeklődve kérdezget-
ték a különös árukról. Szívesen adott mindenkinek, aki végül kért belő-
lük, és amikor a pénztárcájukat kezdték keresgélni, mosolyogva mondta: 
„Ingyen adom. Ajándék Betlehemből. Használja egészséggel! Remélem, 
még találkozunk!”  Simon csaba, adventista lelkipásztor

A békési újság megjelenését támogatta:

A mézfogyasztás jótékony hatásai 
A méz az ősidők óta az emberi táp-
lálkozás része, igaz eleinte csak cse-
megének gyűjtötte az ősember, má-
ra azonban mint gyógyterméket is 
használjuk. Mai ismereteink alapján 
a méz közel 70-féle gyógy- és fizioló-
giai hatással bír. Ám még ennek elle-
nére sem mindenkinek javasolt a fo-
gyasztása. 

A méz kiváló csemege, ám jó 
tulajdonsága nem csak ebben rej-
lik. Az aranysárga ragacsos folya-
dék ugyanis az egyik legrégebbi 
természetes gyógyhatású finomság 
– a sumérok, egyiptomiak, görö-

gök egyaránt hódoltak pozitív tulaj-
donságai előtt. A mézzel való gyó-
gyításnak külön neve is van: ez az 
apiterápia. A természet eme édes 
adománya négyötödrészt glükóz-
ból és fruktózból áll, ám még így 
is fér bele mindenből, ami jó: kalci-
um, réz, vas, magnézium, mangán, 
foszfor, kálium, nátrium, cink és kis 
mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, 
C-vitamin. A sötétebb mézek (pl. fe-
nyő, pitypang) gazdagabbak ásvá-
nyi elemekben, vasban, rézben és 
mangánban. 

Antiszeptikus, vagyis baktérium-
ölő hatását már rég óta ismerték: a 
háborúk során sebek fertőtlenítésé-
re is használták. A középkor patikái-
ban már egy sereg betegség ellen 
kínálták. A népi gyógyászatban pe-
dig szintén kihasználták már évez-
redek óta ezt az antiszeptikus ha-

tást: fájdalomcsillapítóként és köp-
tetőként a házi patikák szerves ré-
sze. Gyógyhatása azonban csak a 
jól kezelt méznek van, amely ter-
mészetes eredetű, nem melegített, 
nem manipulált. Baktériumölő hatá-
sát enzimei, magas káliumtartalma 
és aromaanyagai biztosítják. A kö-
zönséges méz eredményesen hasz-
nálható makacs torok-, orr- vagy fül-
fertőzés ellen, ez már tudományo-
san is igazolt. A méz kedvezően hat 
az izomzat, s még a szívizomzat mű-
ködésére is, jót tesz az emésztés-
nek, ugyanis tisztítja a vért, serken-
ti a vérkeringést és vérnyomáscsök-

kentő hatása is ismert. Magas ener-
giatartalmának köszönhetően alkal-
mazható a fáradtság és különböző 
betegségek leküzdésében is. Egy 
kiskanál mézet elszopogatva pedig 
megnyugtathatjuk a stresszes ideg-
rendszert is.

A méz jobb, mint a cukor, de hiz-
lal. 100 gramm méz 1350-1450 kJ 
energiát ad a szervezetnek, ezért 
használatával csínján kell bánni! Cu-
korbetegeknek nem ajánlott és az 
egészségeseknek is egy teáskanál-
nál több nem javasolt naponta. 

Egy pohár langyos tejjel, rend-
szeresen fogyasztva elfelejthetjük a 
fertőző betegségeket, egy borsónyi 
mennyiséget szétkenve az arcbőrön, 
az puha és bársonyos lesz. Virágpor-
ra vagy bármilyen összetevőre aller-
giások azonban még külsőleg se pró-
bálják meg alkalmazni! 

Élő fortélyaink
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TiszTelT olvasóink! 
A Békési Újság következő lapszáma 2020. január 14-én jelenik meg. 

Az az örömhírünk, hogy az új esztendőben 
ismét KéTHeTenTe jelenik majd meg a Békési Újság.

lipcsei imre, bútorasztalos
Békés, móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra

Minden megrendelőnknek és vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!


