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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MÁJUS 12-19. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁJUS 19-26.
Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 26 – JÚNIUS 2. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11

óra, valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

„A közösségeket kell megerősítenünk”
Katona Gyula békési lelkipásztor lett az egyházmegye esperese

USZODA NYITVA TARTÁSA  
H-V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H-P: 14-20 óra, 

SZo-V: 12-20 óra között

Drámai véghajrában, az
utolsó másodpercekben szer-
zett góllal lett országos bajnok
a Békési FKC a 11 évesnél fia-
talabb fiúk között. Az ERIMA
Országos Gyermek Kézilabda-
bajnokság döntőjét ezúttal vá -
rosunkban, a helyi sportcsar-
nokban rendezték meg május
első hétvégéjén, nagy érdeklő-
dés mellett. A fináléba a legki-
válóbb nyolc együttes került,
mindannyian igen jelentős
után pótlás-nevelő bázisok: a
Pick Szeged Kézilabda Zrt., a
Kecskeméti Sportiskola, a Fe -
rencvárosi TC KN Kft., a
Gyöngyösi Ké zilabda Klub, az
Éles Ké zi labda Iskola SE, a
Dunaúj városi Városi Sportis -
ko la, a Debreceni SC-Sport is -
kola és persze a házigazda
békési csapat, amelynek tagjai
három éve dolgoznak együtt
Papp Bálint edzővel.

A békési U11-es csapat
először a debreceniek ellen lé -
pett pályára, és magabiztos,
22-10-es győzelmet aratott.
Szintén fölényes békési siker
született a dunaújvárosiakkal
szemben (20:8). 

Folytatás a 8. oldalon

Országos 
bajnok 
a gyermek
kézicsapat

Dánfokon május 24-28. kö -
zött mindenki megtalálhatja a
szívéhez közel álló programle-
hetőségeket, hiszen sporttal,
gyermekjátékokkal és esti
nagy koncertekkel várják a
nagyérdeműt. A kerékpáros-,
vízi- és gyalogtúrák 5 napon
keresztül zajlanak, míg a
sportágválasztó, a gyermek-
nap, a sárkányhajó-verseny, a
pálinkaünnep és a koncertek
iránt érdeklődők figyelmére
május 26-án, szombaton szá-
mítanak a szervezők.

A Határtalan Vándortúra
és a Körösök Völgye Tú -
rákkal kapcsolatban bővebb
információt találnak lapunk
és a kulturális központ hon-
lapján, valamint a koro-
sok.hu oldalon. 

A május 26-i rendezvények -
ről ízelőül: a dánfoki gyermek-
napi sportágválasztón 9-16 óra
között 17 sportág képviselői
mutatkoznak be, és várják a
sportokat kipróbálókat, akik
még ajándékot is kaphatnak.

Folytatás a 7. oldalon

Megarendezvény 
a hónap végén Dánfokon
SZÓRAKOZÁS Hevesi Imre együttese és a Bikini koncertezik

Elballagtak a középiskolások

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési oktatási egységben má -
jus 5-én rendezték meg a ballagási ünnepséget, ahol több mint 170
gim nazista, szakközépiskolás és szakiskolás diák búcsúzott el az isko -
lától. Beszédet mondott Izsó Gábor polgármester és a régi-új igazgató,
Kissné dr. Balogh Ibolya is. Kiemelkedő tanulmányi és sporteredmé -
nyért, valamint aktív közösségi munkáért több diák vehetett át juta -
lomkönyvet. Emellett a diákönkormányzat idén is kiosztotta az Év  ta nu -
lója kitüntető címet és a Diákjainkért díjat. A tanulók Kipling: Ha című
verse felcsendülését követően engedték a levegőbe a búcsúzást szim-
bolizáló lufikat.

Május 5-én a normál tanrendű 12/a (osztályfőnök: Köteles Zoltán) és az
emelt angol specializáció 13/b osztályok (Beinschrodtné Kecske méti
Krisztina) ballagtak el az idén 460 éves Szegedi Kis István Re formátus
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumból. A ballagást kö -
vető istentiszteleten Katona Gyula, a békési gyülekezet lelki pásztora,
megválasztott esperes a látható és láthatatlan világ párhu zamba állítá -
sával arra hívta fel a ballagó diákok figyelmét, hogy az örökkévaló,
isteni dolgokat keressék. Izsó Gábor polgármester kö szön tőjé ben há -
rom dolgot javasolt az érettségizőknek: tanulást, szorgalmat, hűséget
a családhoz, barátokhoz, iskolához, városhoz. 
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Egyházi és világi vezetők,
települési és megyei elöljárók
jelenlétében május 12-én be ik -
tatták hivatalába Katona
Gyu lát, a Békési Református
Egy házmegye nemrégiben
meg választott esperesét. A tel-
jesen megtelt békési nagy-
templomban tartott ünnepi
közgyűlésen Dr. Bölcskei
Gusz táv püspök elbúcsúztatta
a ko rábbi, tisztét közel hat
éven át betöltő, Gyomaend -

rődön szolgáló esperest, Sipos
Tas Tö hötömöt, aki nyugdíjba
vonul. Később került sor a
békési református gyülekeze-
tet 18 éve vezető lelkész,
Katona Gyula esperesi esküté-
telére és a tiszántúli régió ide
sereglő espereseinek áldáskí-
vánására. Az új esperes szék-
foglalójában a köszönet szavai
mellett Pál apostolnak a
rómaiakhoz írott levele alapján
arról beszélt, hogy az egyház-

megyében is elerőtlenedő és
elnéptelenedő gyülekezetek
megerősítésére van szükség.
Ennek első  lépé se ként minden
kereszténynek lelki megújulá-
son kell átesnie, és Isten szol-
gálatára kell áldoznia életét.
Katona Gyula ígérte: esperes-
ként segíteni fogja a gyüleke-
zetépítést, amelyre azért is
szükség van, mert egyre több
egyházközség tart fenn okta-
tási vagy szociális intézményt. 

Végül az egyházmegye va -
lamennyi lelkésze, továbbá
más békési felekezetek lelki-
pásztorai, a polgármester, a
debreceni református teoló-
giai rektora és mások kíván-
tak minden jelenlévő nevében
is áldást Katona Gyula eljö-
vendő esperesi szolgálatára.
Közel hat évtized múltával
lett Békés városa ismét espe-
resi székhely.

Szegfű Katalin

Letette a hivatali esküt a Békési Református Egyházmegye esprese, Katona Gyula, békési lelkész (a képen középen).
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A Szabó Dezső utca 10. számú épület nem-
csak esztétikai, hanem kultúrtörténeti szem-
pontból is jelentős épület. A 19. század végén
épült házat a báró Drechsel család építtette. A
20. század fordulóján az épület egy részében
nyomda működött. Itt, az egykori Drechsel
nyomdában nyom-
ták vá rosi lapunk
előd jeit, a Békési
Lapokat, illetve a
Békési Hírlapot.
Sőt az 1891-92.
tan évben az épü-
letben kapott he -
lyet a községi pol-
gári leányiskola 1.
és 2. osztálya. Ezt
Dr. Vitéz Durkó
Antal Békés nagyközség története című művé-
ben a 158. oldalon említi. Az épület a harmin-
cas években dr. Sallai László törvényszéki bíró
tulajdona lett. 1958-ban a házat megvette
Domokos Imre ezüstkalászos gazda. Sokáig élt
itt családjával. Domokos Imre mindig egyéni

vállalkozó volt, s a református egyház presbite-
reként szolgálta Istent. Jelenleg egyik lánya,
Aleksza Jánosné és családja él itt, ők is hozták
helyre az épületet. Köszönet érte.

Az épület homlokzata ugyanis vé delem
alatt áll. Az L-alakú épület oldalsó részein

kis kiülésű fal-
részt, rizalitot
figyelhetünk meg.
A ház lábazata
vakolt pár kány-
ban végző dik. Az
utcai front két
oldalán a padlás
két tornyocskája a
kis ablakokkal
sajátságos hangu-
latot biztosít e

nagy múltú épületnek. A lakás vastag falai
nyugalmat árasztanak. 

Városképi és kultúrtörténeti okok miatt az
egykori Drechsel-ház homlokzatának védelme
indokolt.

Bíró György, városvédő
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A BÁRÓ DRECHSEL-HÁZ

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

A Békési Kistérségi Óvoda
Bóbita Tagóvodája idén nyá-
ron is várja az érdeklődőket
évek óta nagy népszerűségnek
örvendő Kézműves és Lovas
Táborába. 

Az óvodapedagógusok
min dennapi kézműves foglal-
kozással, igény szerint lova-
goltatással, sütéssel, uszodai
foglalkozással teszik változa-
tossá a jelentkező gyerekek
mindennapjait, hogy igazán
jól teljen a nyár. 

Időpontok: július 2-6., júli-
us 9-13., július  16-20. 

A gyermekek napi három-
szori étkezése helyben biztosí-
tott. A tervezett programok és
foglalkozások között mások
mellett üvegmatrica-készítés,
gyöngyfűzés, gipszöntés, ori-
gami, quilling technika, sor-

és váltóversenyek, pancsolás,
foci, kosárlabda, palacsinta- és
gofrisütés, tortakészítés, süte-
mények készítése, fagylaltozás
szerepel. Részvételi díj: 8000

Ft/hét + étkezési térítési díj.
Jelentkezés személyesen le -

het a Bóbita Óvodában vagy
telefonon a (66) 411-401-es
számon.

�

Kézműves- és lovas-
táborok a nyáron

Pillanatfelvétel az egyik a tavalyi táborból.

A rendezvényen megjelent
Jean-Marie Wenckheim-
Dickens Dobozon élő grófnő,
aki az iskola 4/c osztályos tanu-
lóival szoros kapcsolatot ápol.
Ebben a tanévben az Arató
Tamás osztályfőnöksége alatt
dolgozó gyermekek do bozi ott-
honában keresték fel a neves író,

Charles Dickens leszármazottjá-
nak özvegyét. A meghívás apro-
póját az szolgáltatta, hogy a
műsorban részletet láthattunk a
Twist Oliver című musicalből. 

Palatinus Pál, a Szegedi Kis
István iskola alsó tagozatos
intézményegység-vezetője la -
punk kérdésére elmondta, hogy

a Jantyik utcai óvoda, va lamint
a Szegedi és Karacs in tézmény-
egységek alsós tanulói léptek fel
a gálán. A másfél órás program
hagyományos módon kezdő-
dött, a gyermekek közös éneket
adtak elő Farkas János kántor
vezényletével.

Az est bevételét eszközfej-
lesztésre és a gyermekek év végi
jutalmazására fordítja az iskola.
A gálát követően tombolasorso-
lás volt. A felkészítő óvónők és
tanítók lelkiismeretes munkáját
nagy tapssal jutalmazta a
közönség.         Mucsi András

Színpompás iskolai gála
SZEGEDI Vastaps fogadta a református iskola-óvoda fellépôit

Békés Város Polgármesteri
Hi vatala idén is meghirdeti
nagy sikerű Virágos Békés
környezetszépítő pályázatát.
A szer vezők összesen nyolc
kategóriában várják a fotók-
kal il lusztrált jelentkezéseket
au gusz tus 8-ig a békési lako-
soktól. A beküldött képekből
a Ma dzagfalvi Napokon kiállí-
tás nyílik majd a kulturális

központban. Ezután a téli hó -
napokban a győztesek fotói-
ból ké szült tárlat a városháza
földszinti folyosóján tekinthe-
tő majd meg. 

Tavaly közel félszáz nevezés
ér kezett a meghirdetett kate-
góriákban. Legtöbben a virá-
gos ud var-ház valamint a virá-
gos balkon-veranda kategóriá-
ban ne veztek, de a rendezett

zöldterület kategória is nép-
szerűvé vált. 

A verseny részletes kiírása a
Polgármesteri Hivatal portáján
vehető át, vagy a www.bekesva-
ros.hu honlapról tölthető le. 

Beküldés e-mailben: viragos-
bekes@bekesvaros.hu vagy le -
vél ben: „Virágos Békés”, Bé kés
Vá ros Polgármesteri Hiva ta la,
5630 Békés, Petőfi u. 2.

�

Újra Virágos Békés pályázat

Békésen tartotta legutóbbi
kihelyezett ülését a Békés
Megyei Önkormányzat Köz -
gyű lésének Nemzeti, Etnikai,
Vallásügyi és Civil Bizottsága.
A Szegedi Kis István Re for -
mátus Gimnázium, Általá nos
Iskola, Óvoda és Kollé giumban
megtartott rendezvényen Far -
kas Zoltán, a közgyűlés elnöke
mások mellett kifejtette, hogy
a megye intézményfenntartó
szerepe 2012-től megszűnt, de
új feladatként a területfejlesz-
tést kapták meg azzal a kor-

mányzati szándékkal össz-
hangban, amelynek lényege,
hogy a döntéseket az emberek-
hez lehető legközelebb kell
meghozni. Első lépésként elké-
szült egy helyzetjelentés, amely
a területfejlesztés kiinduló-
pontja lesz, figyelembe véve a
megye adottságait, specialitása-
it. A rendszerváltás után több
mint húsz, az uniós csatlakozás
után nyolc év sem hozta el
Békés megye számára a felzár-
kózást – mondta el Farkas
Zoltán, hozzátéve, teendő van

bőven. Óriási mértékű az el -
vándorlás: 10 év alatt kilenc
szá zalékkal csökkent a megye
népessége. Rosszak a munka-
ügyi mutatók is: Tolna mellett
Békésben a legnehezebb elhe-
lyezkedni. 

Kitörési pontként a közgyű-
lés elnöke a mezőgazdaságot és
élelmiszer-előállítást ne vezte
meg, méghozzá a mi nőségi ter-
mékekre piacra jut tatását. Dol -
goznak azon is, hogy az orosz
piac újra felvevője legyen a
megyei termékeknek.      Sz. K.

Élelmiszer-előállítás lehet 
a megye kitörési pontja

Május 4-én a kulturális központ adott helyszínt a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Álta -
lános Iskola, Óvoda és Kollégium hagyományos
jótékonysági gálájának. A nagytermet teljesen
megtöltötték a meghívott vendégek és szülők. 
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Érdekes játék első látásra
egymásnak ellentmondó,
csaknem paradox kifejezé-
seket összetársítani. A cím-
ben szereplő két szó is
ilyennek tűnik hirtelen
rátekintésre. Hisz a várako-
zás sokunk számára valami
unalmas és statikus, azaz
állással és tétlenséggel
összefüggésbe hozható álla-
potot jelent, ami – ugye –
teljesen szemben áll a tevé-
kenység gondolatkörével.

Ám ha belegondolunk,
rájövünk, hogy egyáltalán
nincs így. Már az első, rövid
elmélkedésünk segít – fő -
ként, ha ezt keresztény
szemmel, lelkülettel tesszük
– abban, hogy azonnal
megvilágosodjunk: egész
életünk csupa várakozás,
hisz a Megváltó újabb eljö-
vetele reményében telik
minden napunk. És ez a vá -
rakozás cseppen sem unal-
mas, cseppet sem tétlenség
és egyáltalán nem valami
fárasztó. Sőt, éppen ez a
boldog tudat ad energiát a
sokszor taposómalomnak
tűnő hétköznapok nem-
hogy elviseléséhez, hanem
mosolygó, örömmel telí-
tett, értelmes cselekedetek-
kel teli meg- és átéléséhez.

Egyik kora reggeli rádió-
zás közben hallgattam értel-
mes, vezető keresztény em -
berek gondolatait. Harrach
Péter, Szászfalvi László, Ba -
log Zoltán, Kiss-Rigó László
értekeztek a közösség meg-
tartó erejéről, a valódi civil-
ség, ezen belől a keresztény
civilség fogalmáról. Az
elmondottakból leszűrhető
közös konklúzió, következ-
tetés az a talán szavakban ki
sem fejezhető különbség,
ami a csak egyéni érdekek
elérése utáni ácsingózással
eltöltött élet és a közössé-
gért végzett önzetlen tevé-
kenység között tátong. No,
ne tessenek megijedni, nem
csupa önfeláldozó mártírt
szeretnék faragni mindenki-
ből valami rosszul értelme-
zett „szent megszállottság”
által vezérelve. Nem, egyál-
talán nem. Ennél sokkal
könnyebb a dolog. Az alap
adott. Mint a bevezetőben

már mondtam: a várakozás.
Ha valaki nem istenhívő,
akkor is van valami, ami
miatt úgy érzi, hogy azért
érdemes élni az életet, elvi-
selni a sokszor kegyetlenül
nehéz, embert próbáló per-
ceket, mert érzi, sejti, szinte
tudja, hogy valami jó vár
még valahol, valamikor rá.
Nos, ezen az alapon dolgoz-
va tesszük mindennapi dol-
gainkat elsősorban azért –
hisz esendő emberek vol-
nánk – hogy egyrészt, mint
egyén előbbre jussunk, bol-
doguljunk, másrészt, hogy
családunkat, szeretteinket
eltartsuk és lehetőleg jól is
tartsuk. És ez nem is baj,
hiszen ha ezt jól csináljuk,
akkor van sikerélmény, ola-
jozottan megy minden, még
ha az életünk fogaskerekei
közé kisebb-nagyobb kavics
is kerül olykor. Ez a pozitív
alap juttat el szépen, néha
észrevétlenül a szellemi,
lelki fejlődésünk abba a bol-
dog állapotába, amikor akár
gyors, villámcsapásként érő
rádöbbenésként, akár lassú
ocsúdásként ér minket a fel-
ismerés: semmik és senki
sem vagyunk barátok, sze-
rető felebarátok, megtartó
közösségünk nélkül. 

Megtartó közösséget
mond tam, és ez így is igaz. A
közösség, amelyért dolgo-
zunk nem hálátlan. Bár néha
úgy érezzük, beleszakadunk
az önkéntesen vállalt, úgy-
mond társadalmi feladata-
inkba, és nincs kö szönet érte,
az élet mindig megcáfol, a
Jóisten mindig ránk pirít és
eloszlatja kishitűségünket.
Olykor ehhez elég csak
végigmenni az utcán, a pia-
con kószálni, kö szönni és
fogadni a vi szont köszönése-
ket, „be zsebelni” a sok mo -
solygó arc üzenetét: szere-
tünk téged. Vagy egy bicaj-
túra után hallgatni „von
Farcádi” bölcs gondolatait
arról, hogy nagyon kegyes
volt a Fennvaló hozzánk, mi -
kor rábólintott kis csapatunk
összekovácsolására anno.

A címből fakadó gondo-
latsor végelláthatatlan vol -
na, ám a papír véges. Ma -
radjunk hát annyiban: le -
gyünk minél többen társak
e tevékeny várakozásban,
hisz valóban ez lehet meg-
mentő és így megtartó
erőnk nekünk, testileg szét-
szórattatott, de lélekben
újraegyesülő magyaroknak.

Tevékeny várakozás

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Kolysza Zoltán (Békés) és
dr. Tóth Annamária Kata -
lin (Békés), Kun Gergő
(Békés) és Balogh Andrea
Julianna (Békés), Kövecses
János Zsolt (Békés) és
Szűcs Szilvia (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Nóvé Mi -
hály (63 évesen), Erdélyi
Ist vánné (77), Lipcsei Mi -
hályné (85), Hürkecz Já -
nos né (88), Méhes Sándor

(65), Szabó István Sándor
(86), Farkas Sándor István
(75), Tóth József (78, Tar -
hos), Balog József  (62), Fe -
kete Mihály (64), Hati Sán -
dor (69), Lázár Gellért
(84), özv. Kovács Istvánné
(89), Pocsai Imre (88).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Izsó Gábor polgármester a
tanárokból, oktatási szakem-
berekből és önkormányzati
köztisztviselőkből álló hallga-
tóság előtt arról beszélt, hogy
az átalakuló közoktatási rend-
szerben még keresni kell a tele-
pülési önkormányzatok helyét,
de az nem lehet cél, hogy ne
legyen egyetlen iskola sem a
városok kezelésében. Kie mel -
te: az egyes intézmények egy-
házi fenntartásba adása egyfaj-
ta menekülés, hogy a vezetés
minél közelebb maradjon a
békési emberekhez.

Rácz Attila, a megyei kor-
mánymegbízott, Erdős Nor -
bert nevében szólt a jelenlé-
vőkhöz, azt hangsúlyozva,
hogy ismeri a szervezeti átala-
kulást kísérő sérelmeket és
elégedetlenséget, de a kor-
mányhivatal garantálja a jö -

vőben alá kerülő intézmények
magas színvonalú működését.

A konferencián megjelent

Tóth Imre, a Békés Megyei
Kor mányhivatal Oktatási Fő -
osztályának vezetője is, aki
ismertette: az óvodák tovább-
ra is települési fenntartásban
maradhatnak, de az általános
iskolákat – hasonlóan a
korábban átvett középiskolák-

hoz – államosítják. E folya-
mattal szembehelyezkedve
számos megyei település hatá-
rozta el, hogy alapítványi vagy
egyházi fenntartásba adja az
iskolákat. Mint ismert, Békés
a pünkösdi egyházhoz közel -
álló alapítványnak igyekszik

átadni az Eötvös Tagiskola
fenntartását.

Nagy érdeklődés övezte dr.
Princzinger Péternek, az Ok -
tatási Hivatal elnökének a
közoktatás strukturális átala-
kításáról szóló előadását,
amely végül azonban kevés

konkrétumot adott hozzá a
korábban hallottakhoz. Ki -
emelte az előadó az ésszerűsí-
tések fontosságát a közokta-
tásban, amely a munkaszerve-
zésben megjelenve jelentős
anyagi megtakarítást hozhat.
Elmondta még, hogy a kor-
mányzat mostani tervei sze-
rint az iskolák és a kormány-
hivatalok intézményfenntar-
tói központjai közötti átjárást
a köznevelési körzetek kiala-
kítása fogja segíteni. 

Végezetül Szabó Ágnes, a
Békés Megyei Kormány hiva -
tal Oktatási Főosztályának
főtanácsosa a köznevelési tör-
vény részleteit ismertette,
amely például felmenő rend-
szerben 16 évre módosítja a
tankötelezettséget, 27 főben
maximálja az osztálylétszá-
mot, bevezeti a mindennapi
testnevelést és az erkölcstan
tantárgyat az általános iskolá-
ban, valamint részletezi a
pedagógus életpálya-modellt. 

Szegfű Katalin

Sok a bizonytalanság az oktatásban
KÖZNEVELÉS Még mindig keveset lehet tudni az iskolák jövôjérôl
A települési fenntartásban működő oktatási intéz-
mények jövőjével kapcsolatban a Békési Kistérségi
Iskola szervezett szakmai tanácskozást a minap.

Kis Eszter iskolaigazgató. Dr. Princzinger Péter.
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Az Idősek Nappali Ellátását
Antóniné Szabó Julianna szoci-
ális gondozó és ápoló, valamint
a foglalkoztatás-szervező
Kissné Hegyesi Katalin szerve-
zik. Ennek részeként délelőt-
tönként a meglévő képessége-
ket, készségeket igyekeznek

szinten tartani, fejleszteni a leg-
különfélébb játékos formában.
Csoportos foglakozások keretén
belül beszélgetnek régi emléke-
ikről egy-egy meghatározott
téma kapcsán, mely segíti egy-
más megismerését. A tevé-
kenységeket minden nap rövid tornával szakítják meg. Délutá -

nonként felolvasás, zenehallga-
tás, beszélgetések segítik ki -
kap csolódásukat. Lehetőség
van tévénézésre, rádióhallga-
tásra, dominózásra, kártyázás-
ra, újságolvasásra, virággondo-
zásra vagy egy rövid szundítás-
ra a pihenőszobákban. Biztosí -
tott a mosás, vasalás, akár a
tisztálkodás is. Aki kéri, díj-
mentesen háztól-házig szállít-
ják a telephely kisbuszával. 

A békési telephelyvezető,
Csekné Kiss Mária elmondta,
céljuk és feladatuk, hogy a
szolgáltatásokban részesülők
otthonos környezetben, csalá-
dias hangulatban, tartalma-
san töltsék napjaikat és mind-
ezt térítési díj nélkül vehessék
igénybe.

Az időseknek lehetőségük
van a hitélet gyakorlására is,
amelyet kérésre hetente bizto-
sít az intézmény.            P. R.

Az MPE Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálatának Idősek Nap -
pali Ellátása Anyák napja alkalmából köszöntötte gondozottjait, akik
közül többen magányosan, szeretteiktől távol élnek. Az ünnepi műsor-
ban mások mellett a Szivárvány Családi Napközi gyermekei léptek fel,
majd virággal ajándékozták meg a résztvevőket. Szilágyi Róbert dalok-
kal és gitárjátékkal kedveskedett.

Az Anyák napi köszöntés és szeretetvendégség után az időseket a
nemzetközi és a magyar Gedeon Társaság képviselői látogatták meg.
akik a Biblia életet megváltoztató erejéről számoltak be. A találkozó
végén a Gedeon Társaság képviselői minden érdeklődőt megajándé-
koztak egy-egy Bibliával, amit a szervezet kizárólag ingyen terjeszt
számos kontinensen.

Családias, vidám együttlét az idősek klubjában
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány -
misszió jának Segítő Szolgálata idősek nappali ellá-
tását is folytatja. A munkatársak egyaránt figyelnek
a test és a lélek gondozására.

Anyák napi megemlékezés a város legújabb idősek klubjában.

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– kéthetente megjelenő családi magazin.



„…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Ezeket a szavakat Jézus Krisztus mondta tanítványainak,

mielőtt visszatért volna a mennyei dicsőségbe. E szavak
elhangzása után felemeltetett a mennybe, amire ezekben a
napokban emlékezünk (pünkösd előtt 10 nappal, „áldozócsü-
törtök” ünnepén).

Milyen különös: a Mester búcsúzik a tanítványaitól, útjaik
elválnak, valami végérvényesen véget ér, ám ez mégsem jelen-
ti azt számukra, hogy mindennek vége. Sőt! Elkezdődik egy
addig soha nem tapasztalt élet, ami a pünkösdi Lélek kitölté-
se után új tartalommal telik meg. Átélik, és naponta megta-
pasztalják, hogy valóban nem maradtak egyedül. Velük van
Isten, s ez azért vált lehetségessé, mert a mennyei dicsőségbe
visszatérő Jézus Krisztus utat nyitott oda, ahonnan a bűn
miatt az ember kizárta önmagát.

A ma élő, sokszor egyedül maradó és magát egyedül érző
ember számára mindez csodálatos biztatás: van Valaki, Aki
velünk akar lenni minden napon. Nem csupán életünk múló
napjai közepette, hanem a világ végéig, azaz a halálunkban is. S
ehhez csupán az szükséges, hogy hallgassak szavára, engedel-
meskedve annak. Június 1-3. között Budapesten a Sportaré -
nában a Reménység Fesztivál ebben kíván segíteni mindazok-
nak, akik szeretnék Őt befogadni!

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2012. május 16.

Az Országgyűlés Áder Jánost választotta köztársasági
elnökké. Első beszédében mások mellett arról szólt, hogy
köztársasági elnökként mindig, mindenütt a magyar érde-
kek, a magyar értékek szószólója lesz. 

– Őszintén hiszem, hogy Magyarország népe sikerre
született. Egy országunk van. Egy nemzetet alkotunk.
Egyet len államalkotó közösség tagjai vagyunk. Lehet
eltérő az értékrendünk, lehet eltérő a meggyőződésünk,
lehet különböző a hitünk, de a mi hazánk Magyarország.
Alaptörvényünk az egyetemes emberi értékekre és nemze-
ti hagyományainkra épül. Mi, magyarok nem csak dolgos,
hanem elismerten tehetséges népe vagyunk a világnak. 

Beszédében Áder János kiemelte az anyák, a szülők, az
idősek jelentőségét a nemzet fennmaradásában és életé -
ben, emellett megszólította a fiatalokat, továbbá a piaci
versenyben becsülettel helytálló magyar vállalkozókat is.

– Szólítom hazám minden egészséges, életerős polgárát,
mert Magyarország számít az ő teljesítményükre és meg-
valósításra váró álmaikra. Szólítom a megtévedteket, a
megalázottakat és megszomorítottakat, mert Magyar or -
szág nem mondott le róluk. Szólítom a hívőket, és szólí-
tom a nem hívőket, mert egymás megértésével mindany-
nyian gazdagabbá válunk. Szólítom a határainkon túl élő
magyarokat, mert Magyarország sohasem lesz közömbös
sorsuk iránt.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

Idén is sokan várták váro-
sunk egyik kiemelkedő tava-
szi kulturális eseményét, „Az
én hangom” énekversenyt,
amelyet 14. alkalommal ren-
dezett meg ebben az évben a
városvezetés és a Kecskeméti
Gá bor Kulturális Központ. A
zsűrinek hetven jelentkező
közül kellett kiválasztania
azt a 19-et, akik a döntőben
mu tathatták meg magukat.
A versenyre az egész ország-
ból, még Zalaegerszegről és
Buda pestről is neveztek. 

A zenekedvelők közül so -
kan persze azért várják „Az
én hangom” döntőjét, mert
a zsű riben kedvenc énekese-
ik ülnek. Idén a korábban
már Békésen jártak mellett,
mint például Pély Barna,
Tomi vagy D. Nagy Lajos,
újak is eljöttek: a Vastag
testvérek, Csaba és Tamás,

valamint Varga Viktor és az
öccse, Valentin. 

A verseny ebben az évben
annyiban tért el a szokásos-
tól, hogy csak egy korcsoport
volt, így a két 12 éves énekes-
nek nem sok esélye volt a na -
gyokkal szemben. Változ tak a
díjak is: az első három helye-
zett belföldi üdüléseket nyert

a kulturális központ és az
önkormányzat jóvoltából. Az
első helyezett, a dévaványai
Csa tári Fanni emellett egy
demofelvétel-készítési le hető-
séget is kapott a békési Ha -
rem-B stúdió felajánlásaként.
A második díjat a szabadkí-
gyósi Tóth Katalin szerezte
meg, míg a harmadik helyen

a sokak által ismert helyi te -
hetség, Rácz Renáta végzett.
A kulturális központ két
különdíját békési énekesek
nyerték: Vári Kinga az uszo-
dába kapott bérletet, míg
Nagy Noémi a dánfoki sza-
bad strandra járhat fürdőzni
egész nyáron. 

A rendezvény végén – a
ha gyományokhoz híven – a
zsűri néhány tagja is szín-
padra lépett. Ezúttal Pély
Barna és a Vastag testvérek
szereztek nagy örömet lelkes
rajongóiknak fellépésükkel.
Mellettük a tavalyi énekver-
seny két első helyezettje:
Szé csi Sarolta és a békési
Molnár Katalin is színpadra
állt, továbbá bemutatkozott
a Panna Drom együttes,
mely nek énekese a békési
Pál mai Panna.     

Zsombok Imre

Május 19. szombat
10 óra A rendezvény megnyitása
10:15 Csiga és barátai – az Epreskerti Tagóvoda mûsora
10:30 Csigatészta- és csigakontykészítõ bemutató 
11 óra Csigafuttató- és csigaszépségverseny. Nevezés díjtalanul a helyszínen 

10 óráig. Minden jelentkezõ ajándékot kap.
11 óra Csigabiga, told ki szarvadat – ügyességi játékok gyerekeknek: búgócsiga-

pörgetés, csigabújócska, epergyûjtögetés
11:30 Harencsár László (Szarvas) saját meséit mondja el
12 óra Jó ebédhez szól a nóta – az Orgován Népdalkör tavaszváró népdalcsokra

citerakísérettel 
12 óra Ebéd: csirkepaprikás pirított tarhonyával Csaviga módra, eperlekváros

palacsinta
13 óra Harencsár László (Szarvas) mesemondó tanulságos történetei nem csak

gyerekeknek
14 óra Csiga, ide párom – táncház Barócsi Attiláné vezetésével
14:45 A „Csigabiga, gyere ki” címmel kiírt alkotópályázat eredményhirdetése,

jutalmazása
15 óra Epermesék – a Nefelejcs Bábszínház bemutatója
15:30 Budai Duó fellépése
16:30 A rendezvény zárása

Kísérõ programok:
– büfé: fröccs, zsíros kenyér lilahagymával, óriásperec,

meggy- és málnaszörp, epres krémes, eperfagyi 
– hagyományos kézmûves vásár
– bemutatók: csigatészta-készítés, csigakontykészítés
– játszóház, hajfonás

Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület.
Minden program és a belépés ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk.
Támogatók: Békés Város Önkormányzata, Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, 

Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet, id. Juhos Balázs, Hot-Drink Kft., 
LISZ Kft., Varga István szakácsmester, Dr. Hepp Tagiskola stúdiója

Médiatámogatók: Békési Újság, Békés TV, BékésMátrix, Torony Rádió

VI. Nefelejcs
Vigalom 
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Békési dobogós a helyi énekversenyen
TEHETSÉGEK Neves zsûri és fergeteges siker az Én hangomon

Csatári Fanni Rácz Renáta

FOTÓK: GAZSÓ JÁNOS

Az egészséges életmódot
propagáló, a szemléletformá-
lást szolgáló programra adott
be pályázatot Békés – ismer-
tette nemrég tartott sajtótájé-
koztatóján Izsó Gábor. A pol-
gármester elmondta, a járóbe-
teg-szakellátó szakrendelői-
ben betegség-megelőző vizs-
gálatok történnének, így szűr-
nék ki a különféle betegségek-
kel veszélyeztetetteket. Ön -
ként jelentkezők felvilágosító
előadásokon és ingyenes moz-
gásterápián vehetnek majd
részt. Hároméves projektről
van szó, amely 130 millió Ft
önköltségvetésű, önerőt nem
igényel, így a városnak pénzé-
be nem kerül. 

– Eddig 10 háziorvos már
vállalta a programmal járó
plusz adminisztrációt Békésen
és a környező településeken.
Ezzel a program lényegében a
Békési Kistérség lakóit érhetné
el. Bízom benne, hogy a pá lyá-
zat segít abban, hogy kicsit job-
ban figyelünk majd ma gunk ra,
egészségünkre – mond ta el a
polgármester. 

Egészségesebb
lehet Békés
lakossága

A minap ünnepelte a
Békés Város Nyugdíjasok
Érdek védelmi Egyesülete
fennállásának 20. évforduló-
ját. Az ünnepi ebéden sze-

mélyesen jelent meg és tol-
mácsolta kö szöntő szavait
Izsó Gábor polgármester, és
üdvözletét küldte el levél-
ben Erdős Norbert kor-

mánymegbízott. A rendez-
vény folytatásában baráti
egyesületek, klubok képvi-
selői felkötötték az egyesü-
let zászlajára a barátság
jelét, az emlékszalagokat. 

A jó ebéd után a kitűnő

hangulatú rendezvényen a
kora esti órákig szórakoz-
tak, táncoltak a résztvevők
– tájékoztatott Balázs Imre,
a Békés Város Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
elnöke.

Jubilált az időskorúak egyesülete
BÉKÉSI ÚJSÁG 

online: www.bekesiujsag.hu

BÉKÉSI FÜRDŐÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

Adószám: 
18386169-1-04



– Volt egyszer egy zenekar,
és van egy ma is. A kettő kö -
zött mi a kapcsolat?

– A Flowers (Virágok) zene-
kar volt az első, 1967-68 körül
alakult. Én ’69-ben álltam be
közéjük. A felállás: Háló
István dobolt, Szabó István
basszusgitározott, Liszkai
István énekelt, ritmusgitáro-
zott, Kovács Sándor (Szása)
énekelt, Balázs Gábor szólógi-
tározott, és én szintén szólógi-
táros és énekes voltam. Akko -
riban szombat-vasárnap 6-tól
10-ig volt buli a KISZ-ben. Ez
volt nekünk a fellépési lehető-
ség. Jó volt a társaság, a han-
gulat ezeken a rendezvénye-
ken. A dolognak ’71-ben vége
lett, hogy miért, azt senki se
tudja. Utánunk még jöttek
zenekarok, de egyik se volt
olyan sikeres, mint mi. Aztán
1997-ben csináltunk egy nosz-
talgiabulit az akkori 1. sz.
Általános Iskolánál, abból az
apropóból, hogy Balázs Gabi
50 éves lett. Lényegében ez
volt az ő szülinapi ajándéka. A
„Rock a Torony körül” kon-
cert megszervezésében Csurka

Péter nagy segítségünkre volt.
Nem is reméltük, de kb. ötez-
ren örültek együtt velünk. Ma

már százszor jobban játszunk,
de az akkori lelkesedés, han-
gulat leírhatatlan. Egy év
múl va elkezdtem játszani egy
Colt Band nevű countryzene-
karban, de nem az az én vilá-
gom. Így aztán ’98 áprilisában
újrakezdtük a régiekkel Rock
a Torony körül néven, s ebből
lett szépen lassan a Torony
Band. Az egyedüli vizsgával
(könnyűművészeti előadói)
rendelkező én voltam, min-
denki más lelkes amatőr. Azó -

ta így működünk folyamato-
san, 14 éve. Csak meghívásra
játszunk, ez általában havi
egy fellépést jelent. Nekünk
ez nem megélhetés, csak hob -
bi, csak egy baráti társaság,
amely szeret együtt ze nél ni.
Ameddig szeretjük, addig csi-
náljuk. 

– A zene kedvtelés, de mi -
ből élsz?

– Számomra a megélhetést
a Tüzeléstechnikai Kft. veze-
tése jelenti. Egy éve már a

nyug díj mellett dolgozom.
Ki lenc település kéménysep-
rési munkáit kell ellátnunk, és
ezt irányítom én. A céghez
’91-ben jöttem, ismeretség
révén kerültem ide. A gazda-
sági válság már éreztette ha -
tását, kevés munkalehetőség
volt. Előtte még profi zenész-
ként is próbálkoztam 5 évig
itthon és külföldön (Ausztria,
Svájc, Luxemburg, Németor -
szág szórakozóhelyein) és a
megyei központban is voltam

3 évig. A helyi kirendeltség
vezetését 1994-ben vettem át.

– Szóval még mindig moz-
galmas életet élsz. Mit szól
ehhez a család? 

– A családom: Edit, a fele-
ségem, a lányunk, Edina, aki
Pesten él 8 éve és ügyvéd, a
fiunk, Attila, aki Békéscsabán
egy autószalonban értékesítő,
és az ő kislánya, Petra. Szóval
a gyerekeink már önálló életet
élnek, de azért néha ők is el -
jönnek a koncertjeinkre, még
a kisunokám is. Sőt a 87 éves
édesanyám is eljön. Edina 2
évig tagja is volt a zenekarnak
mint énekes. Edit rendszere-
sen velünk tart itt helyben, de
vidékre nem jön. Nekem a
zenehallgatás jelenti a pihe-
nést. E téren mindenevő va -
gyok, de csak igényes zenéket
hallgatok. A szélsőségeket,
pél dául a metált, lakodal-
mast, sramlit nem szeretem.
Emellett tagja vagyok a Bo -
ros gyáni Horgász Egyesü let -
nek, de én már lazán veszem a
dolgokat. Sokat unokázunk,
ha tehetjük, minden este lejá-
runk. Egy héten egyszer edző-
terembe is járok, TRX-et csi-
nálok. Szeretem, mert minden
porcikámat megmozgatja.
Nagy jából megkaptam min-
dent az élettől, amit akartam,
már inkább a gyerekekre,
unokára koncentrálok. Amíg
csak tart az egészségem. Gugé

Következő interjúalanyunk
Hor váth Hajnalka alkotóművész.
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Egy életen át kell játszani…
… amíg feszül a húr. Interjúalanyom, Jónás János
ezt valóban így is gondolja. Haját már behavazta
az idő, de az arca ugyanaz, mint jónéhány évvel
ezelőtt, mikor először találkoztunk. Igaz, akkor
én még kislány voltam, és sóvárogva lestem a tán-
coló „nagyokat”. A zenekarban már akkor is ott
volt János, mint ahogy ma, 61 évesen is, ugyanaz-
zal a derűvel, örömmel pengeti gitárját. VASPÓTLÁS TERMÉSZETESEN

Az egyik leggyakoribb hiányállapot, a vashiány csaknem
valamennyi szervet, szövetet roncsolja. Tartós fennállásakor
kóros vérszegénység alakulhat ki, ami gyermeknél fejlődé-
si lemaradást, tartós magatartászavarokat is kiválthat.
Károsodhat a hormonális rendszer, a tápcsatorna, az
immunrendszer kevésbé ellenálló a fertőzésekkel szemben,
a köröm töredezik, a haj hullik, a bőr száraz.

Naponta mintegy 6 mg vas kerül egy átlag magyar szer-
vezetébe az étellel, pedig a kiegyensúlyozott működéséhez
14-15 milligramm kellene, mivel a bevitt vasnak csupán 10
százaléka szívódik fel. A fermentált fekete teában, borban,
búzában, található vegyületek gátolják, míg a C- és a B12-
vitamin, a cink és a réz segítik a vas felszívódását. A legtöbb
vasat tartalmazó élelmiszer a szójaizolátum, a mák, a búza-
korpa, emellett jelentős mennyiség található a friss csipkebo-
gyóban, a szárazbabban, a spenótban, céklában, a lencsében,
petrezselyemben és egyes sajtfélékben. 

Néhány, a gyógyszertárban kapható készítmény segíthet
a kiürült vasraktárak feltöltésében, mint pl: HUMET-R
szirup, KRAUTERBLUT-S szirup.

Jó egészséget kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A békési önkormányzat kie-
melt hangsúllyal fordul a
fogyatékkal élők felé, ezért
működteti a Békés Városi Szo -
ciális Szolgáltató Központ a
Derűs Házat a Kossuth utcá-
ban, a Dózsa úti Családi Kört
és a Csallóközi utcán a Végvári
Klubot. A fogyatékkal élők,
így a mozgáskorlátozottak, ér -
telmi akadályozottak vagy au -
tisták az épekkel egyenlő jo -
gokkal rendelkeznek. A Fogya -
tékkal Élők Nappali Ellátásá -
ban dolgozó szakemberek az
ellátottak emberi méltóságá-
nak tiszteletben tartásával, tü -
relemmel, kedvességgel, meg-
bízhatóan végzik munkájukat:
a fejlesztő vagy szinten tartó
foglalkozásokat. 

Az ellátást igénylők segítsé-
get kaphatnak a hivatalos
ügyek intézésében, biztosítot-
tak a tisztálkodási, mosási
lehetőségek, adottak a sza-
badidő hasznos eltöltéséhez a
feltételek, étkezés igénylésére
és annak kultúrált elfogyasz-
tására van mód. Szükség ese-
tén biztosítjuk az orvoshoz
kísérést, az egészségügy szak-
ellátáshoz juttatást.

Lehetőség nyílik gyógytor-
nára, társastáncra vagy éppen a
vallás gyakorlására. A Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ Nappali Fogyatékos
Klubjaiban a szabadidős prog-
ramok igen sokszínűek, a
kirándulástól a regionális kul-
turális találkozókig terjednek. 

Kapcsolatban ál lunk az
Értelmi Fogyatékosok Orszá -
gos Szövet ségével és környező
települések hasonló klub jaival.
A klubtagok jelenleg is regio-
nális sportnapra készülnek,
hiszen Békés város ad otthont
(május 24-én, 9 órától a
Sportcsarnok ban) a már ötödik
alkalommal sorra kerülő Derűs
Kupának, ahová több mint 150
személy regisztrált.   

Meggyőződésünk, hogy ha
lehetőséget és megfelelő tá -
mogatást kapnak a fogyaték-
kal élők, ők is képesek érté-
ket teremteni a társadalom-
ban, mellyel önbecsülésre te -
hetnek szert.

Fogyatékkal Élők Nappali
Klubjába Kis Ilonánál lehet
je lentkezni a Jantyik u. 1.
szám alatt. Tel.: 66/414-840
vagy 70/337-1186.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
NAPPALI INTÉZMÉNYE

A napokban ünnepelte 90. születésnapját Jantyik Mátyás György, bé -
kési lakos. A jubileum alkalmából Izsó Gábor polgármester személye-
sen köszöntötte, és nyújtotta át neki a minisztériumi emléklapot. Az
idős úr több évtizedes, aktív munka után vonult nyugdíjba. Nyugál lo -
mány ba vonulását követően egyik szeretett hobbijának, a horgászat-
nak hódol. Születésnapját nagy családjának körében ünnepelte. Mára
már összesen 16 unokával és dédunokával büszkélkedhet.

Szépkorú köszöntéseHIRDETMÉNY
A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjuk
valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévő, minden 3 hónaposnál idősebb ebet az alább felsorolt
napokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon 

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség ter-
jedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdo-
nosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.

Felvezetett eb oltási díja:       2800 Ft/eb
Kisállat egészségügyi könyv:   500 Ft/eb 
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:                          100 Ft/ 10 tt. kg
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Háromszobás lakás dupla fűtéssel és nagy
udvarral eladó. Érd.: 66/415-439, 15 órától.
A Kereszt u. 27. szám alatt ház eladó. Érd.:
66/643-307.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó vagy
kockaházra cserélhető. Tel.: 30/51-80-728.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház
eladó. 20/331-69-82.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház, áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Garázs eladó a Fáy 1-ben. 30/439-02-68.
A Csabai úton kétszobás kockaház eladó
vagy második emeletig lakásra cserél-
ném. 20/450-15-00.
Ház eladó. Érd.: 30/48-10-449.
Házat cserélnék emeleti lakásra. Érd.:
30/739-62-58.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
A Szegedi u. 6. szám alatt eladó egy két-
szobás + nappalis, teljesen felújított tég -
laház. Vegyes tüzelési lehetőség, fűtött
garázs. 70/678-31-55.
A Gát utca 37. alatt ház eladó, reális áron.
30/586-88-86.
Tanya eladó 4 kvadrátos portával. Villany,
ásott kút van, kövesúthoz közel. Tel.:
70/310-99-40.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított
téglaház fűthető garázzsal eladó vagy
földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatti háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 30/621-61-75.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.

Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békés belvárosában földszinti, egy szo bás,
erkélyes, egyedi mérőórás lakás eladó.
Érd.: 20/912-32-43.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szom szédságában háromszobás össz -
kom fortos ház sürgősen eladó. Érd.: 30/
618-57-89, 30/382-58-59.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Békésen az Árok utca 16. szám alatti
össz komfortos családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 20/98-307-94.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince u. 3. szám alatt eladó. Tel.:
66/410-323. 
Békésen lévő tömblakásaimat eladnám
vagy családi házra cserélném. Érd.: 30/
57-68-198.
Kétszobás ház eladó Békésen. Érd.:
66/634-103, 30/55-19-108.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe -
tőséggel, termő gyümölcsössel eladó.
Villany, fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
Körösi Csoma S. u. 23. szám alatti ház
nagy telekkel eladó. 30/450-71-72.
Bontásra való ház nagy udvarral eladó.
Érd.: 30/844-90-72.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
A Csallóközi u. 83. számú 2 + 2 félszo -
bás családi ház eladó. Tel.: 70/398-25-32.
A Daru u. 2. szám alatti ház eladó. Tel.:
30/938-04-61.
Kossuth u. 1-ben, a Juhos Fotó fölött, har-
madik emeleti lakás sürgősen eladó. Érd.:
70/214-41-44.
Szegedi u. 29. alatti, felújításra szoruló kis
ház eladó. 70/567-79-43.
Az Ady utcában 39 m2-es, II. emeleti, egy -
szobás, felújított, egyedis, azonnal beköl -
tözhető, nagy erkélyes lakás eladó. Érd.:
30/967-15-77, 66/634-457.
Kamuton, 1965-ben épült, kétszobás ház
sok gazdasági épülettel, 2800 m2 telken
eladó vagy békési házra cserélhető. Érd.:
70/56-57-350.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, vil-
lany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/578-
06-55 vagy 20/436-46-20. 
Építési telek bontásra váró házzal eladó.
Irányár : 1,9 millió Ft. Érd.: 70/413-21-97.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kastély zug 5. szám alatti ház eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 66/643-307.
Dankó u. 26. szám alatti ház 3 millió Ft-
ért, akár részletre is eladó. Csere érdekel,
hitel nincs az ingatlanon. Tel.: 30/433-97-
90, 70/32-888-32. egész nap.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
utca 26. szám alatt. Érd.: a Gát utca 33.
alatt. Tel.: 20/59-99-102. Ár: 4,9 millió Ft.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Veres  Péter tér 6-ban eladó vagy cserél-
hető egy egyedi átalakítású 2,5 szobás,
erkélyes, egyedi kombigázkazános lakás.
Irányár 5,8 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II.
emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető, vilá-
 gos lakás eladó 5,9 millió Ft-ért. 70/234-
64-19.
Békésen kétszobás, összkomfortos bel-
sőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6 millió Ft vagy megegyezés
szerint. 70/215-45-77.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

1 + 2 félszobás, összkomfortos családi
ház eladó a Dózsa Gy. u. 41. szám alatt.
Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Régi építésű kétlakásos ház eladó az
Arany J. u. 9. szám alatt. Ár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 66/634-112. 
Békésen tehermentes, 64 m2-es, második
emeleti, háromszobás lakás eladó vagy
azonos árban kertes házra cserélhető. Ár:
8,9 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhely-
iségekkel raktárnak is kialakíthatók, vá -

ros központi részen sürgősen eladó 9 mil-
lió Ft-ért, vagy cserélhető kisebbre. Érd.:
30/377-53-10.
Cseresznye u. 15/3. számú kétszintes, 90
m2-es kertes ház két garázzsal eladó. Ár:
9,5 millió Ft. Tel.: 70/603-56-87.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Városközponthoz közeli részen családi ház
eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Hét mil lióig
lakást beszámítok. Tel.: 70/310-88-07.
A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Békésen, a Maróköz u. 2. alatt három-
szobás, nappalis ház eladó. Lakást má -
sodik emeletig beszámítok. Irányár: 13
millió Ft. 20/584-04-50.

INGATLANT KERES

Békésen egyszobás albérletet keresek 20
ezertől 25 ezerig, kaució nélkül. Érd.: 70/
280-43-84.
Ötszobás albérletet keresek. 30/84-78-144.
Házat vennék részletre vagy hitelátvál-
lalással. Minden megoldás érdekel. Tel.:
30/236-85-69, 16 óra után.

KERT
Békésen, a város szélén követút mellett 9
kvadrát kert eladó. Víz, villany van. Telep -
helynek is alkalmas. 30/30-90-958.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Nagykertben, kövesút mellett föld jó kerti
házzal olcsón kiadó. Érd.: 30/453-67-17,
70/578-19-09.
Békésen lévő tömblakásaimat Békés
vonzáskörzetében lévő szántóföldre cse -
rélném. Érd.: 30/57-68-198.
Malomasszonykertben, a járda mellett
kert eladó. Faház, villany, víz van. Békés,
Petőfi u. 39.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1200-es piros színű gyári állapotú, kevés
km-t futott Lada, 2 éves műszakival
eladó. Tel.: 20/553-03-09.
MZ motorkerékpárt vennék bontásra maxi -
mum 5 ezer Ft-ért. Tel.: 20/228-58-66.
Két db Simson Star egyben vagy bontás-
ra eladó, vagy cserélhető Suzuki Eco-ra.
Tel.: 30/457-23-02.
3 mázsás utánfutó magasítóval, jó állapot-
ban, egyéves műszakival eladó. 30/27-
66-393, 66/429-196.
Jawa 250 cm3-es csepptankos, szürke for-
galmival, üzemképesen eladó. Tel.: 30/
457-23-02. 
1 Michelin 155/70/13-as gumi eladó. Érd.:
70/538-92-04, Szűcs Lajos.

Trabant szgk. üzemképes állapotban
eladó. Tel.: 20/98-30-794.
Renault Clio 1400 cm3 eladó. 20/25-95-131.
Peugeot 405 Diesel műszakival, vonó ho -
roggal olcsón eladó vagy bármilyen értel -
mes dologra cserélhető. Tel.: 70/618-37-09.

ÁLLAT
Tenyészállatnak való barna bütykös lúd
gúnár és pulykakakasok eladók. Tel.:
30/93-190-85.
Keresek vagy örökbe fogadnék fiatal,
közepes termetű lány kutyust. Tel.: 20/31-
40-954.
Választási malac eladó. Érd.: 70/240-58-71.

TÁRSKERESÉS
50 éves férfi társat keres, káros szenvedé-
lytől mentes, házias hölgyet. Tel.: 30/75-
20-876, este hat óra után.
52 éves, egyedül élő, házias, molett nő
50-58 éves, egyedülálló, magányos férfi
társaságát keresi. Tel.: 70/36-06-247.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kőműves-karbantartó, udvaros, éjjeliőr, se -
gédmunkás állást keresek. 20/326-79-26.

EGYÉB
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír, és
műszaki cikket ingyen elszállítom. Érd.: 30/
377-53-10.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, álló ven-
tilátor, kézmosó kagyló, hideg-meleg
vizes, 2 db hármas ablak 270x180-as, 9
éves si cu. 30/377-53-10.
Eladó egy sarokülő garnitúra és egy heve -
rő. 30/377-53-10.
32 literes akvárium eladó. 30/377-53-10.
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.:  20/553-03-09.
500 m2-es új tűzihorganyzott szín tar-
tozékokkal eladó. Tel.:  20/553-03-09.
Piros színű „Csárdás” csabai új cserép ked-
vező áron eladó. 1400 db egész, 66 db fél,
és 51db szegőcserép. Tel.: 20/553-03-09.
Bontásból építési törmelék, föld ingyen
elvihető. Érd.: 70/412-21-97.
170/50 méretű munkaruha öltöny eladó.
Ára: 4000 forint. 30/655-25-15.
Kombinált hűtőgép eladó. 30/655-25-15.
3 darab 10-15 literes zsírosbödön eladó.
Darabja 1500 forint. 30/655-25-15.
Eladó 193 db Sporthorgász című újság.
30/655-25-15.
Nikon D60 digitális fényképező váz eladó.
30/655-25-15.
Jó állapotú fürdőkád eladó 5000 forintért.
30/655-25-15.
Eladó: dohányzóasztal, 2 db fotel, 2 db
szék, nád hintaszék, asztal , virágtartó
állvány. Tel.: 66/415-165, 12-13 óra között.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tá gu -
lási tartályok. Tel: 30/376-69-16.
Szobabútor és hűtőszekrény olcsón
eladó. 30/911-61-51.
Fagyasztóláda és szekrény eladó. Békés,
Petőfi u. 39.

Kisszerszámos halász felszerelés „Pók”,
alu kávákkal, felhúzó rúddal, 3 db hálóval
eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ru hás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Háromszemélyes kihúzható ágyneműtar -
tós rekamié + 2 db fotel újszerű állapotban
eladó 30 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Rossz akkumulátort veszek, érte megyek.
Tel.: 20/228-58-66.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
IZS 22-es típusú, 4,5 kaliberű orosz lég-
puska olcsón eladó. Tel.: 20/629-28-38.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait és fém hulladékait.
Tel.: 20/62-92-838.
Eladó: 120 l-es felújított Hajdu villanybojler,
660-as Stihl láncfűrész 70-es vezetővel,
fel újítva. Bontásból cserép, kúpcserép.
20/472-96-58.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, taka rító -
gép, háromrészes ülőgarnitúra, előszo ba -
fal. Érd.: 30/739-62-58.
Háromkerekű felnőtt kerékpár eladó.
Békés, Jókai u. 2.
Rossz akkumulátort, villanymotort, vas hul-
ladékot, személy- és teherautót veszek.
30/230-58-53.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek (2-
3 fő, június 22-26.). Tel.: 30/94-55-433.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép,
faanyag, ablakok, beton áthidalók, keríté-
soszlopok, mozaiklapok, mosdókagylók,
kétkerekű kézikocsi, műanyag 10-es re -
keszek, faládák, konvektorok, disznótoros
asztalok. 20/342-26-07. 
100 x 210 cm újszerű, közepén üvegcsíkos,
lakkozott bejárati ajtó tokkal, kilincsel, zárral
eladó. Tel.: 66/739-890, 30/530-96-23.
90x210 cm-es duplaüveges ajtó tokkal,
150x180 cm-es duplaüveges ablakok tokkal
eladók. Tel.: 66/739-890, 30/578-63-80.
3 db új zuhanykabin, üveg ajtólapok, ab -
lakok eladók vagy cserélhetők kerékpárra,
Simsonra, Babettára, fűnyíróra. 30/578-
63-80.
Eladók: Hilti 72 szerszámmal, villanymo-
torok, szivattyúk, tégla, mestergerenda, 3
m előtető, férfi kerékpár, 3 mázsás után-
futó műszakival. 66/412-862.
Fagyálló kaktuszok, cserjés boglárka,
inkaszegfű, árnyékliliom tövek és többfaj-
ta krizantém tövek, évelő virágtövek
eladók. Tel.: 20/355-77-26.
Varrógép eladó a Mátyás király u. 20.
alatt. Tel.: 20/912-48-06.
80x120-as masszív satupad fiókkal eladó.
30/537-87-35.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 1000 li -
teres műanyag konténer, biztonsági záras
lemez iratszekrény. Érd.: 66/414-087.
Kihúzhatós, ágyneműtartós ifjúsági ágy
eladó. 70/232-24-13.
400 literes hűtőláda eladó. 20/25-95-131.
Bontásból föld elvihető. Érd.: 30/844-90-72.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012 MÁJUS 22. KEDD 12 ÓRA.

A magyar kézműves hagyo-
mányok és adottságaink jobb
hasznosítása érdekében a Ma -
gyar Kereskedelmi- és Iparka -
mara tizedik alkalommal hir-
dette meg az alkotó kézműves
termékek jutalmazására a
„Magyar Kézműves Remek”
elismerő cím adományozását. A
különleges elő-
állítási technoló-
giát őrző és kie-
melkedő mi nő-
ségű kézműves
termékek díja-
zásának célja a
hagyományőrző
vállalkozói kultúra, a kézműves
szakma rangjának emelése és
újabb piaci lehetőségeinek feltá-
rása. 2012-ben rekordszámú –
minden idők legtöbb pályázata
– 121 pá lyamű érkezett, a zsűri
pedig 46 Kézműves Remek
címet adományozott köztük

négy békési mesternek is.
Díjazták a Csapó Imre pék-

mester által készített Békési
szilvalekváros papucsot, illet-
ve Kis Zoltán lakatosmester
ker ti használatú mobil ke -
mencéjét. Ki tüntető címet
ka pott még  Kle ment József,
hentes és mé száros mester

által készített
Klement kol-
bász, valamint
e l i smeré sben
ré szesült a
Nép művészeti
Ko sárfonó Bt.
ko s á r f o n ó j a ,

Ko csor Imréné, akit a fonott
szekrény, tároló láda és pik-
nikkosár egyedi elkészítése
miatt díjazott a szakmai zsűri.
A békésiek sikeréhez jelentő-
sen hozzájárult Balog Gá -
borné textilműves lelkes hát-
térmunkája.

Négy békési mester
kapott kitüntető címetA Magyarországon 1994 óta

tartott Madarak és Fák Napja
alkalmából hagyományosan a

két csoportban 40 gyermek-
kel működő Hunyadi téri
Óvoda látta vendégül a többi
tagóvoda csoportjait játékos
rendezvényén. A program
célja, amint Tokaji Ferencné
tagóvodavezető megfogalmaz-
ta, hogy a városszéli, termé-
szetközeli óvodában a gyere-
kek együtt és játékos körül-

mények között ismerkedjenek
a természettel. Az óvónők
idén is élvezetes, ugyanakkor

az ismereteket bővítő vagy
elmélyítő játékokat találtak
ki: madarak fotóit kellett az
állatok élőhelyével, odújával
párosítani, műanyag „mada-
rat” röptetni, az állatvilág
egyéb tagjait felismerni. A
program a gyerekek közös és
önfeledt udvari játékával ért
véget.                          Sz. K.

Madarak és Fák Napi 
óvodástalálkozó a Hunyadi téren

„Ki vagyok én?” játék a Madarak és Fák Napi rendezvényen.
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Megyei múzeumok összefo-
gásából állt össze az a vándor-
tárlat, amely most Békésen, a
Jantyik Mátyás Múzeum Ga -
lé riájában látható a jövő hó -
nap végéig. A Játékok a múlt-
ból kiállítást Deákné Do -
monkos Julianna, a Békési
Kistérségi Is kola Hepp Ferenc
Tagiskolá já nak vezetője nyi-
totta meg, kiemelve a játék
személyiséget fejlesztő, képes-
ségeket növelő szerepét. Fel -
idézte a 20. század já téktörté-
nelmét: az első évtizedekben,
egészen a hatvanas évekig
házilagosan készítettek gyer-
 mekjátékokat, ritkaságszámba
ment a vásárban vett já ték-
szer. A játékok ekkor az életre
nevelést szolgálták, ezért
gyakran a mezőgazdasági esz-
közöket jelenítették meg. A
tárlat ilyenekből is számosat
bemutat, de láthatók csúzlik,
bigejátékok, üveggolyók, csu-

hábabák, fakanálbábuk, szán-
kók, csontból készült játékok,
továbbá természetesen hajas-
babák és macik is.         Sz. K.

Játékok a múltból
GALÉRIA Kiállítás nem csak a gyerekeknek

A játékmaci örök sláger. Még
fotók a www.bekesiujsag.hu
oldalon.

Kocsor Imréné, Csa -
pó Imre, Kis Zoltán és
Klement József hasz-
nálhatja termékeinél a
Magyar Kézműves Re -
mek címet.
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Május 17. csütörtök 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü -
lete Férfiak és Apák Napja szalonnasütéssel. 
Békési Tájház

Május 18. péntek 10 óra 
Központi Óvoda névadó ünnepsége.
Baky u. 4.

Május 18. péntek 17 óra
A Békési Kistérségi Általános Iskola Gála előadása.
Kulturális központ

Május 19. szombat 10-17 óra
VI. Nefelejcs Vigalom. Részletek a 4. oldalon.
Békési Tájház

Május 19. szombat 18 óra 
Békési FKC – Gyöngyösi KK bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 25. péntek 8-12 óra
A Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egye -
sület kóstolóval és bemutatóval egybekötött Bio-
napi vására.
Piac

Május 26. szombat egész nap
Sportágválasztó, Gyermeknap, Sárkányhajó-
verseny, koncertek és a VI. Békési Szilva -
pálinka Ün nep. Részletek lapunk címoldalán.
Pálinka Centrum, Dánfoki Üdülőközpont

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 17-26. KÖZÖTT
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Ki olvas manapság mesét? Az anyukák,
hivatalból. Pedig régen a mesék nem a gye-
rekeknek szóltak, hanem a felnőtteknek,
hogy a hosszú, monoton munkát elviselhető-
vé tegyék. A „hivatásos” mesemondók évszá-
zadok hagyományából táplálkoztak, s ha a
hallgatók értékrendjébe ütközőt mondtak, a
közösség nem hagyta annyiban, kijavíttatta
velük. Ezért is gondoljuk azt, hogy a mesék a
komplex tudásanyag részét képezik.

Milyen is a mese? Mondhatjuk azt rá,
hogy minden mese arról szól, hogyan lesz a
békából királyfi, a szegényember legkisebb
fiából meg király, azaz a parasztok felfelé
jutását vannak hivatva példázni – de persze
a feudális társadalmi rendnél lényegesen
korábban keletkeztek az első mesék.
Mondhatnánk azt, hogy a mesében – sajáto-
san ugyan, de – minden a helyén van, való-
jában azonban a mesében mindenért meg
kell dolgozni, meg kell küzdeni. Mondhat -
nánk: akár az életben. Talán ennek az ana-
lógiának a hatására jött létre a meseterápia
(theraposz: görögül szolgát jelent, a thera-

peia pedig ilyen módon szolgálatot), mely-
nek első lépése a „saját mesénk” megtalálá-
sa, amivel „dolgunk van”, ami hozzátehet az
életünkhöz. Ugyan nem vagyok szakember,
mégis javaslom, gondolkodjunk el, melyik is
a mi mesénk (csak a népmesékből válasz-
szunk, esetleg Andersentől, mert a műme-
sék már nem hordozzák ezeket a tulajdonsá-
gokat), melyik szereplő vagyunk mi ebből,
és hol vagyunk épp a mese folyamában.
Hova tart a hős, és kik vannak a segítségé-
re? Általában nem tudjuk megindokolni
elsőre, miért az a kedvenc mesénk, ami, de
egy kis utánagondolással sokat nyerhetünk.
Ha pedig valaki – mint én is – kételkedik,
próbálja megindokolni, melyik az a mese,
amit sosem szeretett! Számomra ez A ren-
díthetetlen ólomkatona: más, mint a többi-
ek, nincs beleszólása az életébe, csak dobálja
ide-oda a sors, míg végül csak egy kis ólom-
maszat marad belőle. Egyszóval a kiszolgál-
tatottság az, ami nincs ínyemre – és Ön,
kedves Olvasó? Hogy van a mesékkel?

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MESEBESZÉD

A napokban rendezték meg
a Maros Gábor Országos Szó ló
és Duó Ütőversenyt Győr ben.
A verseny célja a tehetséges
tanulók országos szintű bemu-
tatkozása és az ütőtanszak pe -
dagógiai eredményének mé ré-
se volt. A háromnapos rendez-
vényt ne ves szakmai zsűri
értékelte: Szabó István főisko-
lai docens (Deb recen), Papp
Balázs szakközépiskolai tanár
(Győr), Fa zekas László zeneis-
kolai tanár (Vác). A versenyre
41 zeneiskolából összesen 111
növendék jelentkezett. A
Békési Alap fokú Művészeti
Iskolát Bon dár Kristóf, Bohus
András, Domokos Dávid,
Dávid Mar cell és D. Nagy
Márton képviselte. Nevük so -
kak számára ismerősen cseng,
hiszen gyakran vállalnak sze-
replést a város kulturális és
társadalmi rendezvényein. A
többnapos ese mény ünnepé-

lyes díjkiosztó gálával ért
véget, melynek erdményekép-
pen a Dávid Marcell és D.
Nagy Márton duó a zsűri III.

díját vehette át. 
Felkészítő tanáruk Szőnyi

Graciella volt. Szeretettel gra-
tulálunk. 

Békési siker az országos
győri ütőversenyen 

D. Nagy Márton és Dávid Marcell egyik békési fellépésükön.

Április 27-én rendezték meg
a hagyományos játékos családi
sportdélutánt az Epreskerti
Tagóvodában, ahol a gyerme -

kek együtt játszhattak a szüle-
ikkel. Az óvoda pedagógusi kö -
re fontosnak tekinti a család és
az óvoda harmonikus kapcso -

latát, ezért több alkalommal is
szerveztek közös tevékenysége-
ket, melyek a jó közösségi
össze tartozást segítik elő. Prog 

ram jaikkal szeretnének segít-
séget nyújtani a szabadidő tar-
talmas eltöltésére az egészséges
életmódra nevelés jegyében. A

gyermekek életkorának megfe-
lelő mozgásos játékokkal a test
és a lélek harmóniáját, a mozgás
örömét és fontosságát szeretnék

hangsúlyozni.  A sok kö zös játé-
koknak köszönhetően jó hangu-
latú, vidám délutánt tölt hettek
ismét együtt. 

Családi sportdélután 
az Epreskerti Óvodában

Folytatás a címoldalról
Közben kézműves játszóház,

közlekedési teszt, szellemi totó,
tűzoltóautó-bemutató, 11 órá-
tól Tücsök Peti és Hangya Levi
zenés gyermekműsora szóra-
koztatja a gyerekeket.  

A Körös Kupa Sárkányhajó
Verseny a kishajó-kikötőnél lesz
10-16 óra között. 16-20 fős csa-
patok Kálmán Tibornál jelent-
kezhetnek (20/805-72-51). 

A hatodik Békési Szilva -
pálinka Ünnep részben a Bé -

kési Pálinka Centrumban,
részben Dánfokon, az üdülő-
központban zajlik majd. 11
órakor ünnepélyesen felavatják
a Békési Pálinka Centrum
pálinkatrezorját, ugyanott lát-
ványfőzés kezdődik. 13 órától
nyílt napra kerül sor folyama-
tos idegenvezetéssel, gyermek-
játékokkal, kézműves foglal-
kozással, énekes fellépésekkel.
A Pálinka Lovagrend fél négy-
től vonul át a pálinkacentrum-
tól Dánfokig, ahol a progra-

mok a színpadon folytatód-
nak. 16:30-tól Frego lina Tár -
sastánc Klub táncosainak
bemutatója, 16:50-től Én han-
gom énekverseny döntősei és
nyertesének műsora, 17:10-től
Energy Dance Cool bemutató-
ja, 17:30-tól LINEA Fitness
Club bemutatója. 18:30-tól
Hevesi Happy Band koncert,
21 órától Bikini koncert,
végül 23 órától Dánfoknyitó
szabadtéri retro diszkó Pálfi
Zolival. A belépés díjtalan!

�

Megarendezvény a hónap végén Dánfokon
TÁMOGATÁS Hevesi Imre együttese és a Bikini koncertezik
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Horgász
szemmel

A legtöbb horgász esetében a
spiccbotos horgászat adja meg
az alapokat, hiszen ritka az a
gyerek vagy felnőtt horgász, aki
orsós bottal szerzi meg első hor-
gász élményeit. Aki jól elsajátít-
ja a spiccbotos horgászat alapja-
it, annak a következő szintű
horgászati forma nem okoz
nehézségeket. A spiccbotos hor-
gászatnál a hal, a damil, a bot és
a horgász között lévő közvetlen
kontaktusban lévő fárasztás
adja meg azt az élményt, amire
a horgász vágyik. Egy szóban
úgy lehetne összefoglalni: zsák-
mányszerzés. Olyan horgász-
módszerről van szó, amellyel
talán a legtöbb halat lehet
fogni. Nem igényel jelentős
technikai eszközöket, hiszen
elegendő az adott spiccbot,
damil, úszó, ólom, horog és sze-
reléktartó létra. Ezekből a kellé-
kekből kell összeállítani helye-
sen a szereléket. Minél fino-
mabbra álltjuk be a szerelékün-
ket, annál több kapást fogunk
meg. A damil vastagsága is
nagyon meghatározó: általában
12-20-as átmérő között kell
keresni az optimális vastagsá-
got. A horog is lényeges, hiszen
ezzel fogjuk ki a halakat.  Akár
csontkukaccal, akár csemege-
kukoricával horgászunk, a jó
horog méretét 16-8 méretek
között kell keresnünk. Minden
horgászvíznek megvannak a
sajátos spiccbotos szerelékei.
Álló- vagy folyóvizeknél min-
dig a vízhez alkalmazkodó
úszó formát kell választanunk.
Ezen múlik, hogy horgászatunk
eredményes lesz-e.

Szekerczés Sándor

SPICCBOTOS 
HORGÁSZAT
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Május 1-jén Kunmadarason
a Honda Motoros Majálison
Faragó Zalán, a Hepp Tag -
iskola 2. osztályos tanulója
Yamaha motorjával újra rajt-
hoz állt a gyorsulási verseny-
ben. Korcsoportjában 3 indu-
ló között ő lett az 1. helyezett.
Zalán Kunmadarasról a képen
látható kupával tért haza.
Gratulálunk!

Ifjú motoros
újabb sikere

A közelmúltban került sor -
ra az Olimpiai Ötpróba moz-
galom békési kerékpártúrája,
melyen lelkes gyerekek és fel-
nőttek indultak, 20, 40 és 80
km-es távon, ki-ki edzettségé-
nek megfelelően. A túrára
még Budapestről, Hódmező -
vá sár helyről, Eger ből és Szol -

nokról is érkeztek próbázók,
akik elismeréssel szóltak a
békési táj szépségéről és a
próba családias jellegéről. A
szervezők ezúton is elismerik
és köszönik a mozgalom helyi
segítői közül Gerlai Katalin
testnevelő tanárnő és Pankotai
Gábor kajakedző munkáját.

Messziről is jöttek 
túrázni az ötpróbázók

A korán érkezett kánikulai
időben is közel hatszázan láto-
gattak ki a Dánfoki Üdülő -
központba április 30-án az I.
Dánfoki Történelmi Íjászver -
seny és Családi Nap alkalmá-
ból. Az íjászversenyre összesen
75-en neveztek, az ország szá-
mos pontjáról érkeztek verseny-
zők, a legkisebbektől az időseb-
bekig. A családi vetélkedőben
15 csapat mérette meg magát
11 versenyszámban. Minden
résztvevő ajándékkal gazdago-
dott, a legszerencsésebbek pe -
dig, akiknek a nevét a nap
végén kihúzták, a szponzorok
jóvoltából na gyobb ajándékcso-
magot is kaptak. A Belencéres
Nép tánc együttes, a Körös Ci -
tera Zenekar és a Békéscsabai
Baranta Csapat tagjainak fellé-
pése mellett a legkisebbek a

Vaskalapos Komédiások mű so-
rán derülhettek, vagy éppen
kipróbálhatták a pónilovaglást
a Körös-menti Lovassport

Egye sület jóvoltából. Lovasíjász
bemutatót a békéscsabai Novák
család tartott Szélkirály és Nel -
son lovukon.

Családi nap és íjászverseny
volt Dánfokon

A Határtalan Vándortúra és
Fesztivál részeként május 25-
28. között rendezik meg a III.
Békési Kerékpáros Feszti vált.
A rendezvény céljaként fogal-
mazták meg, hogy lehetőséget
teremtsenek a kerékpáros ter-
mészetjárók személyes találko-
zására, miközben megismerik
a Körösök völgyét és Békés

megye természeti, turisztikai
és kulturális értékeit. A túrá-
zóknak a szervezők fürdőzési
lehetőséget, sétahajózást, kul-
turális és szórakoztató progra-
mokat is kínálnak. A résztve-
vők mások mellett megismer-
kedhetnek a Mezőberény-
Körösladány-Szeghalom-
Vész tő és a Bé késcsaba-
Szabadkígyós-Gyu la-Doboz-
Gerla-Póstelek út vo na lakon

megtalálható kasté lyokkal,
történelmi emlékhelyekkel.
Másik alkalommal városunk
nevezetességeivel is merkedhet-
nek egy játékos ver seny része-
ként, továbbá elmenetnek a
békéscsabai Kö rösök Völgye
Látogatóköz pontba. A záróna-
pon a kereke sek csatlakoznak
a Határ tanul Vándortúrához,

amely a határ romániai olda-
lán rajtol és végső célja Békés-
Dánfok. A rendezvénnyel
kapcsolatban bővebb informá-
cióval szol gál a Fenntartható
Tér ségért Alapítvány a 30/
654-16-86-os, a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület a
66/ 445-885-ös, és a Százlábú
Egyesület a 70/334-08-41-es
telefonon. Honlap: www.koro-
sok.hu, feta.info.hu.

�

Kerékpártúrák 
a Körösök vidékén
A várossal és a környékkel ismerkednek

Folytatás a címoldalról
Szoros csatában, de vé gül

alulmaradtak a mieink a cím-
védő veszprémi Éles Kézi -
labda Iskola ellen. Miután a
srácok 19:14-re legyőzték a
Gyön gyöst, következhetett a
döntő, ahol ismét a magabiz-
tosan menetelő Éles kézisuli
volt az ellenfél. Végig szoros
volt a mérkőzés, a lefújás előtt

15 másodperccel 10:10-et
mu tatott az eredményjelző.
Közép kezdésből a mieink
támadhattak. Négy passz
után Ásós Miklós tíz méterről
kitámasztásból kapura lőtt. A
védő és a kapus kezéről pedig
bepattant a labda a kapuba.
Ezzel a góllal pedig megnyer-
tük az ERIMA U11 Országos
Gyer mek Kézilab da-bajnok -

ságot. Az ünneplés a nézőté-
ren és az öltözőben sem ma -
radt el. 

– Azok a csapatok kerültek
a döntőbe, amelyeket vár-
tunk. A nagyszerű hozzáállás,
a védekezésünk és a kapus
remek teljesítménye révén
nyerhettük meg a bajnokságot
– összegezte Papp Bálint edző
a csapat munkáját.

Országos bajnok a gyermek kézicsapat

Az országos bajnok békési U11-es csapat. Álló sor: Polgár Zoltán klubelnök, Kádas László utánpótlás-igaz-
gató, Papp Bálint edző, Kecskés Bence, Szász Bálint, Tóth Péter, Szabó Pál, Kiss Sándor, Kocsor Sándor,
Felföldi Gábor edző. Középső sor: Szabóné Vass Gabriella edző, Kádas Bálint, Csorba Dávid, Baji Gergő,
Ásós Miklós, Major Márk, Pap Róbert Elől: Borbély István, Győri Kristóf.
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