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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Milyen állapotban
vannak a békési
kerékpárutak?
14%

30%
Tragikus
az állapotuk.

11%
Jó a minőségük.

Esperesi
székhely
lesz Békés

Júliustól lehet egyházi kézben az Eötvös Iskola és az Epreskerti Óvoda

Sípos Tas Töhötöm gyomai
lelkész, jelenlegi esperes nyugdíjba vonulása miatt az elmúlt
hetekben új vezetőt választottak a Békési Református Egyházmegye élére. A posztra Katona Gyula (Békés) és Pentaller Attila (Szarvas) lelkészeket jelölték. A 36 gyülekezet
közül 24 támogatta a békési
jelöltet, 12 pedig a szarvasi kihívóját. Az új esperest, Katona Gyula békési vezető lelkipásztort május 12-én iktatják be, az esperesi hivatal pedig Gyomaendrőd városból
Békésre költözik. Az ünnepélyes istentiszteleten Bölcskei
Gusztáv püspök szolgál majd.
Utoljára 60 éve volt békési
esperese a Békési Református
Egyházmegyének: a háború
után két évig Horváth Zoltán
töltötte be ezt a szolgálatot,
aki azonban nem bírta a kommunista államhatalom bizalmát, ezért elmozdították hivatalából.
M. A.

45%
Itt-ott rossz
a minőségük.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA
H-V: 8-20 óra között
Külső termálmedence
nyitva tartása:
H-P: 14-20 óra,
SZo-V: 12-20 óra között

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS. KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

Nem tudom,
nem járok
biciklivel.

Újabb oktatási intézmények
egyházi fenntartásban

A következő tanévtől egyházi fenntartásban működik majd az Epreskerti Óvoda és az Eötvös József Iskola.

Idén júliustól a Magyar
Pünkösdi Egyház (MPE) Országos Cigánymissziója által
alapított Reményhír Nevelési,
Oktatási és Képzési Intézmény
fogja működtetni a kistérségi
iskola korábbi nevén Eötvös
tagiskoláját és a kistérségi
óvoda Epreskerti tagóvodáját.
Az iskola és óvoda egyházi
működtetésbe adásáról a békési képviselő-testület április 18-i
rendkívüli ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el. Ezzel egy
többállomásos folyamat vette
kezdetét. Mások mellett a törvény által előírt dokumentációkat kell előkészíteni, de legalább ennyire fontos az érintett
családok fórumokon keresztül

Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 28 – MÁJUS 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁJUS 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁJUS 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi 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

történő tájékoztatása.
– A MPE Országos Cigánymissziója a tanítási-tanulási
folyamatok támogatást tűzte
ki célul, ezzel lehetőségeket
teremtve a gyerekeknek a kiegyensúlyozott környezetben
való tanuláshoz, valamint az
igényeik szerinti szabadidős
tevékenységekhez. Célunk,
hogy az oktatási intézmények
vezetőségének tapasztalatával
és a pedagógusok közreműködésével együtt alakítsuk ki
korszerű, magas színvonalú,
gyermekközpontú intézményeit. Meggyőződésünk, hogy
a jó szándékú együttműködés
és az odaszánt szakmai munka
meghozza közös gyümölcsét:

sikeres oktatást, felkészült,
elégedett és vidám gyerekeket. Maximálisan tekintettel
leszünk a pedagógusok, a
gyermekek, a családok identitására és szabad vallásgyakorlásra, nem kívánjuk kötelezővé tenni a gyülekezeti alkalmakon való részvételt, de szeretettel fogadunk minden
érdeklődőt – nyilatkozta Durkó Albert misszióvezető.
Mucsi András, a képviselőtestület Oktatási Bizottságának elnöke lapunknak azt
hangsúlyozta, hogy az új
fenntartó a korábbi tantestületet egy az egyben átveszi,
így a pedagógiai programokban nem lesz törés. A képvise-

lő reményét fejezte ki, hogy az
egyházhoz kötődő új fenntartó lelkileg is jó hatással lesz a
két intézmény közösségére, és
mivel karitatív téren nagyon
aktív az Országos Cigánymisszió, ezért remélhető, hogy
ennek a gyümölcseit az iskola
és óvoda gyermekei és pedagógusai is élvezni fogják.
Az önkormányzatnak fontos továbbá a Sportiskola sorsa. Ezzel kapcsolatban a képviselők azt a döntést hozták,
hogy a jelenleg ötödikes és
hatodikos sportosztályok a
jövőben ugyanazon a helyen
és ugyanazon pedagógusokkal
működjenek tovább.
Szegfű Katalin

BÉKÉSI ÚJSÁG,
– HÍREK,
TUDÓSÍTÁSOK,
INTERJÚK
MINDEN BÉKÉSINEK!

Békési sikerek az országos versenyben Az önkormányzaté
Az egész országból érkeztek szakmai tanulók
a tűzoltóság
A „Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító” és a „Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó” Szakma
Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét rendezték
meg a minap Békésen, a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézményben. A versenyre a két
szakma 21-21 legjobb tanulója érkezett az ország számos
pontjáról. A megmérettetés
során egyszerre kellett számot
adniuk az elméleti és a gyakorlati ismeretekből, mások mellett az anyagmozgatás, az elsősegélynyújtás, erőgépek üze-

FOTÓ: MINYA JÁNOS.

MEZŐGAZDASÁG

Összetett verseny zajlott városunkban.

meltetése, karbantartása és
javítása területén kellett bizonyítaniuk, de szántási feladatot is meg kellett oldaniuk. A

tét nagy volt: a legjobbak vizsgaeredményei alapján mentesülhettek a szakmai vizsgák
egésze vagy egy része alól.

A Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító tanulók versenyében Kovács Dávid Mihály, a
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény tanulója összetettben a harmadik helyezést szerezte meg, egyben különdíjat
is átvehetett mint a legjobb
munkagép-gyakorlatot bemutató versenyző. A rendező
iskolát képviselő másik diák, a
Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakképesítésben tanuló Salamon
Sándor a legjobb szántónak
járó különdíjat érdemelte ki.
Veres Nikoletta

Május 1-jétől az önkormányzat fenntartásában működik
tovább a helyi tűzoltóság –
erről a képviselő-testület áprilisi ülésén határozott. A változtatásra azért volt szükség, mert
az új katasztrófavédelmi törvény 2012. január 1. napjától a
tűzoltást és a műszaki mentést
állami feladatként határozza
meg. A jogszabály erejénél
fogva az önálló területtel nem
rendelkező tűzoltó köztestületek önkormányzati tűzoltóságokká alakulnak át, amennyiben az önkormányzat vállalja

A köztestületi tűzoltóság ezután
városi fenntartásban működik.

az önkormányzati tűzoltóság
fenntartását.
A Békési Önkormányzati
Tűzoltóság vonulási területe
változatlan marad, így továbbra is Békés, Bélmegyer és
Tarhos település közigazgatási
területén látnak el feladatokat.
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A megye gyógytornászai jöttek el
AZ I. SZÁMÚ SZIVATTYÚTELEP
A Kettős-Körös bal parti töltése mellett, a
Krisztina-zugtól nem messze szerényen meghúzódó szivattyútelep ipartörténeti jelentőségű
építményünk. Az épület homlokzatán az 1900as építési évszám jól olvasható. A berendezések
is több mint 100 évesek. A fűthető kazánból és
három tartályból
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
álló rendszert már
régen nem használják, de működőképes. Legutoljára az 1981-es árvíz idején működtek a muzeális értékű gépek. Két
szivattyúval dolgozott egyszerre a
rendszer, 600-as
csövön nyomták a vizet teljes gőzerővel. Az
alagsorban találhatók a feltöltő rendszerek, két
darab kézi hajtású szivattyú, egy elektromos
szivattyú, ami az indítás előtti munkához való
(1996-os adat). A hajtóművek acélból, a szívótorok öntöttvasból, a csapágyházak bronzból
készültek. A hajtómű meghajtó karját és az
olajozó csészéket is bronzból készítették.
Amikor a gépek dolgoztak, fával és rőzsével 24 órán keresztül kellett egyfolytában
fűteni a berendezést, illetve szénnel is, hogy

a harmadik tartályban – ami tartaléktartály
volt – állandó forró víz legyen. A fűtők a
MÁV dolgozói voltak. A szivattyútelep mellett szolgálati lakás is épült.
Hogy ez a szivattyútelep milyen fontos szerepet töltött be, bizonyítja, hogy Elek egy részének, Medgyesegyházának, Békéscsabának összes
belvize (Kisrét,
Nagyrét, Pejrét)
ide jött le. Ha nem
volt árvíz, szabadkifolyón vezették
le a vizet, árvízkor
pedig szivattyúval.
Az épület melletti téglatorony
az 1978-as földrengéskor fél téglasort elcsúszott, de nem vált életveszélyessé. Ezért
maradhatott meg. Az építmény ablakai
nyerstégla keretelésűek, sőt ilyen ódon hangulatú vasvázas ablakokat alig-alig találni
városunkban. Figyelmet érdemel az oromfalon a kör alakú, téglával szegélyezett szellőzőnyílás.
Az I. számú szivattyútelep ipartörténeti
értékei miatt feltétlenül védelmet érdemel.
Bíró György, városvédő

A Gyógytornászok Békés
Megyei Szervezete szervezésében nemrégiben Békésen találkoztak a megyei gyógytornászok. Szakmai összejövetelüket
arra is kihasználták, hogy
megismerkedjenek a békési
járóbeteg-ellátó központ és a
gyógyfürdő tavaly átadott korszerű intézményével.
– A megyében dolgozó negyven gyógytornász fele jött el
Békésre április 14-én. A szakemberek Moldvay Ildikó tréner
vezetésével az úgynevezett 3D
szettel ismerkedtek meg, melyet sikeresen alkalmaznak
élsportolók erősítésére, de bizonyos mozgásszervi betegségeknél terápiás célokat is szolgálhat
– mondta el lapunknak Martin
Mónika békési gyógytornász.
Hozzátette: kolleganői körbe-

FOTÓ: MOLNÁRNÉ HEGYI ILDIKÓ.

Szakmai továbbképzés folyt a gyógyfürdôben

A gyógytornászokat is megizzasztotta a 3D-s tréning.

járták a járóbeteg-ellátó központot, kipróbálták a Caracallakádat, a termálvizes beltéri medencéket, megismerkedtek a
fizioterápiás és reumatológiai
szakrendelőkkel. Mindannyian
elismeréssel szóltak a komple-

xumról, külön kiemelték, hogy
mennyire irigylik a békési
gyógytornászokat, akik – nem
csak megyei viszonyokat figyelembe véve – kiemelkedően jó
munkakörülmények között
dolgozhatnak.
Sz. K.

Vetőmag a hátrányos
helyzetű családoknak
Az MPE Országos Cigánymisszió által alapított Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata április közepén vetőmaggal segítette a Békés városában élő hátrányos helyzetűeket. A vetőmagprogram
olyan családoknak nyújtott
támogatást, akik már az el-

új kezdeményezésének célja az
volt, hogy a rászorulók ne
csak egyszeri segélyt kapjanak, hanem olyan támogatást,
amely által saját maguk gondoskodhatnak élelmiszerük
megterméséről.
Az Országos Cigánymisszió
12 családnak juttatott el ott-

salátamagokat tartalmazott.
A minőségi vetőmagokat Békési Endre, Krizsanyik Győző
és Adamik László munkatársak adták át. A Szeretetszolgálat munkatársai örömmel
tapasztalták, hogy több helyen
kisebb mintagazdaságot valósítottak meg a szorgos kezek.

FOTÓ: PATKÁS RITA

Vigalom: 90. születésnapját
csiga, eper ünnepelte Balog Imre

Hátrányos helyzetű családok maguknak termelhetnek zöldséget a most kapott vetőmagból.

múlt ősz folyamán felásták a
kertjüket, készültek veteményezni, azonban nem állt
módjukban a vetnivaló megvásárlása.. A Szeretetszolgálat

honába vetőmagcsomagot,
amely 100 szem miniburgonyát, zöldbabot, zöldborsót,
dughagymát, fokhagymát,
retket, répát, petrezselymet,

A kezdeményezők szerint
2013-ban még többen csatlakozhatnak a programhoz, ha
már idén ősszel felkészülnek a
vetésre.

Ha szereti olvasni a BÉKÉSI ÚJSÁGOT,
támogassa kiadását és ingyenes terjesztését adója 1%-ával!
Kedvezményezett: Családért Alapítvány. Adószám: 18376287-1-04.

Az eper és a csiga lesz a VI.
Nefelejcs Vigalom középpontjában, a rendezvényt május
19-én a Durkó utcai Tájházban tartja a Nefelejcs Egyesület. Az egész napos tavaszi
vigalom során lesz csigatésztaés csigakontykészítő bemutató, csigafuttató és csigaszépségverseny, a gyerekeket mókás ügyességi játékok és táncház is várja. Fellép Harencsár
László mesemondó és az
Orgován Népdalkör. Az sem
méltatlankodhat, aki a hasát
szereti: Csaviga csirkepaprikást főz pirított tarhonyával,
melyhez eperlekváros palacsintát kínálnak. A büfé kínálata a szokott finomságok mellett ezúttal epres krémest és
eperfagyit is rejt majd.

Izsó Gábor polgármester személyesen köszöntötte a napokban Balog
Imrét, 90. születésnapja alkalmából. A kilencedik évtizedet megélt idős
férfi irigylésre méltó egészségnek és életkedvnek örvend. A szépkorú
Imre bácsi, amikor az idő engedi, sokat munkálkodik a szabadban, és
maga műveli virágos kertjét.
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A Bölcsődék Napját ünnepelték

Je g y z e t

Elismeréseket adtak át a bölcsôdék munkatársainak

Ide

160 ÉV

A kulturális központban tartott program kezdetén Bogár
Éva, a Dél-alföldi Régió Békés
Megyei Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde vezetője
tartott előadást az idén éppen
160 éves magyar bölcsődék történetéről. Mint elmondta, bizonyos szociális változásokra és
a nők munkába állására adott
választ a magyar társadalom a
bölcsődei rendszer kiépítésével
1852-től. Az idők folyamán
állandóan változtak a nevelésigondozási elvek, az eszközállomány, a gondozónők munkájával kapcsolatos elvárások. Olykor a politika is nyomást gyakorolt a bölcsődékre, például a
hetvenes-nyolcvanas évekre a
nők erőltetett munkába kény-

napirenden az anyák foglalkoztatásának segítése érdekében.
Izsó Gábor polgármester
ünnepi beszédében kiemelte:
Békésen a Bajza és a Rákóczi
utcai bölcsődében 48-48,
míg a tavaly átadott Fábián
utcai intézményben 96 férő-

továbbra is városi vezetés
alatt maradhatnak.
Később ünnepi műsor
hangzott el, majd díjátadásra
került sor. Az első ízben átadott „Kezünkben a jövő”
elismerést bölcsődénként 2-2
személy vehette át a kollektí-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Első alkalommal rendezték meg Békésen a
Bölcsődék Napját, április 26-án. A rendezvény
célja, hogy a bölcsődékben folyó szakmai munkára irányítsa a közvélemény figyelmét, egyben,
hogy megbecsülést sugározzon a területen korábban vagy ma dolgozók felé.

Az első ízben átadott „Kezünkben a jövő” elismerés díjazottjai. Balról jobbra: Molnár József, Együdné
Vetési Éva, Dr. Martin Ferencné, Hajdú Julianna, Csatári Istvánné, Mészáros Ferenc.

szerítése és a népességrobbanás
folytán mintegy hetvenezerre
duzzadt a bölcsődébe járók
száma (ma ez a szám éppen a
fele). A rendszerváltás után a
bölcsődék hatvan százalékát
bezárták, de napjainkban –
elsősorban európai uniós ösztönzésre – ismét a fejlesztés van

hely van. Elhangzott továbbá, hogy 2013-tól a Békési
Kistérségi Óvodával közös
gazdasági és vezetési egységet fog alkotni a most még az
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
alá tartozó bölcsőde. Így az
oktatás-nevelés ezen szintjei

vák döntése értelmében. Az 1.
számú bölcsődéből Dr. Martin
Ferencné Julika és Csatári
Istvánné Marika, a 2. számú
bölcsődéből Hajdú Julianna és
Mészáros Ferenc, míg a 3.
számú bölcsődéből Együdné
Vetési Éva és Molnár József
kapta meg.
Sz. K.

Békési az ország egyik legjobb cukrásztanulója
Hatalmas szakmai sikert ért
el a békési Farkas Margit, a
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
(BÉKSZI) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagiskolájának cukrásztanulója, aki a nemrégiben megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon a cukrász szakmában a
második helyezést szerezte
meg. A szakma kiváló tanulója
verseny második helyezése azt
jelzi, hogy Magyarország összes
végzős
cukrásznövendéke
közül az egyik legígéretesebb
tehetség – tájékoztatta lapunkat Lipcsei László szakoktató,
aki szintén békési. Farkas
Margit a Juhász Cukrászdában
töltötte gyakorlati idejét. Sikere
egyben azt is jelenti, hogy százszázalékos
teljesítménnyel
megszerezte szakmai bizonyítványát. Érdekesség, hogy a verseny harmadik helyezettje,

Farkas Margit a cukrásztanulók egyik legjobbika az országban.

Mitykó Annamária, szintén a
BÉKSZI Zwack József Tagis-

kolájának tanulója, aki bár
békéscsabai, két éven át a gya-

korlatot ugyancsak Juhász
Zoltánnál folytatta.
Az országos verseny során a
tíz döntőbe jutott lánynak
svájci kiflit, dobostortát, pohárkrémet, továbbá bonbont
és díszmunkát kellett a lehető
legmagasabb színvonalon elkészítenie. Emellett még számot
adtak idegen nyelv ismeretéből és élelmiszerismeretből is.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által életre hívott
Szakma Sztár versenyt idén 38
szakképesítésben érintett a legtehetségesebb diákok részvételével Budapesten, a Hungexpo
területén tartották meg, látványos kísérőrendezvények mellett. A fesztivált idén mintegy
13 ezer személy látogatta meg,
zömében továbbtanulás előtt
álló általános iskolások. A program nem titkolt célja a szakképzés népszerűsítése és presztízsének növelése a körükben.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot
kötöttek:
Bondár Tibor (Murony) és
Lukács Veronika (Murony),
Nagy Gábor (Békés) és Szabó Andrea (Békés), Kasik
János (Békés) és Diószegi
Eszter (Békés), Demeter
József (Gyomaendrőd) és
Konkoly Edit (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Papp Jánosné (84 évesen), Matuska Pál
(79), Máté Sándor (70),
Nagy Ilona (53), özv. Hé-

gely Jánosné (98), Kokavecz
Gyuláné (90, Tarhos), Kovács Lászlóné (77, Tarhos),
Bíró Zsolt (33), Kovács Gábor (71, Tarhos), Nyíri Sándor (79), Szabó János (87,
Murony), Lakatos Mihályné
(92).
Nyugodjanak békében!

Pálmai
Tamás

Hová? – szól a kérdés.
Hát ide – így a válasz. Ahol
én is vagyok, ahol mi is.
Ahová kell. Ahol a gát van
(még kevéske legénnyel),
ahol a dolog, a tennivaló.
Ahol talán nincs húsosfazék,
csak pár, sebtében bekapott
falat, hisz nem az evés a legfontosabb ott (itt) és akkor
(ekkor, most) épp.
Na. Hát ezzel, azt hiszem,
rosszul állunk, vagy inkább
nem igazán a legfényesebben. Az idejövéssel. Az önzetlen cselekvéssel. És az idevagy odafigyeléssel. Arra az
embertársunkra, aki havi
huszonkétezer segélyből él,
és mondjuk, csak krumplit
eszik a gyerekeivel együtt
ősz óta. Miközben a mi költségvetésünk más nagyságrendű talán. Nagyon könynyű elszakadni a valóságtól,
a mindennapoktól, ha valakinek nem gond a mindennapi betevőről való gondoskodás, hanem szép meleg
helyen lakik, és talán dolgozik. Dolgozik. Talán. Talán
még nem felejtette el,
milyen is az. Ha egyáltalán
valaha megkóstolta, megtapasztalta azt, amikor bár egy
cseppnyit meg kellett izzadni valamiért, amikor veríték
gyöngyözik a homlokon a jól
végzett munka örömének
hírnökeként, vagy – Uram
bocsá’ – ha olyat kért a haza,
a becsület (Istenem, de bombasztikussá koptatná ezeket
a gyönyörű kifejezéseket ez a
globális manipuláció), hogy
a veríték mellé vérünkre is
szükség volt. Mert bizony
nem kevés az olyan mindenféle „házi(y)” ifjú ejtőernyős
titán, aki egyenest az iskolavagy egyetemi padból sutytyant bele a langyosba. Aki
talán már nem is annyira ifjú
már, hisz szinte emberöltőnyi ideje annak, hogy vígan
lébecol. Egymás torkának
eső, a koncért marakodó
néhai emberszabásúak iszonyú tusájától hangos az
egész világ. Senki és semmi
nem számít, csak ÉN. Csak a
hatalom, a pénz, a meleg
székecske. Ülőkécske, padocska, melyből – ha elég

éles a könyökünk - karosszékecske, fotelke, netán trónocska is lehet. S közben
csapkodunk, lefejezünk, ülepen billentünk, kinevezünk,
jutalmazunk, zsarolunk és
felkenünk. Bárkit. Ha alkalmas, ha nem. Ha megérdemelte, ha nem. Csak nekünk
nyalizza… a fagyinkat. Ha
megengedjük neki. Erre
mondják velősen, hogy undorító. Annak, aki nézi. De
mit szól az, aki elszenvedi?
És mi lesz azzal az országgal,
ahol ez megtörténhet? Ismét
csak a főnök töri a nyakát, az
„oszifő” őszül bele, s a kevésbé látható helyeken - mondjuk a háta mögött – meg
megy a cirkusz? Hát igen. És
mielőtt bárki azonosítaná legott a helyszínt, hol e példabeszéd termett, tegyük
mindjárt hozzá, hogy a jelenség világméretű, ezért tűnik
úgy az elszenvedő oldalnak,
hogy épp az ő környezetéről
van szó, az elkövetőnek meg
úgy, hogy épp őt vették
célba. (De persze minden
szó hazug rágalom csupán.)
Erre mondta volt Hofi, hogy
akinek nem inge, ne vegye
magára, de az, akié, az végre
öltözködjék már fel!
S itt álljunk meg egy
szóra, és vegyük le a kalapunkat azok előtt, akik,
bár hasonlóképpen indultak neki az életnek, mégis
becsülettel és teljes felelősséggel végezték és végzik a dolgukat ma is.
György Attila szavait idézném, ki beteg barátjához
címezi sorait: „Persze manapság már senki nem
hiszi el, hogy meg tud szakadni a szív. Megszakad,
azért, amiért, és amiben
hiszünk, azért, és amiért
tönkremegy minden a szemünk előtt. Mert emberből vagyunk, és csak annak szakadhat meg a szíve,
akinek van. Vannak, akiknek egyáltalán nem szokott meghasadni a szíve.
Sem a hazáért, sem az országért, sem a nemzetért,
Istenért különösen nem, a
szeretettekért sem, és úgy
egyáltalán.”
Nos, ide is eljuthatunk,
ha nem vigyázunk. De azt
tesszük. Őrizzük, védjük és
vigyázzuk, amit kell. Ahol
kell, amikor kell. No, meg
akivel lehet. Azzal, együtt
szívesen. Ha idejön. Ide.

BÉKÉSI ÚJSÁG
- megjelenik Békés, Bélmegyer, Kamut,
Murony és Tarhos településeken
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Balog Gáborné kapta az idei KÉSZ-díjat
HETEDIK

Hetedik alkalommal
adta át a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Békési Szervezete a
KÉSZ-díjat. Április 19én, a Galéria nagytermében tartott ünnepségen Balog Gáborné, a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület elnöke vehette át
az elismerést.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

KULCSKÉRDÉS
Minden ember találkozott már az élete során ezzel a kifejezéssel: kulcskérdés. Az előttünk lévő feladat központi kérdése, és ez
lesz a kiindulási pont a megoldáshoz a meglátásunk szerint.
Mondhatnánk azt is: „a kulcs, amely kinyitja a zárat.” Ma minden ember megoldást keres a kérdéseire.
A megoldás Isten szavában, a Bibliában található!
Józsué könyvének első részében találjuk leírva, hogy Mózes
halálát követően Isten Józsuéra bízta Izráel népének a bevezetését az ígéret földjére. Embert próbáló feladat előtt ált Józsué.
Kérdések sokasága fordulhatott meg az ő gondolataiban. Talán
épp mi is így vagyunk a saját helyzetünket látva. Mi a megoldás
kulcsa, hogyan is kezdjünk hozzá?
Józsuénak ezt mondta Isten: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal,
őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva.
Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”
Józsuénak a szabad döntésén múlt, hogy elfogadja-e az Isten
által felkínált megoldást, vagy elutasítja. Józsué elfogadta, és az
övék lett az ígéret földje.
Kedves olvasó! Nincs ez ma sem másképp. Ha kiáltok
Istenhez, ő válaszol, ha elfogadom és megcselekszem, a megoldás
sem marad el!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Országosan jegyzett textilmûves érdemelte ki az elismerést

A textilműves Balog Gáborné kapta a KÉSZ idei díját.

A méltatásban kiemelték a
Balog Gáborné Anna elnökségével működő civil szervezet
helyi értékeket mentő és hagyományokat ápoló törekvéseit, továbbá a díjazott textilműves végtelen szerénységét,

kitartását, keresztényi alázattal végzett eddigi és eljövendő
művészeti tevékenységét, melyek érdemesítették a kitüntetésre. Ajándékát, egyik saját
festményét Csuta György festőművész adta át.

Változások a Belencéresnél
RENDŐRKÉZEN A GYANÚSÍTOTTAK
A kormány kiemelten kezeli a közbiztonság kérdését,
ennek eredménye, hogy már rövid időn belül sikerül kézre
keríteni a bűncselekmények gyanúsítottjait – jelentette
Kocsis Máté Fideszes képviselő, aki az elmúlt hetek brutális gyilkosságait elevenítette fel, és elmondta, hogy a
rendőrség minden, az általa sorolt esetekben gyorsan
kézre kerítette a feltételezett tettest. Pintér Sándor belügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek esetei mögött társadalmi problémák állnak, amelyek megoldásához összefogás kell. Fontosnak tartotta azt a megelőző
munkát is, amelynek eredményeként csökkent az emberölések száma az elmúlt években. Hangsúlyozta, hogy ezen
még van mit csökkenteni, jelenleg ugyanis évente 142
ilyen eset fordul elő Magyarországon.

Ím’ elmentél tőlünk, de nem mentél messze.
Tovább élsz mibennünk, a szívünkbe rejtve.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nyeste László
főépítész okl. építészmérnök
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek
a Gyászoló Család

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)

Megváltozott a Belencéres
Néptáncegyüttes hátterét adó
szervezeti forma – ismertette a
napokban a sajtóval Izsó Gá-

bor. A polgármester elmondta, a közelmúltban iskolák,
más intézmények, vállalkozások, magánszemélyek és az

Az ünnepi műsorban a
korábbi KÉSZ-díjas Hégely
Laci bácsi népzenész és citerás
mellett szilágysági és békési
cigány táncokkal a Belencéres
Néptáncegyüttes lépett fel,
míg a Danolgató énekegyüttes,
önkormányzat létrehozta a
Belencéres Néptáncegyüttesért Közhasznú Egyesületet.
A szervezet célja, hogy megfelelő anyagi hátteret, stabilitást
nyújtson az együttes művészi
produkcióihoz.

János Hajnalka zenepedagógus, népdalénekes tanítványai,
Gedó Gabriella és Bozsik Dóra
bodrogközi és gyimesi népdalokat adtak elő. Szelezsán
Boglárka, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium ötödik
osztályos kisdiákja A szegényember és a farkas című székely
népmese elmondásával fakasztotta mosolyra a nézőket.
A díjazott méltatását Józsa
Judit, Erdélyből származó,
jelenleg a fővárosban alkotó
kerámiaszobrásztól hallhatták
a jelenlévők. A rendezvényen
idén is megjelent Dr. Osztie
Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, aki a békési közösségben
rejlő szeretet, tisztelet, megbecsülés és összetartozás erejét és
jelentőségét hangoztatta.
Zsombok Imre
Az együttes új próbahelyiséget is kapott. A gyakorló
helyiség a Petőfi utca 21.
szám alatt, a volt nyomda
területén lett kialakítva, és
ünnepélyes átadása a közeli
jövőben várható.

Adó 1%-ot
a fürdőnek
Új feladatok előtt áll a Békési
Fürdő fejlesztése, amelynek
nagy része az Önök adományaiból és a személyi jövedelemadójuk 1%-ából valósulhatott
meg. A további fejlesztési tervek
között szerepel a kültéri úszómedence felújítása, az udvar
tereprendezése, füvesítése és
gőzkabin építése, melyet az alapítvány is támogatni szándékozik. Ezért kérjük, adóbevallásakor az alábbi adószámot használja a személyi jövedelemadó
1%-áról való rendelkezéskor:
Kedvezményezett:
„Békési
Fürdőért” Közalapítvány. Adószám: 18386169-1-04.


Újra lesz Erste
bankjegyautomata
Békésen
Az elmúlt időszakban az
Erste Bank Hungary Zrt. és
Békés Város Önkormányzata
között egyeztetések folytak a
bankjegy-automata helyét
illetően. A napokban a tárgyalások pozitív irányt vettek, így
a pénzintézet a Széchenyi tér
4/2. szám alatti ingatlanban
elhelyezi automatáját. A szerződések megkötése után rövid
időn belül a város egyik forgalmas pontján elérhető lesz a
készpénz-automata.
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Védőburokban

– A legnagyobb elismerés,
hogy a kollégáim rögtön elfogadtak mint új vezetőt, valamint hogy a város önkormányzata mint fenntartó mindennemű segítséget megadott elképzeléseim megvalósításához.
Szociális szakemberként azon-

– Intézményünk az igen ismert családsegítésen, gyermekjóléti szolgáltatáson túl
kevésbé ismert szolgáltatásokat is nyújt: pszichiátriai betegek térségi közösségi ellátását,
támogató szolgáltatást, szociális étkeztetést és az elöregedő
lakosság szempontjából kiemelten fontos házi segítségnyújtást is végez. Természetesen a városban működtetjük
a nappali intézményeket is.
Ilyenek a több évtizedre viszszatekintő idősek és fogyatékosak klubjai, amelyek minden hétköznap várják tagjai-

ban talán az ügyfelek, ellátottjaink pozitív visszajelzései, dicséretei jelentik számomra az
igazi elismerést. Dicséret az is,
hogy a képviselő testület a
2011-es intézményi beszámolómat nemcsak elfogadta, hanem pozitívan véleményezte.
– Kinek, miben és hogyan
tudnak segíteni?

kat. A romló gazdasági és társadalmi helyzet miatt fontos,
hogy rendelkezzünk hajléktalanok nappali melegedőjével és
átmeneti szállásokkal. Jelenleg
41 személy szociális foglalkoztatását is megszervezzük. Ez
az ellátottak szempontjából
nemcsak jövedelemszerzés
miatt, hanem a megváltozott

– Miként lett igazgatója az
intézménynek, és mik a feladatai?
– A képviselő-testület döntése alapján tavaly október elsejével neveztek ki. Az intézmény nem volt ismeretlen,
mert egy 16 hónapos kitérőtől
eltekintve 2000-től ez volt a
munkahelyem. Nagy öröm
volt visszatérni, mert nyilván
nagy szakmai kihívás egy
ekkora és ilyen sokrétű intézményt vezetni. Azért is öröm,
mert a saját városomban nap
mint nap tudom hasznosítani
kapcsolatrendszeremet. Az
intézmény dolgozói létszáma
63 fő, a tevékenységünk igen
sokrétű, ezért a feladatom elsősorban ezek irányítása, illetve szakmai felügyelete, azonban igyekszem a napi munkafeladatokat is követni. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a
szakmai segítséget megkívánó
helyzetekben aktívan közreműködöm. Természetesen a
szerteágazó feladatokat vezetőtársaim nélkül nem tudnám
kivitelezni.
– Önnek mit jelent a munkája elismerése?

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A Családsegítő és Szociális Központ igazgatója
egy mosolygós, simogatóan lágy hangú, türelmes
és mégis céltudatos, kiváló szervező, egy mindössze 35 éves fiatalasszony, Kádasné Öreg Julianna. Bár a városban sokan ismerik, beszélgetésünk biztosan még közelebb hozza önökhöz ezt
az elragadó személyiséget.

Módosult a nyitva tartás
Május 1-től a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum kiállítóhelyeinek nyitva tartása – jogszabályi

előírások miatt – megváltozott:
Békési Galéria (Széchenyi tér
4.): keddtől – szombat 10 – 16 óráig;

Nagyház (Széchenyi tér 6.):
kedd, szerda, szombat 10 – 14
óráig;
Tájház (Durkó u. 8.): csütörtök,
péntek, szombat 10 – 14 óráig.

A jóság követe ajándékoz
Horváth Hajnalka két festmény a könyvtárnak adott

Horváth Hajnalka békési alkotóművész mesevilágba illő, mese-ihletésű
munkái láthatók ezekben a hetekben a békési gyermekkönyvtárban.
Az alkotó nem pusztán a nézők elé
tárja műveit, hanem kettőt közülük
a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárnak is adományozott.
Mucsi András, Békés Megye Közgyűlésének alelnöke a kiállításmegnyitón azt hangsúlyozta, hogy Horváth Hajnalka olyan
művész, aki azért alkot, hogy másoknak örömet okozzon. Deákné Domonkos Julianna az
eredetileg öltözéktervezést tanult Hajnalka
művészi fejlődésének ívét írta le: 2005 óta
foglalkozik komolyabban alkotóművészettel,
pár éve a maga csodálatos, varázslatos és
páratlan mesevilágát festi le újra és újra. Számos pályázat fődíjasa, különdíjasa, és évek
óta a Csuta Művésztábor résztvevője.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

KIÁLLÍTÁS

Horváth Hajnalka és a gyermekkönyvtárnak adományozott festménye.

Horváth Hajnalka gyakran adományozza
alkotásait közintézményeknek, ezúttal a
Könyvtárország című a felnőtt-, míg a Hintaló
című festménye a gyermekkönyvtárba kerül.
– Hajnalka a jóság követe, hivatásának
tekinti, hogy a jókat megajándékozza – hangzott el az Égből pottyant Hajnalságok című
tárlat megnyitóján, amely június 19-ig várja a
látogatókat.
Sz. K.

munkaképességűek munkaerőpiaci integrációja szempontjából is jelentős.
– Ez még felsorolva is sok
időt igényel. Mit szól mindehhez a család?
– A családom, mivel jól
ismer engem, mindenben támogat, hiszen tudják, hogy a
kihívásokat kedvelő emberként
szükségem van erre a „pörgésre”. A család számomra egy védőburok, ami a hajtós hétköznapok után a kikapcsolódás elsődleges színtere. Ahhoz, hogy
a munkámat időben és minőségben maximálisan végezhessem, teljes családi összefogásra
van szükség: viccesen logisztikának szoktam nevezni. A három fiam nevelésében szükséges teendőket közös „munkamegosztással” csináljuk, de a
nagyszülők segítsége olykor
életmentő. A segítségre váró
emberek gyakran a munkaidőn
túl is megtalálnak, ezért a
pihenés percei igen szűkre szabottak. A kevéske szabadidőmet aktív pihenéssel, kertészkedéssel, sportolással, és ha
lehetőség adódik, horgászattal,
vadászattal töltöm. Szeretem,
ha a házunkba beköltözik az
élet, lehetőség szerint családi és
baráti beszélgetések révén.
Hiszen ezek segítenek abban,
hogy munkám ellenére ugyanaz az ember maradhassak.
Gugé
Következő interjúalanyunk Jónás János zenész.
Csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján, valamennyi
kiállítóhelyen a nyitva tartási
időn túl is biztosítják a kiállítások megtekintését.

Emlékezés
Örkény
Istvánra
A Püski Sándor Könyvtár
szervezésében Seller Lászlóné,
a református gimnázium irodalomtanára tartott előadást
a 100 éve született Örkény
István életéről, pályafutásáról, majd a gimnázium 11-1213. osztályos diákjai irodalmi
összeállítást mutattak be a
művész legismertebb prózai
írásaiból, az ”Egypercesekből”, megnevettetve a szép
számban megjelent közönséget. Később ismert színpadi
művek, a Macskajáték és a
Tóték filmes feldolgozásainak részleteit láthatták az
érdeklődők.
Zs. I.

REGGELI, A FOGYÓKÚRA KATALIZÁTORA
A kutatások azt mutatják, hogy azok, akik rendszeresen
reggeliznek, sokkal sikeresebben tudják megőrizni és elérni
a kívánt súlyukat, mint azok, akik kihagyják ezt az étkezést. A reggelivel könnyebb ellenállni a nassolásnak. A reggeli feltölti a test energiaraktárait, és lendületet ad az egész
napra. Enélkül a későbbi órákban sokkal több energiát
kívánunk meg, és többet eszünk, mint amennyi kívánatos
lenne. Ajánlott otthon tartani teljes kiőrlésű kekszet, némi
sajtot, gyümölcsöt, és így elég reggel felkapni belőlük
egyet-egyet. Rostokban dús kekszek, müzliszeletek, teljes
kiőrlésű gabonapelyhek bárhol tárolhatók, és tejjel ideális
reggelik. Aki rögtön ébredés után nem tud enni, az is megéhezik 1-2 órán belül, ezt érdemes megvárni, addig is pár
szem szőlőt, fél pohár gyümölcslevet vagy teljes kiőrlésű
kekszet elfogyasztani. Tapasztalatok szerint akik többször
és kis adagokban esznek, azok egészségesebbek, mint azok,
akik ugyanazt a mennyiséget egy étkezésre fogyasztják el.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Békés város kiemelt figyelmet szentel a sérült, értelmi
vagy testi fogyatékossággal élők
iránt azzal, hogy megfelelő szolgáltatást, illetve szakembergárdát biztosít az igénylők részére.
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ Támogató
Szolgálta 2004 óta működik, és
a város területén fogyatékkal
élő személyeknek nyújt segítséget. A szolgáltatást számos idős
személy igényli, de sok olyan
értelmi sérült és autista gyermek is van, akiket a Támogató
Szolgálat szállít iskolába vagy
fejlesztőpedagógushoz a városon kívülre. A Támogató Szolgáltatás kiemelten segítséget
nyújt a fogyatékos személyek
lakókörnyezetben történő ellátásában, elsősorban a lakáson
kívüli közszolgáltatások elérésének támogatásában, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni,
melynek megállapítása során
a szociálisan rászorultak kedvezményben részesülhetnek.
Szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos
személy, aki fogyatékossági
támogatásban (mozgásszervi-, látás-, hallás-, értelmi-,
halmozott fogyatékos, autista) vagy vakok személyi járadékában vagy magasabb
összegű családi pótlékban
részesül. A támogató szolgáltatást igénybe vehetik a szociálisan nem rászorult személyek is szabad kapacitás
esetén. Szolgáltatá sainkat
minden esetben előzetes időpont-egyeztetés alapján tudjuk biztosítani.
Mindenkinek jár a segítség!
Érdeklődni lehet: Batizi
Nóránál a Jantyik utca 1.
szám alatt, vagy a 66/414840-es és a 70/337-1186-os telefonszámon.

Tanulmányi út Skóciába
Fárasztó, izgalmas, kalandos és élményekkel teli tanulmányi kiránduláson vettek
részt a Békési Kistérségi Iskola Hepp Tagiskolájának
diákjai Skóciában.
A résztvevők a buszos
kirándulás kilenc napja alatt
öt ország fővárosát látták,

közte Londont és Párizst,
rengeteg élményt gyűjtöttek. A tanulók bátran használták az angol nyelvet, tehát a tanulmányi kirándulás
ilyen értelemben elérte e célját – tájékoztatott Borosné
Kis Rebeka és Budai Erzsébet tanárnő.
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Adománygyűjtés:
meghosszabbítva
Máris többen jelentkeztek a
békési állatvédők adománygyűjtő felhívására, melyet előző lapszámunkban ismertettünk. Az
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület célja, hogy
a munkájukhoz nélkülözhetetlen, korábban szintén adományba kapott gépjárművüket felújítassák és műszaki vizsgáztassák.
Ehhez kérik magánszemély és
vállalkozók pénzbeli segítségét.
Az akció mellé állt Püski Sándor
békési grafikusművész is, aki
egyik alkotását ajánlotta fel,

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár megegyezés szerint. Tel,: 30/621-61-75.
Városközpontban, a Teleky utcai garázssoron sürgősen eladó új építésű nagy
padlásteres garázs. Árajánlatot várok.
Érd.: 30/55-910-70.
Garázs sürgősen eladó az autóbusz pályaudvar közelében. Érd. 06 30 331-7172
2 + félszobás, kertes, összkomfortos,
gázkonvektoros ház 817 m2 telken kettős
garázzsal eladó. 70/33-66-056.
A Csabai úton kockaház eladó vagy második emeletig lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/450-15-00.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince u. 3. szám alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított téglaház fűthető garázzsal eladó vagy földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
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.
Eladó a Rákóczi u. 20. szám alatti ház.
Érd.: 30/48-10-449.
Elcserélném kertes házamat emeleti lakásra. Érd.: 30/739-62-58.
Eladó vagy tömblakásra cserélhető második emeletig egy kockaház melléképületével, a Teleky u. 10/1. szám alatt. Tel.: 20/
540-58-76.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Régi építésű családi ház eladó. 30/59069-38.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. Tel.: 30/51807-28.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Bontásra ház eladó nagy udvarral. érd.:
30/844-90-72.
Békésen négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás családi ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békéscsabán a Körösi Csoma utcában lévő kertes ház kisebb ház, hétvégi ház, tanya
beszámításával eladó. 20/972-59-02.

Békésen lévő tömblakásaimat kertes házra cserélném. Érd.: 30/57-68-198.
Karacs 1-ben 1 + 2 félszobás, III. emeleti
szélső lakás áron alul eladó. 20/41-32-887.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Családi ház nagy raktárépülettel, tárolóval
szép környezetben eladó Kamuton. 30/
933-15-13.
Lakás sürgősen eladó a Juhos Fotó fölött
a Kossuth 1-ben, III. emeleten. Érd.: 70/
214-41-44.
Vízparti ház eladó Békésen, csendes
környéken. Tel.: 70/94-55-102.
Összkomfortos családi ház Békésen az
Árok utcában eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/983-07-94.
Ház eladó, vállalkozásra alkalmas melléképülettel a Magyari u. 41. szám alatt.
70/509-36-08, 20/98-33-487.
Békés belvárosában egyszobás lakás
eladó. Tel.: 20/382-34-70, este hat óra után.
Eladó vagy értékegyeztetéssel tömblakásra cserélhető egy belvárosi, felújított
családi ház. Érd.: 70/310-88-07.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Békésen közművesített telek lakható
épülettel eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Ház eladó Békésen, a Sas u. 7. alatt.
66/414-919.
Kertes ház eladó vagy hosszútávra kiadó.
Érd.: 30/506-17-82, 70/502-39-14.
Sürgősen eladó háromszobás, konvektoros ház 1040 m2 telken. 30/95-27-364.
Áron alul eladó a bánhidai részen, az
Árpád u. 11. alatti négyszobás kertes
családi ház. Vállalkozásra is alkalmas.
Érd.: 70/516-52-41

Apróhirdetések
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLANT KERES

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Nyugodt környezetben egyszobás, összkomfortos, csempekályhás kertes ház eladó 5,5 millióért. 70/236-35-37.
Veres P. tér 6-ban eladó, cserélhető egy
egyedi átalakítású 2,5 szobás, erkélyes,
egyedi kombigázkazános lakás. Irányár
5,8 millió Ft.Tel.: 30/476-9380
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető, világos
lakás eladó 6,4 millió Ft-ért. 70/234-64-19.
Békésen kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6 millió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Ady 8/C-ben, negyedik emeleten 76 m2es, háromszobás, felújított, egyedi órás
lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 30/46-20-746.
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.
Eladó 1 + 2 félszobás, összkomfortos
családi ház a Dózsa u. 41. alatt. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.

Házaspár egy gyermekkel sürgősen albérletet keres. Tel.: 30/365-68-67.
Kiadó kertes házat keresek Békésen.
70/503-74-91.
50-es házaspár keres egy- vagy másfél
szobás kertes házat albérletnek hosszútávra. Tel.: 20/338-28-03.
Hosszútávra kiadó családi házat keresek:
5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. Tel.: 30/84-781-44.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, villany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/57806-55 vagy 20/436-46-20.
Vállalkozásra is alkalmas tanya eladó
csendes helyen. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
70/53-33-663.
A Szegedi utcában kis ház 900 ezer Ft-ért
eladó. 70/56-77-943.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen egyszobás, vegyes falazatú ház
sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
A Dankó u. 26. szám alatti ház eladó 3
millió Ft-ért. Csere is érdekel, részletfizetés lehetséges, mindent beszámítok. Tel.:
30/433-97-90, 70/32-888-32.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3,4 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Ház eladó Békésen a Lánc u. 19. szám alatt.
Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 30/ 999-78-77.
A Kölcsey u. 52. alatti háromszobás, gázkonvektoros cserépkályhás ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 70/362-38-88,
66/643-739.
A Táncsics u. 8. szám alatti családi ház
eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/43992-62.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 8. KEDD 12 ÓRA.

melyet az az adományozó
magánszemély vagy vállalkozás
kaphat meg, aki/ amely a legnagyobb összeggel támogatja az
állatvédő egyesületet.
Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
közhasznú lévén, támogatóinak igazolást küld a befizetett
adományokról. A gyűjtést
június 30-ig meghosszabbították. Adószám: 183926071-04. Számlaszám: K&H
Bank 10402025-0002204600000002..

A Hargita u. 28. számú, háromszobás,
sarki ház eladó garázzsal, melléképületekkel. Vállalkozásra alkalmas. Gáz- és
vegyes tüzelés, a szobák parkettásak.
Érd.: 30/382-67-97.
Békésen 64 m2-es, 2. emeleti, háromszobás, tehermentes lakás eladó. Ár: 8,9 millió Ft. Azonos értékben kertes házra
cserélhető. Tel.: 20/326-79-26.
1095 m2 telkes négyszobás, kétkonyhás,
kétkamrás, két bejáratú ház áron alul
gyümölcsössel a Keserű sor 20. alatt 9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/225-78-24.
Békésen négyszobás ház, két generációnak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel, városközponti részen sürgősen eladó, vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9
millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis kertes családi ház garázzsal, gazdasági épületekkel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Kodály utcában összkomfortos, kétgenerációs, hétszobás, kétkonyhás, két fürdőszobás kertes ház garázzsal, alsóépülettel eladó. Irányár: 16 millió Ft. Tel.: 30/215-17-51.
KIADÓ INGATLAN

Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti, bútorozatlan lakás kiadó. 20/330-90-70
Tetőteres családi ház esetleges kertműveléssel kiadó. Tel.: 70/331-25-76.
Albérlet két személy részére kiadó. Víz, gáz,
villany, külön mérők. Tel.: 70/408-50-14.
Kiadó Békésen, műút mellett üres helyiség
raktárnak, üzletnek, szükséglakásnak. Víz,
gáz, villany, külön mérők. Tel.: 70/408-50-14.
Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti, bútorozatlan lakás kiadó. 20/330-90-70

KERT
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben 1,5 ha
38,80AK szántóföld (Hrsz.: 0336/24). Tel.:
20/387-39-79, 30/978-65-91.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Borosgyánban zártkert eladó. Épület, víz,
villany van. Érd.: 70/345-88-21.
Sebők kertben megművelt zártkert eladó.
25 m2-es téglaház, villany, ásott kút van.
Követúthoz közel, teljesen bekerítve. Érd.:
66/416-747.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
A Malomasszonykertben 658 m2-es kert
eladó. 30/252-89-24.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
S 51B-s Simson eladó. 30/984-42-84.
1200-es piros színű Lada gyári állapotú,
kevés km-t futott, 2 éves műszakival
eladó. Tel: 20/553-03-09
Trabant szgk. eladó. Tel.: 20/98-307-94.
MZ motorkerékpárt vennék bontásra maximum 5000 Ft-ért. Tel.: 20/228-58-66.
250-es ETZ üzemképes, jó állapotban
hobbicélra vagy bontásra eladó (forgalomból kivonva). Tel.: 20/62-92-838.
Simson Star segédmotor eladó tartalékmotorral, karburátorral. Érd.: 30/457-23-02.
Gépgyári nagyfajta pótkocsi, rota után való,
megkímélt állapotban eladó. 30/903-70-69.
Háromsebességes Honda rotakapa pótkocsival eladó. 125-ös Csepel motorkerékpár,
CB 750K Honda motorkerékpár eladó. Tel.:
20/49-46-247.
1990-es Simson S51B négysebességes,
tirisztoros gyújtással, kitűnő állapotban
eladó. Érd.: 30/73-861-68.
Eladó 1 db Michelin gumi 155/70/13-as.
Érd.: 70/538-92-04, Szűcs Lajos.

ÁLLAT
Bernáthegyi kan fedez. 30/559-10-70.
Hízók eladók. Érd.: 20/985-63-73.
100-140 kg-os hízók eladók. Tel.: 20-2277-943.
Bárányok eladók. Érd.: 20/405-77-08.
Fajtiszta, háromméves fekete-fehér Border Colli fedez. Érd.: 70/215-45-77.
Két db 50-60 kg-os anyabirka eladó hasítva vagy konyhakészen. 70/24-35-846.
Tenyészállatnak való bütykös lúd gúnár
barna és pulykakakasok eladók. Tel.: 30/
931-90-85.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresem társamat,
én 40-es éves nő vagyok. 70/280-42-93.
62 éves nő lakótársat keres, aki csökkentené magányát. Segíthetnénk egymást. Az
illető legyen nálam jó pár évvel idősebb.
70/20-40-112.

31 éves barnahajú és szemű nő társat keres Békésen. 70/58-50-273.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
HIDRAULIKA szerelésben járatos,
legalább 10 éves szakirányú gyakorlattal rendelkező gépszerelőt keresünk békési munkahelyre. Önéletrajzokat elektronikus levélben a
szerkesztőség címére (bekesiujsag
@globonet.hu) kérjük eljuttatni.
AUTÓVILLAMOSSÁG szerelésben
járatos, legalább 10 éves szakirányú
gyakorlattal rendelkező szakembert
keresünk békési munkahelyre. Önéletrajzokat elektronikus levélben a
szerkesztőség címére (bekesiujsag
@globonet.hu) kérjük eljuttatni.
Kőműves-karbantartói, udvaros, segédmunkát, éjjeliőri munkát keresek. Tel.: 20/
326-79-26.

EGYÉB
Benzines rokkant kocsi eladó. 66-268-198.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű állapotban eladó. 20/943-41-13, 16 óra után.
Piros színű „Csárdás” csabai új cserép kedvező áron eladó. 1400 db egész-, 66 db félés 51db szegőcserép. Tel.: 20/553-03-09.
Keltetőgépbe vennék páramérőt. Békés,
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Búza, árpa eladó. Tel.: 20/49-80-921.
Fél függesztett kétsoros szárhúzó eladó.
Tel.: 70/22-53-686.
Állateledel hűtésére, tárolására régi hűtőszekrény eladó 1200 Ft-ért. 70/236-35-37.
Hagyatékból lepedőket, paplan és dunnahuzatokat vennék. Tel.: 70/281-09-13.
Hétvégi házba emeletes ágy 1200 Ft-ért
eladó. 70/236-35-37.
14-es gyermekkerékpárt keresek megvételre. Tel.: 66/412-862.
Töltésnek való beton, tégla, föld ingyen
elvihető Muronyból. Tel.: 70/773-71-06.
Fél tábla hullámpala új kutyaház tetejére
1000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre, egyebekre, üzemképtelen állapotban is szükségem lenne. Tel.:
20/228-58-66.
Krizantém, sisakvirág, árnyékliliom, pirosló hunyor tövek, boglárka cserje, mályvacserje, császárkorona hagyma eladó.
20/355-77-26.
Heverők, asztalok, nagy tükör olcsón eladók. 70/236-35-37.
Jó állapotban lévő citera eladó. Tel.: 20/
326-79-26.
Betonkerítéshez való 3 m-es betonoszlopok eladók. Tel.: 30/262-64-34.
500 db Bohn cserép, 200 db kisméretű
bontott betontégla, faanyag, cserépléc
eladó. Érd.: Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
15 kalapácsos, 0,75 kW-os terménydaráló, darásládával eladó. 70/236-35-37.
Eladó: bolti mérleg, hőszigetelt ajtó, kézi
köszörű, mázsa, üstök, Csepel varrógép,
benzinmotoros permetező, befőttes üvegek: 7 dl-es, 1,7 l-es, Bemepok csónakmotor. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: alkatrészként 1 db elöltöltős Tagor
FE 414-es automata mosógép. Tel.: 70/
619-06-79, 30/318-74-47.
Eladó egy háromrészes ülőgarnitúra, ágyneműtartós és ágyazható megkímélt állapotban 30 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó: 4 db fotel, ágyneműtartós kihúzható rekamié, hármas szekrény, kétkarikás gáztűzhely, konyhaszekrény, vitrines,
fiókos, akasztós szobaszekrény. Tel.: 66/
413-969, este; 20/540-58-76.
Békésen asztalok és fotelek eladók. Tel.:
30/439-92-62.Eladó: terménydaráló, ola-

jfestmény, kitűnő állapotú sparhelt, ablakszárnyak, mobiltelefon, gázkonvektorok,
csempekályha, franciaágy, Karancs
gáztűzhely. Tel.: 20/495-45-34.
Eladó alkatrészként 1 db Hajdu Zerowatt
HBI-2504 automata elöltöltős mosógép.
Tel.: 70/619-06-79.
Kisiparilag készült ablakkeretek bontásból,
üvegezve eladók. 66/412-070, délután.
Eladók: 20 m2 új csempe és 6 m2 padlólap, szódásüvegek, 5 l befőttes üvegek,
bontott ablakszárnyak és esőkifolyó csatornák. Érd.: 66/416-747.
Precizion 2000 típusú színes tévé hosszabbítóval, antennával együtt alkatrésznek
eladó. 70/236-35-37.
Eladó: műkőkönyöklő, szecskavágó, 200 l
villanybojler, fejőgép, elektromos kukoricamorzsoló, vas kutyaketrec, 40 x 40-es
járdalap, fa és vas mázsa, fejőgép. Tel.:
66/643-164, 30/83-29-850.
Rossz akkumulátort vásárolok. Tel.: 30/
230-58-53.
500 kg-os mázsa súlyokkal, 11,5 kg-os és
22 kg-os gázpalack eladó. 30/313-36-46.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágulási tartályok. Tel.: 30/376-69-16.
Bontásból üveges és teleajtólap 1000
Ft/db eladó. 70/236-35-37.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Lehel hűtőszekrény olcsón eladó. 70/
563-36-63.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarítógép, háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal. Érd.: 30/739-62-58.
Rádióamatőr műszerek hagyatékból eladók. Érd.: 70/56-33-663.
Eladó 400 literes fagyasztóláda, 2 db régi
ágy, 4 db szék, 2 db fotel, ágybetét. Tel.:
70/408-50-14.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait és fém hulladékait.
Tel.: 20/62-92-838.
Zöldszínű konyhabútor 270 cm hosszú,
dupla mosogatóval eladó. 70/39-10-442.
2 m széles kombinátor takaró fogassal
eladó. Tel.: 70/39-10-442.
Antik egyedi tükörszekrény, működőképes
Singer varrógép eladó. 70/563-36-63.
Üzemképtelen, javításra szoruló vagy
hiányos benzinmotoros fűnyírót veszek,
maximum 5000 Ft-ig. Tel.: 70/295-44-12.
2x3 méteres hagyományos perzsaszőnyeg jó állapotban eladó. 70/236-35-37.
Kisszerszámos emelő, halászhálók alumínium kávákkal együtt eladók. Érd.: 30/
457-23-02.
Fagyálló kaktuszok, cserjés és alacsony
boglárkatövek, évelő inkaszegfű, többfajta
évelő virágtövek. Tel.: 70/355-77-26.
Vascsónak és Robi 55 kerti kapa eladó, ár
megegyezés szerint. Tel.: 30/907-40-66.
100 x 210 cm újszerű, közepén üvegcsíkos, lakkozott bejárati ajtó tokkal, kilincsel,
zárral eladó. 66/739-890, 30/530-96-23.
Dzsungelmániás matricák eladók, Szafarimániás matricák elcserélhetők. Kopasz
u. 23. Tel.: 70/586-26-90, délután.
90x210 cm-es duplaüveges ajtó tokkal,
150x180 cm-es duplaüveges ablakok tokkal eladók. 66/739-890, 30/578-63-80.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
3 db új zuhanykabin, üveg ajtólapok, ablakok eladók vagy cserélhetők kerékpárra,
Simsonra, Babettára, fűnyíróra. 30/57863-80.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Eladó: Borosgyáni tavon tórész, 600 l
üvegtetős fagyasztóláda. Vennék leselejtezett villanybojlert. 30/367-08-94.
Bontásból föld elvihető. 30/844-90-72.
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Óvodai KRESZ-pálya a Teleky utcán
Közlekedési Nappal ünnepelték a Föld Napját az ovisok

Közlekedési vetélkedő és nyílt nap Csabán
Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából az ORFK Országos
Baleset-megelőzési Bizottsága „Közlekedik a család” címmel közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot hirdetett. A vetélkedő Békés megyei
döntőjét május 5-én szombaton Békéscsabán rendezik meg a Szarvasi
úti TESCO parkolójában. A közlekedésbiztonsági vetélkedőre legalább
kétgyermekes családok jelentkezhetnek, értékes nyereményeket nyerhetnek. A közlekedésbiztonsági nyílt napra a családok mellett más
érdeklődőket is várnak, őket vezetéstechnikai pálya, borulós szimulátor várja, sőt a közlekedési felügyelőség díjmentesen átvizsgálja a gépjárművek műszaki állapotát. A nyílt napon való részvétel ingyenes.

egy-egy tűzoltó- és rendőrautóval ismerkedtek meg, máshol szlalomban kellett kerékpárral vagy futóbiciklivel haladni, közlekedési táblákat
felismerni és kifesteni. Közösen fedezték fel a kerékpárok biztonsági felszereléseit,
vagy éppen a közlekedési lámpák működését. A program
illeszkedett a Föld Napjához
is, hiszen a rendezvény végére
minden óvodás megtudhatta:
a kerékpározás nemcsak
egészséges, hanem védi bolygónkat azzal, hogy nem
szennyezi a levegőt.
Sz. K.

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás, komfortos (71 m2) lakás. A
vételár: 6.100.000 Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő bérbeadásra meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88
m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 74.800
Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31

m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 40.000
Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti
(44 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj:
90.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²) garázs. A bérleti díj:
5.000 Ft+ÁFA /hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2012. május 9.
(szerda) 12 óra.

Óvoda felújításra és
bővítésre pályáznak
Közel kétszázmilliós pályázatból szeretné felújíttatni és
kibővíteni a városvezetés az
Ótemető utcai Bóbita Integrált Óvoda épületét – tájékoztatta a sajtót nemrégiben
Izsó Gábor. A tervek szerint a
jelenleg kevéssé korszerűnek
számító, eredetileg polgárházként funkcionáló épület teljesen megújulna, de közben
megőrizné az utca környezetének stílusát. Jelenleg a Bóbita
tagóvoda ötvenöt férőhellyel
rendelkezik, ami három csoportszoba működtetésére ad
lehetőséget. Amennyiben a
projekt megvalósulhat, újabb

LÁTVÁNYTERV

három csoportszobával és korszerű épülettel bővülne az
intézmény, melyekkel megduplázódna a kapacitása. Felújítanák az óvoda tornaszobáját is, illetve a helyiségeket egy
mozgásfejlesztő szobával és fejlesztőszobával egészítenék ki,

valamint kialakítanának egy
többcélú közösségi termet.
A felújítást követően az
óvoda a körzetében élő családok és gyermekeik igényeit
maximálisan ki tudja elégíteni, valamint a szomszédos
körzetben lévő tagóvoda zsúfoltságát is enyhíteni tudná.
Nem mellékesen új, modern,
egyben olcsón működtethető
óvoda jönne létre – tette hozzá a polgármester.
A beruházás kedvező döntés esetén 199 millió 956 ezer
forintos pályázati forrásból és
10 millió 524 ezer forintos
önerő mellett valósulhat meg.

szinte összecseng Bernnel, így kaphatta a
svájcisapka nevet. A hollandok viszont alpesi
sapkának hívják, talán azért, mert az (alpesi)
hegyivadászoknál vezették be valamikor az
1880-as években ezt a viseletet, ezután harckocsizó egységek és műszaki alakulatok tagjai hordták. Később a húszas években sportoláshoz is viselték, Magyarhonban 1935-ben
jelent meg a szó nyomtatásban. Ma már a
szakikon kívül csak a skótok hordják, ha nem
épp medveprémszerű kucsma van a fejükön.
Tehát miért svájci a svájcisapka? Az oroszok ugyan barettnek nevezik, mégis rávilágítanak arra, hogy kik hordanak ilyet.
Bizony, Őszentsége gárdistái. És milyen
nemzetiségűek a gárdisták? Igen… svájciak.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 2. - MÁJUS 19. KÖZÖTT
Május 4. péntek 18 óra
A Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jótékonysági Estje.
Kulturális központ
Május 5. szombat 8:30
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ballagási ünnepsége.
Hőzső u. 39.
Május 5. szombat 10 óra
Szegedi Kis István Református Gimnázium
ballagási ünnepsége és ünnepi istentisztelete.

Május 8. kedd 18 óra
Hazatalálás előadás-sorozat. Aradi Lajos Piliskutató: A Pilis mitikus titkai. Belépés ingyenes.
Kulturális központ
Május 11. péntek 10 órától
A Békési Kistérségi Általános Iskola Gyermek Gálája.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

vezette körbe a helyszínen
lapunk riporterét Liptákné
Szabó Zsófia vezető óvónő. A
gyerekek hat csapatban játszottak, állomásról-állomásra
haladva. Az egyik állomáson

Nincs idegesítőbb annál, amikor a bemondók szeretnék elkerülni a szóismétlést,
és svájci frank helyett alpesi valutát emlegetnek. Rögtön ki is nyílna a bicska a zsebemben (ha lenne) – persze svájci.
De mitől svájci a sapka? Ez bizony fogós
kérdés. A fiatalabbak kedvéért: a svájcisapka
gyapjúból vagy filcből készített fejfedő, tetejének közepén egy kis „fogantyúval”, leginkább – bocsánat! – öreg szakik fején lehet
ilyesmit látni, talán Svájcban a legkevésbé.
Német nyelvterületen Baskenmützének hívják, ami magyarul baszk sapkát jelent. A
németajkúak úgy tudják, a sapka még csak
nem is baszk, hanem Béarn tartományból
származik – ami ugyan francia vidék, történelmileg viszont Baszkföld része. Béarn neve

Május 12. szombat 10 órától
Békés Megyei Néptáncos Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója.
Kulturális központ
Május 12. szombat 12 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés ebédje.
Dübögő étterem

Május 16. szerda 17 óra
A békéscsabai Faluhelyi Balázs fotós kiállításának
megnyitója. Megnyitja: Skultéti Imre fényképész
Kulturális központ
Május 17. csütörtök 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Férfiak és Apák Napja szalonnasütéssel.
Békési Tájház
HÉTVÉGE

A Közlekedési Nap szenzációja az óvodai KRESZ-pálya átadása volt.

ALPESI

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg április
20-án a Békési Kistérségi
Óvoda Teleky utcai Tagóvodája azt a Közlekedési Napot,
amelyre a tervek szerint minden évben más és más tagóvoda nagycsoportosait hívják
meg. Idén a Baky utcai Tagóvodából jöttek el, hogy a házigazdákkal együtt játsszanak
és játszva tanuljanak a közlekedésről. A Teleky utca ezen
rendezvénye volt egyben az
utóbbi években pályázati pénzekből, sok munkával elkészített KRESZ-pálya felavatása
is, amelyet az óvoda hatalmas
udvarának a Petőfi utca felé
eső részén alakítottak ki –

A SZERZŐ FELVÉTELE.

KÖZÖS JÁTÉK

Egy nyelvet beszélünk

Május 19. szombat 10-17 óra
VI. Nefelejcs Vigalom. A rendezvényről lapunk 2. oldalán olvashatnak.
Békési Tájház

Országos döntőben Hégely Balázs
A Békési Kistérségi Általános Iskola Hepp Tagiskolájának
5. osztályos tanulója, Hégely
Balázs nyerte meg a VI. Békés
Megyei Monda és Mesemondó
Találkozót, melyet nemrégiben

Mezőberényben tartottak. A
Borosné Korcsok Eszter tanítónő által felkészített fiú A pletykás asszonyok című meséjét
előadva érte el a kiváló eredményt, és jutott be az országos

megmérettetésre.
Ez az év különösen sikeres
Balázsnak, hiszen a köröstarcsai
Hétmérföldes csizma mesemondó versenyt korábban szintén megnyerte.

Elhunyt Dr. Bereczki Gábor nyelvész
Bereczki Gábor 1928-ban
született Békésen, felsőfokú tanulmányait Budapesten és Bukaresten végzett. Kandidátusi
disszertációját „A mari nyelv

finnugor elemei” címmel a
Leningrádi Állami Egyetemen,
1959-ben védte meg. Rendszeresen végzett kutatásokat a
Közép-Volga mentén élő finnu-

gor, illetve török népek között.
2005-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjét. Műfordítói tevékenységét is többször díjazták.
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A békési úszósport
első versenyérme
A békési úszók is képviseltették magukat a békéscsabai
hagyományos Nyuszi Kupa
úszóversenyen, amely az év

békési úszósport első érmes
helyezése: Szalai Gergő 50
méteres mellúszásban bronzérmet szerzett. A többiek

Békésen Békésen kerékpártúra

Horgász
szemmel
TILALMI IDŐK

A felvételen Szalai Gergő és edzője, Vass Gyula.

első megyei megmérettetése e
sportágban. A verseny az
aradi úszóklub jelenlétével
nemzetközivé bővült. A közel
500 versenyző között nagyon
jól helytálltak a békési fiatalok: Barócsi Janka, Bencze
Dávid, Bondár Lilla, Hégely
Gréta, Kopányi Boglárka,
Lehóczki Csilla, Szabó Bence
Márk, Szalai Gergő és Wagner Vendel. Megszületett a

közül néhányan negyedik és
hatodik helyezéseket értek el.
– A gyerekek és szüleik
elszántságát látva bízhatunk
abban, hogy a jövőben a töretlen fejlődésnek köszönhetően
még több szép eredménnyel,
csillogó érmekkel örvendeztetnek bennünket a fiatalok –
mondta el lapunknak a versenyt követően Vass Gyula
úszóedző.

Nagyon fontosnak tartom és
hivatásomnak érzem a halak
védelmét, az aktuális tilalmi
idők betartását, hiszen ezen
időszakok arra vannak kijelölve,
hogy a halak biztonságosan
tudjanak szaporodni, ezáltal a
jövőben felnövekedő populáció
életben maradjon. Aki azonban
velem ellentétben nem tartja be
a tilalmakat, az nem gondol a
jövőre. Lényegében saját magát
fosztja meg a fogás élményétől.
Persze vannak vizek, amiken
nem védik a halakat tilalmi idővel. Én még ezeknél is kíméletességre kérem és szólítom fel a
horgászokat.
Fejlettebb országok folyóvizeit sokszor nem csak tilalmi
idővel védik, hanem kijelölt
kíméleti szakasszal is. Ezekre a
teljesen elszigetelt és ősállapotot idéző szakaszokra horgászfelszereléssel sem léphet be az
ember. Cél a halak zavartalan
szaporodása. Sajnos a ma telepített pontyállomány javarésze
nem szaporodóképes, de azért
még akad egy kisebb ősállomány, ami biztató. Létezésüket
bizonyítja a 2010-es hosszas
áradás a Körösökön és a Tiszán:
a pontyok, ragadozók szép
számban ívtak az áradt területeken, majd az árral visszahúzódtak a mederbe. Ezeket a jól
sikerült természetes ívásokat az
ember nem tudja pótolni, de a
természet jól végzi ezeket a
dolgokat. Az emberi haltelepítés egy jó íváshoz hozzá sem
hasonlítható.
Szekerczés Sándor
Békési Újság az interneten:

www.bekesiujsag.hu

A teljesítménytúra időpontja: május 19-én, szombat 8-10 óra között
Indulás és érkezés helyszíne: Békés-Dánfok
Távok: 40, 65 és 80 km
Nevezési díjak: 500, 750 és 900 Ft. Békési általános iskolásoknak a túra ingyenes.
Szervezők: Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége, Körösök Régió Természetjáró Egyesület,
Békés Város Önkormányzata
A teljesítménytúrát teljesítők emléklapot kapnak,
mellyel kedvezményesen vehetik igénybe a termálfürdő szolgáltatását.
Távolabbról érkezőknek a Dánfoki Üdülőközpontban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítanak.
További információ a http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/naptar honlapon található.

Békési öklözők Sárospatakon
A közelmúltban rendezték meg Sárospatakon az
Utánpótlás Korú Ökölvívók Olimpiáját. A rangos
versenyen 51 egyesület közel 300 versenyzője
lépett kötelek közé, köztük a békési Surman Box
Clubot képviselő Csapó Elek, Szakálos Tamás, ifj.
Surman Zoltán és Csordás Balázs.
A serdülő korcsoport 46
kg-os súlycsoportjában szorítóba lépett Csapó Elek magabiztosan menetelt a döntőig,
ahol a budapesti Központi
Sportiskola versenyzőjével,
Berki Krisztoferrel találko-

zott, ám vereséget szenvedett.
A serdülő korcsoport 48 kg-os
kategóriában Szakálos Tamás
képviselte Békést, két mérkőzést megnyerve jutott be a
fináléba, ahol Szaka Istvánnal,
a Tápiómente Ökölvívó SE

versenyzőjével találta szemben magát. Veresége számára
is a második helyet jelentette.
A serdülő korcsoport 50 kg-os
csoportjában lépett kötelek
közé ifj. Surman Zoltán, aki a
salgótarjáni Oláh Károllyal
mérkőzött meg, meglepetésre
vereséget szenvedett, így harmadik lett. A junior 80 kg-os
Csordás Balázs az egri sportiskola versenyzőjével, Kis
Patrikkal találkozott, 4:1 arányú pontozásos vereséggel
zárta a versenyt.

Országos döntőt rendez Békés
U11 A legtehetségesebb fiú kézilabda csapatok találkoznak
Május 5-6-án Békés ad otthont az ERIMA
Gyermek Kézilabda Bajnokság országos döntőjének. A városi sportcsarnokban tartandó eseményen a 2000. január elseje után született (U11)
ifjú kézilabda-palántákból álló legjobb csapatok
küzdenek meg egymással. Nagy büszkeség, hogy
a nyolc csapat között találjuk a Békési Férfi
Kézilabda Klubot is, amely a B csoportban az
Éles Kézilabda Iskola SE, a Dunaújvárosi Városi
Sportiskola és a Debreceni SC – Sportiskola ellen
veszi fel a küzdelmet. A másik csoportban
egyébként a Pick Szeged, a Kecskeméti
Sportiskola, a Ferencvárosi TC és a Gyöngyösi
Kézilabda Klub játszik majd. Május 5-én, szombaton 10:30 órától a csoportmérkőzésekre, míg a
május 6-án, vasárnap 9:30 órától a helyosztó
mérkőzésekre kerül majd sor. Játékidő: 2x15
perc. A Békési FKC szombaton 12:30-tól a
Debrecen, 14:30-tól a Dunaújváros, 17:30-tól az
Éles Kézilabda Iskola ellen lép pályára.
A látogatók számára a belépés mindkét
napon ingyenes.
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