
Elbúcsúztak iskolájuktól
és városunktól a két békési
középiskola végzősei, akikre
az írásbeli és szóbeli érett-
ségi valamint szakmai vizs-
gák várnak a következő he -
tekben. A ballagási ün nep -
 ségekről itt a címoldalon
számolunk be. 

Megkezdődött a szabad-
téri rendezvények, azaz fesz-
tiválok szezonja. Lapunkban
írunk a Libás-tanyán tartott
Majálisról és a Nefelejcs
Vigalomról.

Átadták a KÉSZ-díjat, me -
lyet ezúttal Katona Gyula es -
peres vehetett át – olvasha-
tó a 4. oldalon.

Szintén jutalmazták a
böl csödei szektorban dol-
go zókat. Erről a 3. oldalon
tudósítunk.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen gyakran
jár moziba?

13%
Rendszeresen.

25%
Sosem, mert
letöltöm 
a filmeket.

37%
Csak 
nagyon
ritkán.

25%
Sosem, mert 
a tévében 
nézek filmeket.

Lapunk elé…

Április 29-én a Békési
Polgármesteri Hivatal díszter-
mében vehette át Dankó Béla
országgyűlési képviselői meg-
bízólevelét, mint a Békés
megyei 2. számú választóke-
rületben az egyéni megméret-
tetést nagy fölénnyel megnye-
rő Fidesz-KDNP-s jelölt. 

Az ünnepélyes körülmények
között megrendezett és Hajdú
Lívia által levezényelt esemé-
nyen jelen volt Izsó Gábor, Bé -
kés polgármestere, Tárnok

Lász lóné jegyző, a Választási
Iroda vezetője, a választókerü-
let számos településének pol-
gármestere, de tiszteletüket
tették a terület Járási Hiva -
talainak vezetői, helyi képvise-
lők, jegyzők, kistérségi tiszt-
ségviselők, hivatalvezetők is.

Takács Petra, a Hepp tagis-
kola diákja alkalomhoz illő és
nagy átéléssel előadott verssel
örvendeztette meg a hallgató-
ságot. Ezek után a megbízóle-
velet Uhrmann Károly, a

Választási Bizottság elnöke
adta át. Izsó Gábor sok erőt és
sikert kívánt a képviselőnek,
aki a koccintásokkal megtüz-
delt gratulációkra szerényen
válaszolta, hogy bár embert
próbáló feladat lesz, de meg-
próbál a nagy területet, a sok
települést és a számos lakost
magába foglaló választókerü-
let minden felvetődő gondjá-
ra, problémájára gyógyírt ta -
lálni az elkövetkezendő négy
éves munkája során.        P. T.

Átvette megbízólevelét Dankó Béla országgyűlési képviselő 

A ragyogó tavaszi időben
folyamatosan érkeztek a láto-
gatók Békéserdőre Molnár
Ist ván libás tanyájára, ahol
április 27-én Szent György-
napi Majálist rendeztek. A
hely adottságaiból és a főszer-
vező-házigazda széleskörű is -
mertségéből adódóan a ven-
dégek Békés és Tarhos mellett
más megyei településekről,
sőt még a fővárosból és a
Dunántúlról is érkeztek. 

A rendezvényt Izsó Gábor
békési és Hornok Sándor tar-
hosi polgármester nyitotta
meg, kiemelve Molnár Ist -
ván nak a magyar paraszti
kul túra és vendégfogadás
továbbéltetésére tett erőfeszí-
téseit, valamint hogy ez a
ma jális, mint szórakoztató

gasztronómiai esemény egyre
ismertebbé válik. A tanyatu-
lajdonos ötletgazda elmond-
ta, hogy 23 éve foglalkozik
ezen a helyen libatartással,
jelenleg mintegy négyezer jó -
szágot tart hagyományos mó -
don. Hat éve folytat tu riszti-

kai, falusi vendégasztalos te -
vékenységet, évközben főleg
Budapestről és más nagyvá-
rosokból érkeznek a vidéki
tanyák hangulatát megismer-
ni vágyó – gyakran visszatérő
– vendégei. Évente két-
három nagyobb rendezvényét

önkéntesek tucatjai segítik, a
hagyományokra épí tő prog-
ramok ma már ezres érdeklő-
dő sereget vonza nak. A Szent
György-napi Majálisra pályá-
zati forrásból elkészült egy
vadonatúj színpad, ahol tán-
cosok, zenészek és énekesek
kaptak fellépési le hetőséget.
A vendégek ki szol gálása,
kényelme is javult. 

Sokan a finom ételek miatt
látogattak ki. Összesen féle-
zernél is több adag őz- és vad-
disznópörkölt, ludaskása
fogyott el, de népszerűnek
bizonyult a libasült is. A ren-
dezvény számos látnivalót is
kínált az íjászattól a játszóhá-
zakig és kézműves vásárig.
Kiemelendő még a birkanyí -
rás bemutató.               Sz. K.

Verőfényes majális tanyasi hangulatban
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Dankó Béla országgyűlési képviselőnek (balról) Uhrmann Károly adta
át a megbízólevelét.
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Valamivel több mint 17
millió forintból cseréli le az
önkormányzat a korábbi fém-
vázas, fémhordós stégrend-
szert környezetbarát műa -
nyag mobilelemesre a Kettős-
Körös békési szakaszánál, a
Dánfok és a Duzzasztó kö -
zötti kishajókikötőnél. A ko -
rábbinál könnyebben moz-
gatható rendszer csökkenti az
önkormányzat üzemeltetéssel
kapcsolatos költségeit, így az
önerőként biztosítandó 3,5

millió forint pár év alatt
megtérülhet. A „Körösmen -
ti” Kishajókikötő és -átele-
melő kapacitása nem válto-
zik, továbbra is csaknem 100
vízi járművet és sporteszközt
fogad be. 

A Leader-forrásból megva-
lósuló pályázatban a kivitele-
zés a közbeszerzés lefolytatá-
sát követően az időjárási vi -
szonyok illetve a békési kikötő
nyitvatartási rendjéhez iga-
zodva kezdődik meg.

Új stégek 
a kishajókikötőben

A városunkban működő
két középiskolában kétszáznál
is több tanuló vett részt a
május 3-án megtartott balla-
gási ünnepségeken. A Kle -
belsberg Intézményfenntartó

Központ égisze alatt működő
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény békési oktatási
egységében két gimnáziumi,
két szakközépiskolai és két
szakiskolai osztály végzősei,

összesen 162-en búcsúztak el
iskolájuktól, míg a református
egyházközség által fenntartott
Szegedi Kis István Gimná -
zium két osztályában 43 tanu-
ló vág neki a május 5-én kez-

dődött érettségi vizsgáknak. 
A közel egy időben kezdő-

dött két ballagási ünnepségen
az iskolák igazgatói, azaz
Kissné dr. Balogh Ibolya és
Kovács Dániel megköszönte a

szülők odaadó támogatását és
a pedagógustársak munkáját,
mellyel a növendékeket idáig
segítették. Izsó Gábor polgár-
mester mindkét ballagáson
arról beszélt, hogy szorgalmas
életút áll a végzősök előtt,
egyben kérte őket, hogy
maradjanak büszkék városuk-
ra, és tartsanak ki a magyar
szülőföld mellett. Az ünnep-
ségeken felolvasták Erdős
Norbert kormánymegbízott
köszöntő sorait is. 

A tanulmányokban, sport-
ban és közösségi munkában
legeredményesebb diákokat
könyvekkel jutalmazták. A
rangos Szegedi Kis István
Díjat Hegyi Kriszta tanuló
vehette át.                   Sz. K.

Elballagtak a békési középiskolák végzősei
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Pillanatkép a jó hangulatú, sikeres rendezvényről.

Minden egy helyen: kultúra, közélet, vallás, sport.
Kéthetente az önök postaládájában 

a BÉKÉSI ÚJSÁG!



A Rákóczi utca 15. szám alatti sarki épület a
jellegzetes kisvárosi házaink közé tartozik.  Az
L-alakú építményen még az eredeti hódfarkú
cserépfedést láthatjuk. Békésen kevés ilyen
sarki házat találni, mely ennyire egye di, saját-
ságos hangulatot áraszt. A sarki ablak feletti és
a többi ablak feletti erősen hang súlyozott,
megtört ívű szemöldökpárkányok az igényes
építőmester munkái. 

A XX. század
elején épült hajlé-
kot a Baán család
építtette. A család
legismertebb tag -
ja Dr. Baán Gyula
orvos volt. A ren-
delője is itt volt az
udvaron lévő épü-
letben. Róla a
következőket írta
a Békés Várme -
gye című monográfia a 479. oldalon: „1894-ben
Békésen szül. Elődei fontos szerepet játszottak
a megye életében. Szépapja B. Antal kántorta-
nító volt, munkásságáért V. Ferdinánd király
arany érdemkereszttel tüntette ki. Atyja a
békési Népbank igazgatója volt 30 éven ke -
resztül. Ő maga Békésen érettségizett, Ko -
lozsvárott és Budapesten végezte az egyetemet,
diplomája 1920-ban kelt. Ugyanaz évben
Békésen kezdte meg működését, ahol 1921-
ben községi orvosnak választották, mely tiszt-
jéről később mint a gróf Weinckheim és gróf
Nádasdy családok háziorvosa lemondott. 1928
óta az áll. gyermekmenhely békési telepének
orvosa. A békési Népbank felügy. biz. tagja.
stb. Az önkéntes évét szolgálta a világháború
kitörésekor. Az orosz és olasz fronton harcolt,
kitüntetései: nagy ezüst vit. érem és K. cs. k.
1918-ban mint eü. hadnagy szerelt le. E ház
lakója volt még vitéz Kállai Jenő kántortanító
és testnevelő tanár. Róla a Békési Életrajzi

Kislexikon a Reformáció korától a XX. század
végéig című kiadvány a következőket írja a 78-
79. oldalon: „1935-től Izsákon, a polgári iskolá-
ban helyettesítő nevelőként tanított, majd 1939.
február 20-tól a Békés-Négyegyenesdűlői
elemi iskolában. 1941-ben innen ment el kato-
nának, majd a frontra került, onnan fogságba,
sebesülése után 1946-ban tért haza. 1947-től a
békési 4. sz. Általános Iskola igazgatóhelyette-

se volt, 1954-től
já rási testnevelési
felügyelő, 1962-
től a békési 1. sz.
Általános Is kola
igazgatójaként
dolgozott 1970.
augusztus 25-én
bekövetkezett ha -
láláig. 35 éven ke -
resztül szol gálta a
közoktatás ügyét,

ne velt, tanított végtelen sok szeretettel, türe-
lemmel, emberséggel. Fáradhatatlan volt min-
den munkájában, melynek elismeréséül több-
ször kapott kitüntetést. 1948-ban nősült, fele-
sége Budai Mária gyakorlóiskolai tanító.
Házasságukból két gyermekük született:
Mária, aki szintén tanító-tanári diplomát szer-
zett, Klára, aki klinikai szakpszichológusi dip-
lomát kapott. Mind a ketten igyekeztek édes-
apjuk nyomdokait követve dolgozni, helytállni.
Felesége „Kállai Jenő Alapítványt” hozott létre
1990-ben, melynek célja az 1. sz. Általános Is -
kola tanulói részére a sportcsarnok berendezé-
seinek fejlesztése, jobb ellátása. 1971 óta min-
den évben megrendezésre kerül a „Kállai Jenő
Emlékverseny”, ahol a város, a városkörnyék
tanulói mérik össze tudásukat atlétikában,
kézilabdában, kispályás labdarúgásban. Itt és
ekkor nyerik el egy évre az összesített pontver-
seny alapján a Kállai Jenő emlékserleget.”

Bíró György, városvédő

2 2014. május 6.

A BAÁN-HÁZ ZÖLDFŰSZEREK I.
A zöldfűszerek nemcsak egészségesek, hanem a

legegyszerűbb ételt is képesek elvarázsolni. A leg-
gyakrabban használt fűszernövényekből nyújtunk át
egy „csokorra valót”.

BAZSALIKOM
Jellegzetes, balzsamos ízű fűszernövény, mely

levesekben, salátákban, tojásételekben, vala-
mint húsok, baromfi és halak ízesí-
tésére használható. Magról vethető,
elegendő a kert melegebb pontjain
egy centi mélyen a földbe dolgozni
őkett, miután a fagy veszélye
elmúlt. A lakásban, cserépben elő is
nevelhetjük, s így kifejlett palántát
ültethetünk ki a szabadba. Ha néha visszacsípjük
a csúcshajtást, akkor a bazsalikom bozótosan,
elágazódásokkal gazdagon fejlődik. 

METÉLŐHAGYMA (SNIDLING)
Lágy hagyma íze miatt igen kedvelt fűszernövény.

Aprítva salátákhoz, tojásételekhez, sajtételekhez,
burgonyapüréhez adhatjuk. Szendvicskrémekben és
szószokban is használhatjuk. Virágát salátába is
tehetjük. A tápanyagban gazdag, meszes talajt ked-
veli, és az árnyékosabb helyeket. A többi növénytől
távol tartja a levéltetveket és a gombás fertőzéseket.

Rendszeres locsolást igényel. Amíg nem virágzik,
addig fogyasztható. A magvakat márciusban meleg-
házba, vagy cserépbe vetjük és májusban, kis cso-
mókban ültetjük ki. Ősszel pedig cserépbe ültetjük,
világos, de nem túl meleg helyen tartjuk. A tél köze-
ledtével tovább nevelhetjük a lakásban, így egész
tavaszig megvan a vitaminforrásunk. 

KORIANDER
A szárított koriandermagot porrá

őrölve borjú, sertés, vagy a sonka
pácolására, friss, zsenge leveleit
zöldfűszerként használhatjuk,
egész magját pedig ecetes sava-
nyúságokhoz. 

A koriander termesztéséhez jó talajra van szük-
ség, és rendszeres öntözésre. Magról termesszük
1 cm mélyre, takarjuk be, majd öntözzük meg,
nem szereti az átültetést. Nem kell sok magot vetni
egy helyre, mert elég nagyra megnő, kb. 50 cm-re.
Amennyiben a leveléért termesztjük, hagyjunk 5
cm távolságot közöttük. Ha a magjáért termeszt-
jük, ennél több helyre van szükségük. A magok 2-
3 hét alatt csíráznak ki. Ritkítsuk ki őket, ha kell. A
koriander nagy karógyökeret ereszt, ami ízletes,
mint a petrezselyem gyökere.               Folytatjuk...

Romáknak szóló ifjúsági
konferenciát rendezett a na -
pokban Békésen a Ma gyar
Pünkösdi Egyház Or szágos
Ci gánymissziója. A kulturális
központban meg tartott prog-
 ram fő célja a misszió volt. 

A kétnapos rendezvényre
közel 200 vendég regisztrált,
míg a békésiek kötetlenül láto-
gathatták a dicsőítéseket és

tanításokat. Jelen volt a
Munkácsról érkezett Amaro
Del Roma dicsőítő csoport,
mellettük a házigazdák részéről
a Kegyelem Gyülekezet tánc-
és dicsőítő csoportja lépett fel. 

A programról Kis István, az
Országos Cigánymisszió mun-
katársa elmondta, fő céljuk,
hogy minél több cigány fiatal
találkozzon Jézussal, továbbá,

hogy építsék a keresztény
magyar romák közösségét, és
együtt imádkozzanak a fiata-
lokért. 

Az ifjúsági konferencia sike-
rének és a nagy érdeklődésnek
köszönhetően az Országos
Cigánymisszió a közeljövőben
több hasonló konferenciát ter-
vez az ország különböző
részein.          Lakatos Gyula

Cigány keresztény fiatalok találkozója

Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására

- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén

- ízületkárosodás
rehabilitációjára

FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33

Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft

Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

FLABéLOSFLABéLOSFLABéLOS

NINANINA GYERMEKBUTIK
a Múzeum téren a szökőkút mellett!

Folyamatosan újabb akciók!

Nálunk a babától a kamaszkorig
mindent megkap, kiváló
minőségben!
Folyamatosan újabb akciók!

Nyitva: hétfő, szerda,
csütörtök 9-13 és 14-18 óra,
kedd, péntek 8-12 és 13-17 óra,
szombaton 8-12 óra között.

Üzemünk rövid határidőn belül vállalja mindenféle fa
alapanyagú nyílászárók

és más faipari termékek gyártását!

NERBÓTHERM AJTÓ – ABLAK FAIPARI KFT.
5630 Békés, Vésztői út 1/1. 66/411-238

www.jimbarna.hu info@jimbarna.hu
•

•

Telefon:
web: e-mail:

20 éve
az önök

szolgálatában!

A kézművesek bemutatói és
a gasztronómiai kínálat volt a
legnépszerűbb a VIII. Nefe -
lejcs Vigalmon, melyet április
26-án a Tájházban rendeztek
meg. A szervező Nefelejcs
Egyesület ezúttal jó néhányat
kiemelt és bemutatott Békés
értékeiből, így a gasztronómi-
át tekintve a lekváros papu-
csot, a kásás bélest, a salátale-

vest, a kötöttgaluska levest, az
öregtarhonyát és a tepertőkré-
met, melyek szó szerint terí-
tékre is kerültek, sokan meg-
kóstolták őket. Békés gasztro-
nómiai sajátosságai Prohászka
Béla Venesz-díjas szakácsmes-
tert is Békésre csábították, de

jelen volt Farkas Zoltán, Bé -
kés Megye Közgyűlésének
elnöke is, ezúttal egyben mint
a Békés Megyei Értéktár Bi -
zottság elnöke. Köszöntőjé -
ben elmondta, hogy szeretnék
minél szélesebb körből össze-
gyűjteni a megyei értékeket és
ezek közül a lehető többet
eljuttatni a hungarikumok
közé. Mindez a megye turisz-

tikai értékét növeli. Izsó Gá -
bor polgármester a szervezők
munkájáról szólt elismerően,
amellyel népi kultúránk ha -
gyományait igyekszik életben
tartani és a jövő generációinak
is bemutatni. Elmondta még,
hogy a helyi értéktárba to -

vábbra is várnak javaslatokat.
A már meglévők közül a fel-
sorolt gasztronómiaiak mel-
 lett bemutatták a Tájházat, a
Békési Pálinkát, a Békési
Kalendáriumot, a rongybabát
és a viseletet. 

A rendezvényen szó esett a
Szent György-napról is, mely-
nek néphagyományait Koszecz
Sándor, a kulturális központ
igazgatója ismertette. Az elő-
adások között Berta György
biotermelő a kölesről és a tava-
szi gyógynövényekről beszélt. 

A kézműves mesterség-
bemutatók közül kiemelendő
Czepó Pál békéscsabai rendőr
pásztorbot-faragása, Balog
Beá ta, aki zöldségszobrászat-
ban jeleskedik, Tüzes Kata
nemezelt, míg Dávidné Gyar -
mati Zsuzsa gyapjúfonatot
készített a közönséggel.

A fellépők között kirobbanó
hangulatot teremtett a Bagoly
László karnagy vezette Békés
Városi Ifjúsági Fúvós ze nekar,
míg a napot a Táj házban a
Barócsi Attiláné ál tal vezetett
táncház zárta.               Sz. K.

Nyolcadik Vigalom a Tájházban

BBÉÉKKÉÉSS VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő ér -
tékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanát:
– Békés, Petőfi u. 21. szám (hrsz.: 800) alatti irodaház

megnevezésű ingatlanát. A vételár: 24.500.000,- Ft

A pályázati felhívással kapcsolatosan részletes tájékozta-
tó kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda), valamint
a részletes pályázati felhívás a www.bekesvaros.hu és a
www.bekesmatrix.hu honlapokon megtekinthető.
Benyújtási határidő: 2014. május 21. (szerda) 18 óra.

A Bóbita Óvoda Pillangó csoportosai a Hamupipőke című mesét adták elő.
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„120 éve hunyt el Kossuth
Lajos, Békés város első díszpol-
gára” címmel látható kiállítás a
Városháza emeleti folyosólyán.
A Sápiné Turcsányi Ildikó fű -
muzeológus által rendezett tár-
lat a nagy magyar államférfiról
és békési kötődéseiről ad részle-
tes áttekintést, építve a Jantyik
Mátyás Múzeum gazdag anya-
gára. A kiállítás augusztus 30-
ig munkanapokon munkaidő-
ben tekinthető meg.

Tárlat
Kossuthról



32014. május 6.

Boldog – most már szent
– XXIII. János pápa (An -
gelo Giuseppe Roncalli)
1958-1963 között volt Szent
Péter 261. utóda. Tizen há -
rom gyermekes, szegény
csa lád negyedik gyermek-
eként született, s ezt soha-
sem felejtette el: szellemi
testamentumában is hálát
adott, hogy szegényen hal-
hat meg. Egyszerűségének,
közvetlenségének és őszinte
emberszeretetének köszön-
hetően minden idők egyik
legnépszerűbb pápája volt.
Özönlöttek hozzá a zarán-
dokok, az egyszerű emberek
szentjeként vonul be a tör-
ténelembe. Bár pápasága
rövid ideig tartott, mégis
tudott maradandót alkotni.
Teljesen váratlanul össze-
hívta a II. vatikáni zsinatot,
amelynek feladata az egy-
ház reformja, valamint a
többi keresztény felekezet-
tel és a nem hívő világgal
való viszonyának rendezése
volt. Ezzel új korszakot nyi-
tott a katolikus egyház tör-
ténelmében. Szentté avatá-
sa 2014. április 27-én, az
Isteni irgalmasság vasárnap-
ján, az őt korábban boldog-
gá avató II. János Pál pápá-
val együtt volt, akiről most
nem szólok, hiszen minap
még közöttünk élt, és élő
még a lelki kapcsolat vele.

A II. világháború alatt
sok zsidót mentett meg,
például vízumok kiállítá-
sával illetve a holokauszt-
ról megszerzett informáci-
ók továbbításával. Pápa -
ként is igyekezett közel
ma radni a hívekhez, köz-
vetlen egyszerűségével, és
humorával ha mar népsze-
rűvé vált. A ku bai rakéta-
válság idején segítette a
kapcsolatfelvételt Ken -
nedy és Hruscsov kö zött.
Nyolc enciklikájából  a
„Béke a földön” című lett
a leghíresebb. Ebben az
igazságon, az igazságossá-
gon, a szabadságon és a
sze reteten alapuló nemze-
tek közötti bé két szorgal-
mazta. Az egy házi élet
meg újulását rendkívül
fon tosnak tartotta. A ka -
tolikus egyház és a világ
közti kibékülést, valamint
az ökumenizmust hirdette,
az elítélés helyett a meg-

békélést. Nyitottan igye-
 kezett közeledni hívők és
nem hívők felé egyaránt.
Szerette a korát, optimista
módon gondolt a jövőre. A
Time magazin 1962-ben
az év emberévé választot-
ta. A köznyelv többféle-
képpen is nevezte őt: a jó
pápa, a világ plébánosa, il -
letve, amiért időről időre
elhagyta a Vatikánt, az
amerikaiak Johnnie Wal -
ker nek nevezték (Sétálga -
tó János), a whiskymárká-
ra utalva. Nagyon sokféle
kritika érte őt, nevezték
kommunistának, szabad-
kőművesnek, nácinak és
zsidóbarátnak egyaránt.
Halálos ágyán így beszélt
erről: „Nem álltunk meg,
hogy felszedegessük azo-
kat a köveket, amelyeket
erről vagy arról az oldalról
dobtak ránk. Mi senkit
sem köveztünk meg.” 

XXIII. János pápa imád-
sága így szól: Mennyei
Atyám! Hálát adok neked
az egészséges pihenésért,
amellyel megajándékoztál.
Újra ébredt lelkem legyen
egészen a tiéd! Ezen a na -
pon úgy akarok járni-kelni,
mint te: mindenütt jót aka-
rok cselekedni. Minden em -
bert, aki csak találkozik
velem, úgy fogadok, mint
akit te küldtél hozzám. Ő a
testvért lássa bennem, az
én szavaimból és tetteimből
pedig a krisztusi szeretet
sugározzék reá. Senki se tá -
vozzék tőlem anélkül, hogy
legalább egy jó szót ne ka -
pott volna. Add, hogy ma -
gamat elfelejtsem, és bele
tudjam élni magam mások
helyzetébe. Add, hogy
sohase veszítsem el önural-
mamat, és ne legyek barát-
ságtalan vagy sértő. Add
meg, hogy mindig megnye-
rő modorú legyek, és éljen
bennem szikrányi humor,
hiszen erre olyan nagy
szükség van a szomorú
világban. Végül add meg,
hogy mindenkit legalább
parányit vezessek közelebb
Szent Fiadhoz a Szűzanya
által. Ámen.

A mai pápánk, Ferenc, az,
aki emberi habitusában, egy-
szerűségében és bátorságá-
ban hozzá hasonló, és – hogy
stílszerűek legyünk – jót tesz
világnak és egyháznak egya-
ránt, akár a Ferenc gyógyke-
serű a jóléttől megterhelt
gyomornak. A Jóisten vi -
gyázza lépteit és közben
mosolyogjon új szentjeire,
Jánosra és János Pálra!

Egészségünkre!
(AZAZ KURTA ELMÉLÁZÁS JOHNNY WALKERRŐL 

ÉS A FERENC GYÓGYKESERŰRŐL)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Molnár Tamás (Békés -
csa ba) és Kukla Adrienn
Mária (Békéscsaba).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kulich Já -
nos (76 évesen), Brozso -
vits Jenő (67, Murony),
Kis László Mátyás (66),
Salamon Lajos (48, Ka -
mut), Tö rök László (71),
özv. Berczi Sándorné Sze -
ren csi Anna (91), Szulyó
Lászlóné Valentényi Ju -
lianna (81, Bélmegyer),
Budás Mihály (81), dr.
Szabó Imre (83), Pocsaji
István férfiszabó (82),
Remeczki László (77),
Nagy Ferenc Imre (60,
Kamut). 

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

MÁJUS 3-10. 
Levendula Patika (Csabai u.)

MÁJUS 10-17. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁJUS 17-24.
Turul Patika (Piac tér)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet a Kossuth 
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől). 

Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Veszélyes, nehezen megközelíthető

Tetőjavítások, ács-,
bádogos munkák a ház körül

rotációs kapával
Megbízható, minőségi munkavégzés

fák kivágása alpintechnikával

Talajművelési munkák

Cím: Békés, Szendrei utca 9.

www.fc-rope.hu
Telefon: 70/549-14-56

Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK 
adóbevallásainak 

elkészítését, 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, 

TÁRSASÁGOK, 
ALAPÍTVÁNYOK 

könyvelését.

Telefon: 30/522-47-13. 
Békés, Hőzső u. 50/1.

Az Európai Parlament (EP)
tagjainak 2014. évi választása
május 25-én lesz, a szavazás 6

órától 19 óráig tart. Ezen az
európaiak megválasztják az
őket a következő öt évben
képviselő 751 EP-képviselőt.
Az Unió lakói e képviselőkön
keresztül befolyásolhatják az
Európai Unió (EU) politikájá-
nak irányvonalát.

A magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópolgá-
rok automatikusan felkerül-

nek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok a

névjegyzékbe történt felvéte-
lükről értesítőt kaptak. A
névjegyzék a helyi választási
irodában (polgármesteri hiva-
talban) tekinthető meg. Az
EU más tagállamának válasz-
tópolgára – ha Magyarorszá -
gon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegy-
zékbe vételt a helyi választási
iroda vezetőjétől.

A szavazás napján lakóhe-
lyétől távol tartózkodó válasz-
tópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelent-
kezéssel, külföldön, Magyar -
or szág külképviseletein ad -
hatja le szavazatát. A külkép-
viseleti névjegyzékbe való fel-
vételt 2014. május 17-én 16
órá ig, átjelentkezést 2014.
má jus 23-án 16 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a lakóhely szerint
illetékes helyi választási irodá-
tól. Szavazni csak egy pártlis-
tára lehetséges. Idén 8 párt
indulhat a választáson. Rész -
letes tájékoztatásért a polgár-
mesteri hivatalban működő
helyi választási irodához lehet
fordulni, vagy meglátogatni a
www.valasztas.hu weboldalt.
A 28 tagállamban született
eredményeket szintén 25-én
este jelentik be. 400 millió
európai szavazópolgár 751
EP-képviselőt, köztük 21 ma -
gyart választ meg.

Európa parlamenti
választások 2014

Közel 290 millió forintos
költségvetésből valósult meg a
tavaly nyáron elindított „Békés
Bringa – Békés város kerékpá-
ros turisztikai fejlesztése” elne-
vezésű, az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával
megvalósult projekt. A pályá-
zatból épült meg a kerékpáros
híd a Cseresznye utcán, több
szakaszon pótolták a kerékpár -
utak hiányzó részeit, melyet
bizonyos helyeken fel is újítot-
tak. Kiemelt célként szerepelt
a beruházásban, hogy a dánfo-
ki üdülőterületet és turisztikai
szolgáltató központot bekös-
sék a kerékpáros hálózatba.

Ezért ingyen wifit alakítottak
ki, útirányjelző táblarendszert
és elektromos kerékpár töltő-
helyet adtak át.  Kerékpár -
tá ma szokat és pihenőhe-
lyeket alakítottak ki
többfelé a város-
ban. A projektnek
köszönhetően kül-
területen fedett beülő
pa dokkal és asztalokkal, ku -
kák telepítésével, információs
táblákkal szolgálták a kerék-
párosokat. Szintén ebből a for-
rásból épült meg a dánfoki
üdülőközpont területén a
KRESZ-pálya, amely segíti a
kerékpározás alapvető szabá-

lyainak elsajátítását, és az egy-
kori Fekete-Körös-híd támfa-
lát is ebből tárták fel a Rákóczi
utcában. 

Izsó Gábor, Békés
polgármestere a
befejeződött pá -
lyázat kapcsán

azt hangsúlyozta,
hogy településünkön

a lakosság na gyobbik része
kerékpározik, az önkormányzat
éppen ezért tartja fontosnak,
hogy a helyi em berek közleke-
dési biztonságát folyamatosan
erősítse. A Békés Bringa emel-
lett a város turisztikai vonzere-
jét is növelheti.                     

�

Véget ért a 
Békés Bringa pályázat
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Többedik alkalommal ad -
ták át városunkban a bölcső-
dékben dolgozó szakemberek
elismerését, a „Kezünkben a
jövő” díjat. A kulturális köz-
pontban április közepén tar-
tott rendezvényen ezzel
ismerte a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde tagböl-
csődéinek kollektívája And -
rovitz Irén és Csökmei Gá -
borné Eszter kisgyermekne-
velő, Hegedűs Irén csecsemő-
és gyermekgondozónő, Ba -
logh Lászlóné Magdi élelme-
zésvezető, Balogh Ist ván né

Juci, Szilágyi Imréné Pan nika
és Vincze Imréné Julika tech-

nikai dolgozó több évtizeden
át végzett munkáját.

Bölcsődei dolgozók elismerése

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Ők heten kapták meg idén a „Kezünkben a jövő” díjat.



Az idei év a választások éve. Parlamenti-, Európai Uniós-,
önkormányzati-, de nekünk, reformátusoknak ősszel egyház-
megyei-, egyházkerületi és zsinati választások is lesznek. Sajnos,
ezek a választások nem igazán arról szólnak, hogy válaszd azt,
azokat, akikre nyugodtan rábízhatod a holnapodat, a jövődet,
hanem sokkal inkább érdekek ütköztetéséről, nem ritkán csa-
ládi közösségeket is szétziláló, baráti viszonyokat megrontó
konfliktusokról. Heteken át mást sem hallottunk a médiákból,
mint egymás lejáratását, nem egy esetben nyomdafestéket nem
tűrő szavakkal történő becsmérlését az ellenfeleknek, akiket
igyekezett a másik fél ellenségként feltüntetni.

A választásról azonban nekem egy egészen más dolog is
eszembe jut. Az, amikor nem embereket választunk, hanem
egy életformát, egy irányultságot, egy olyan értékrendet, ami
fölé emel mindenkit a fentebb leírt színjátéknak.

Mit is kívánhatnánk mást itt és most, a 21. században, mint
az igazi, a teljes élet megvalósulását, amire a felelet ma is az,
ami 3 és fél ezer évvel ezelőtt volt: válaszd hát az életet, hogy
élhess te és utódaid is! Ez pedig nem jelent ma sem mást, mint
figyelni Isten szavára, engedelmeskedni Neki, ragaszkodni
Hozzá! Talán ma még nem késő megpróbálni!

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2014. május 6.

Az MSZP állításaival ellentétben a közfoglalkoztatás
folytatódik, sőt a kormány a tavalyinál 4 milliárd forinttal
többet, összesen 184 milliárd forintot fordít rá. A szezoná-
lis téli közfoglalkoztatás értelemszerűen véget ér, ahogy az
eredetileg is tervezett volt. Májustól – a tavalyival meg-
egyezően – több mint 140 ezer embernek ad munkát a
közfoglalkoztatás, a létszám nyáron tovább fog emelkedni.
A Fidesz kitart a közfoglalkoztatás és annak alapelvei mel-
lett: a közfoglalkoztatásra szükség van, mert enélkül egész
térségek és települések lennének segélyre ítélve. Ugyan -
akkor a közfoglalkoztatás csak átmeneti megoldás lehet,
ezért is kötötte össze a kormány a programot szakmai kép-
zésekkel és iskoláztatással. A munkanélküliek fele ugyanis
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A
májusban megalakuló új Országgyűlés és új kormány foly-
tatja és továbbfejleszti a közfoglalkoztatást, hogy még több
ember találja meg a helyét a munkaerőpiacon. A Fidesz
célja, hogy Magyarország még jobban teljesítsen a foglal-
koztatásban, a foglalkoztatottak száma tartósan 4 millió
fölött legyen és a munkanélküliség tovább süllyedjen.

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

Adószám: 18392607-1-04.

Katona Gyula éppen 20 éve
érkezett Békésre, korábban
Nyíregyházán, Gyulavá ros -
ban, Tiszaföldváron és Túr -
kevén szolgált – ismertette
méltatásában Izsó Gábor pol-
gármester. Kiemelte Krisztus-
központú igehirdetéseit, to -
vábbá iskolaszervező, gyüleke-
zetépítő munkáját. Katona
Gyulának fontos szerepe volt
és van a Békésen példaértékű-
en működő ökumenikus kap-

csolatok életre hívásában és
fenntartásában.

A díjazott meghatottan
vette át Csuta György festő-
művész egyik alkotását és a
díszoklevelet, majd elmondta,
hogy Békésen otthonra talált
az elmúlt két évtizedben és
itteni munkáját Isten akarata
szerint folytatni szeretné, a
díjat ezzel „megszolgálni”. 

A Galériában április 22-én
megtartott KÉSZ-díjátadó

mű sorában dr. Pálmai Tamás,
dr. Szuromi Pál, Horváthné
Körösi Anikó, valamint a
zeneiskola több növendéke és
tanára működött közre. A ren-
dezvény zárszavában dr. Osztie

Zoltán, a KÉSZ országos elnö-
ke – aki valamennyi díjátadót
személyesen tisztelte meg – a
békési közösségekben rejlő
életerőről szólt elismerően. 

Szegfű Katalin

Katona Gyula az idei KÉSZ-díjas
Katona Gyula vehette át az idén kilencedik alka-
lommal kiosztott KÉSZ-díjat. A református espe-
res Békés és környéke népének spirituális fel-
emelkedésében, a város vallási, oktatási és kultu-
rális életében kifejtett kimagasló, keresztény alá-
zattal végzett tevékenységét ismerték el. 

Egy hónapja elszökött a
képen látható, Oszkár nevű
chippelt kutyánk.

Aki tud róla valamit, ké -
rem, jelentkezzen.

Köszönettel: Tóth Sza -
bolcs, 20/9189-647

ELVESZETT KUTYUS

Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

Csirkerendelés!

Vörös 132 Ft/db

Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Kakas 65 Ft/db

Csirkerendelés!

Vörös 132 Ft/db

Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Kakas 65 Ft/db

Nyári áruk érkeztek!

Minden nap

30%-os kedvezmények!

Nyári áruk érkeztek!

Minden nap

30%-os kedvezmények!
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Tíz csapat nevezett idén a
békéscsabai Jókai Színház által
megrendezett Ádámok és Évák
Ünnepe című versenyre, ahol
megyei középiskolák színját-
szást kedvelő diákjai mérték
össze tudásukat. A Szegedi Kis
István Református Gimná zium,
Általános Iskola, Óvoda és

Kollégium csapata mellett szín-
padra lépett a (javarészt szintén
Szegedisekből álló) Békés
Városi Színjátszó Stúdió is. A
fellépők ezúttal magyar re géket
és mondákat vittek szín re szak-
értő és jónevű zsűri előtt.

A békési tehetségeket kü -
lön is díjazták: a város színját-

szó stúdióból Sánta Dzsenifer
megkapta a legjobb női fősze-
replő díját, míg csapata játé-
kát a legjobb hagyományos
alakításnak minősítette a zsű -
ri. A református iskolai szín-
játszó kör esetében a táncos
előadást minősítették kiemel-
kedőnek a bírálók. 

Színpadi sikereket szállított
a református gimnázium

Ha szereti olvasni
a Békési Újságot,

ajánlja 1% át nekünk!-

Tudjon meg többet Békésről! 
Hírek, tudósítások, interjúk a BÉKÉSI ÚJSÁG -ban.

2014 KÉSZ-díjasa, Katona Gyula a díszoklevéllel. A kitüntettnek egyik
festményét Csuta György adta át.



– Kérem, mutassa be ma -
gát az olvasóknak!

– A Karacs Teréz Általános
Iskola után a Farkas Gyula
Me zőgazdasági Szakközépis -
ko lá ban érettségiztem és
tech nikusi minősítést is sze-
reztem. A Hi dasháti Rt. tehe-
nészetében kezd tem el dol-
goz ni, majd a faiskolában
 park építőként, a Frühwaldnál
betonelemgyártóként tevé-
kenykedtem. Je len leg a telek-
gerendási For Milk Kft. tehe-
nészeti telepén va gyok mű -
szakvezető. Életemet végig
kí sérte a sport, a kézilabda,
de saj nos egészségügyi okból
abba kellett hagynom, és
maradt a szurkolás. A pá rom-
mal 1999-ben ismerkedtünk
meg és azóta is boldogságban
élünk. Két gyönyörű gyer-
mekünk van: Cin tia és Fanni.
Cinti most 2. osztályos a Dr.
Hepp Ferenc Általános Isko -
lában, míg Fan nika kö zépső
csoportos a Baky utcai ovi-
ban. Immár 8 éve, hogy csalá-
dommal tanyára költöztünk
Békés és Bélmegyer ha tárába,
gazdálkodási célzattal.

– Miért éppen kecskéket
tartanak? 

– Az első kecskémet még
másodikos koromban vettem a
húsvéti pénzemből. Ezt szaporí-
tottam, tenyésztettem to vább,

ez lett a jelenlegi állományom
alapja. Alpesi kecskefaj kite-
nyésztésére törekedtem, amivel
kiállításokra rendszeresen jár-
tam és több díjat nyerem velük.
Jelenlegi állományom 35 anya és
egy törzskönyvezett bak. Egy
évben egyszer fedeztetek és a
szaporulat egy részét, a gidákat
Olaszországba szállítják húsvét
táján, míg a gödölyéket vagy
megtartom vagy Romá niába
viszik tenyészállatnak. A kecs-
kék tejét (anyánként napi átlag
3,5-5 litert) mi ma gunk is

fogyasztjuk, de értékesítjük is,
valamint sajtot készítünk belő-
le. Mivel nekem a munkahe-
lyem mellett az állatok napi
ellátása is elegendő feladat, haj-
nal 1-től 22-23 óráig, ezért a
sajt készítése és értékesítése a
feleségemre hárul. Szóval a két
gyermek mellett neki is bőven
van teendője. A békéscsabai
Rózsakert termelői piacra
járunk szerdánként és szomba-

tonként, valamint közeli, távo-
labbi fesztiválokra, sajtverse-
nyekre. Az utóbbiakról rendsze-
resen hozunk haza díjakat, és ez
a termékeink kiváló minőségét
igazolja. Tagja vagyunk a Kéz -
műves Sajtkészítők Csoportjá -
nak és velük járunk különböző
rendezvényekre. A békésiek azt
a kellemes kiváltságot él vezhe-
tik, hogy telefonos megrende-
lésre házhoz szállítjuk a kívánt
terméket. Az interneten meg-
találhatóak vagyunk a Mekmek
Farm cím alatt.

– Tervek, álmok?
– Bár már elég régen va -

gyunk a feleségemmel egy pár,
sajnos még sohasem jutottunk
el nyaralni. Jó lenne, akárcsak
egy rövid időre is, elmehet-
nénk egy igazi családi pihenés-
re valahová. Terveink között
elsősorban a hitel visszafizeté-
se szerepel, de a gazdaságot is
szeretnénk továbbfejleszteni.
Egy kisebb sajtfeldolgozó üze-
met, fejőházat szeretnénk épí-
teni, illetve az anyaállományt
legalább 100-ra növelni. Ah -
hoz azonban, hogy a terv való-
sággá váljon, még sokáig kell
keményen dolgoznunk, mivel
sehonnan semmilyen támoga-
tást nem kapunk. Erőt ad
viszont a mottónk: magyar
alapanyagból, magyar terme-
lő, magyar sajtot állít elő. 

– Az emberek mit monda-
nak e szokatlan „hobbiról”?

– Ismerőseink, barátaink,
rokonaink szívesen látogatnak
meg minket. Kevés az olyan
hétvége, mikor nincs látoga-
tónk. Imádják a „csendet”, a
madárcsicsergést, a tágas tere-
ket, a jó levegőt, ami nekünk a
mindennapjainkat jelenti, de a
városiaknak kuriózum. A gye-
rekek kedvencei a kiskecskék, a
nyulak csapata. Szívesen simo-
gatják őket, a felnőttek pedig a
bográcsozást létesítik előnyben.
Bár az eredményeinket irigye-
lik, még egy jelentkező sem
volt, aki cserélt volna velünk. 

Gugé

52014. május 6.

Apáról fiúra?!
Beszélgetőtársam Szűcs László kecsketenyésztő. A
mindössze 35 éves, jóképű, szimpatikus, agilis fiatalem-
bernek van egy másodikos kislánya, aki már pontosan
tudja, mint kell levezetni egy ellést. Sose kényszerből,
inkább érdeklődésből segítenek a lurkók. Lehet, hogy
változik a szólás? Apáról leányra száll az „örökség”?!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Időskorú, és nehezen moz-
dul ki otthonából? Betegsége
miatt nem tudja ellátni a fel-
adatait? Családjában idős hoz-
zátartozójának szüksége lenne
ápolásra, gondozására? Sze -
retne segítséget a mindennapi
feladatok elvégzéséhez? 

Hozzánk bizalommal for-
dulhat, személyesen vagy akár
telefonon is.  

A házi segítségnyújtást azon
idős, beteg emberek ré szére
nyújt segítséget, akik saját
lakókörnyezetükben egészségi
és mentális okokból származó
problémáik meg oldásában kér-
nek segítséget. Szolgálatunknál

megbízható, képzett szakem-
berek munkája biztosítja a mi -
nőségi gondozást.

A házi segítségnyújtás a
gondozási szükségletnek meg-
felelően, de legfeljebb napi 4
órában biztosítható egy ellá-
tott részére. Az ellátásért sze-
mélyi térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj: 200
Ft/fő/óra.

Várjuk megkeresését, hí -
vását! Érdeklődni lehet Vo -
zár Pálné vezető gondozó-
nőnél a Békés Városi Szo -
ciális Szol gáltató Központ -
ban (Jantyik u. 1). Telefon:
66/414-840.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
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A Bélmegyeri Hímző Szak -
kör nek a közelmúltban nyílt
kiállítása a Bélmegyeri Műve -

lődési Központban. A tavaly
októberben életre hívott szak-
kör célja a közösségépítésen

kívül, hogy megismertesse a
Kárpát-medence hímző kultú -
ráját a bélmegyeri lányokkal,

asszonyokkal, ezzel továbbéltes-
se a népi hagyományokat. A
szakkör tagjai nem pusztán

megtanulják a különféle tájegy-
ségek jellegzetes motívumait és
az öltéstechnikákat, hanem
olyan használati tárgyakat ké -
szítenek, melyek jól illeszked-
nek a 21. századi otthonokba is
– tájékoztatott Lukács Eszter
hímző népi iparművész, a szak-
kör szakmai vezetője. 

A most megnyílt tárlat
bemutatási anyagának mintegy
felét a Békés megyei szűcshím-
zés illetve a dél-alföldi gyapjú
hímzés darabjai adják. A Békés
megyei szűcshímzések nagy
része a békési ködmön mintái
alapján tervezett darabok:
futók, terítők, zacskók, zsákok,

falvédők, párnák. A szakkör
tagjai ezt ismerték meg legelő-
ször. A kiállított darabok másik
része az erdélyi hímzéseket
mutatja be. A foglalkozások
során megismerkedtek a szak-
köri tagok a torockói hímzé-
sekkel és az erdélyi szász motí-
vum világával. Mindkét erdélyi
hímzés motívumkincse nagyon
gazdag. 

A szakkört a Nemzeti Mű -
velődési Intézet, és a Békés Me -
gyei Népművészeti Egyesü let
kezdeményezésére a helyi asszo-
nyok hozták létre. Na gyon
összetartó a közösség, min denre
nyitottak, segítőkészek.  Sz. K.

„Újra öltünk, örökítünk”
Lipcseiné Jakucs Anikó

óvodavezető-helyettes kö -
szöntőjével vette kezdetét a
minap az Egészséges Nap a
Csabai úti oviban. A gyere-
kek, szüleik,
a nagyszülők
és óvónénik
rövid torná-
val kezdték a
rendezvényt.
Ezt követően
a gyerekek-
nek akadályverseny zajlott
matricákért, amelyen a kicsik
sok mindent megtanultak,
hiszen szellemi feladatokat is
meg kellett oldaniuk.
Tanultak például a szelektív
hulladékgyűjtésről, továbbá
ismerkedtek a zöldségekkel,
gyümölcsökkel és általuk az
egészséges életmóddal, vala-
mint a számokkal is. Ez alatt
a szülőknek Dudás Melinda

védőnő adott tájékoztatót a
státusz vizsgálatról. Ezek
után a szülők, nagyszülők az
általuk hozott termékekből,
élelmiszerekből, gyümölcs-

és zöldségsa-
látát, vala-
mint szend-
vicseket ké -
s z í t e t t e k ,
a m e l ye ke t
ezután a
gyerekekkel

közösen fogyasztottak el. A
félbarna kenyeret pedig azzal
a kenyérsütővel sütötték,
amelyet az önkormányzat
által kiírt Támop-pályázaton
nyert az óvoda. De még a
finom és egészséges lakoma
előtt az óvónénik meglepetés
bábelőadással készültek, s
előadták – nagy sikert aratva
– a Tüsszentős mese című
darabot.                      Zs. I.

Egészséges Nap 
a Csabai úti oviban

Ismét nagyszabású és nagy-
sikerű színházi előadást adott
óvodásoknak és kisiskolások-
nak a közelmúltban a békési
óvónőkből álló Meskete Szín -
ház a Kecskeméti Gábor

Kulturális Központban.
A nagyeszű sündisznócská-

ról szóló mesedarabot ezúttal
is Mészárosné Fábián Ilona
rendezte. Szereplők voltak:
Vozár Sándorné, Mészárosné

Fábián Ilona, Andorné Csar -
nai Szidónia, Joóné Csikós
Ildikó, Ádám Györgyi és
Nagyné Megyeri Ágnes.

A Meskete Színház követ-
kező előadásáról elöljáróban

elmondjuk, hogy hamarosan a
Városi Ifjúsági Fúvószenekar -
ral közösen lépnek fel, zene-
bohócokat alakítva. A darabot
a Békés-tarhosi Zenei Napo -
kon is előadják majd.     Zs. I.

Újabb sikeres színházi előadás gyerekeknek 
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Zöldövezetben, a Karacs 2B-ben és 8A-
ban második emeleti felújított lakások
eladók. Háromszobás kertes házat be -
számítok. 30/554-53-66.
Fülöp utca 19. alatt 1000 m2-es telken 82
m2-es lakóépület padlástér-beépítési
lehetőséggel eladó. Tel.: 70/530-27-93.
Kecskeméti u. 43. alatti nagyon szép, ren-
dezett lakás eladó. Kis házat beszámítok.
Érd.: 70/38-64-120.
Fáy utcában földszinti, 1+2 félszobás la -
kás szépen felújítva, azonnal beköltöz he -
tően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
A Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békésen földszinti kétszobás, nagyerké-
lyes lakás eladó. 20/45-76-333.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/933-
70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első
emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
Két családnak is alkalmas családi ház
központi fűtéssel eladó. Érd.: 66/643-
342, 70/222-10-48.
Horgásztórész a Borosgyáni 4-es tavon
sürgősen eladó. 70/236-35-37.
Téglagyári tavon horgászrész eladó.
30/262-43-57, 30/551-73-78.
Két és félszobás családi ház eladó a Kis -
pince u. 5/1. szám alatt. Garázs van. Tel.:
70/222-75-37.
Fáyn 59 m2-es, kétszobás, nagykonyhás,
külön víz-gáz-villanyórás lakás eladó.
Tel.: 66/643-094.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Vörösmarty utcában háromszobás felújí-
tott kertes ház ipari árammal, termő
gyümölcsfákkal, beköltözhető állapotban
eladó. Tel.: 30/366-75-82.
Petőfi utcában tetőtér-beépítéses családi
ház dupla fűtéssel, garázzsal áron alul
eladó. Tel.: 30/355-24-38.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ameri -
kai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Összkomfortos, két szoba, nagy
konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
A Legelő utcában háromszobás ház
eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó épü -
letekkel, az udvar betonos. 70/527-90-82.
Két nagyszobás, gázos, állattartásra  alkal -
mas kertes ház a Kecskeméti utca 51.
alatt eladó. 
A Borosgyáni Millennium 4-es tavon
horgásztórész eladó. 70/236-35-37.
Békéscsabán, az Árpád fürdősétányon
kétszobás lakás sürgősen eladó. 20/933-
15-13.
Gyulán, a Fürdő közelében kis kertes ház
jó állapotban eladó. Üdülésre is alkalmas.
Tel.: 30/799-50-50.
Karacson jó állapotú kétszobás, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Békésen a központhoz közel kétszobás
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
20/437-57-72.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
Régi építésű összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince utca 3. szám alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Főtérhez közel 1000 m2-es telken ház le -
bontásra eladó. Tel.: 30/380-47-67.

2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 
Murony központjában ötszobás, össz kom -
fortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy lakásra elcserélhető 1. emeleti,
kétszobás lakásra, frekventált helyen.
Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45.  
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 
Iskola utcában 3 szobás, ebédlős, össz -
komfortos, felújított, hőszigetelt, klima-
tizált, vegyes-gáz tüzelésű, ipari árammal
ellátott ház eladó. 30/96-38-391

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Békésen régi parasztház vizes blokkal,
konvektoros fűtéssel 671 m2-en eladó. Ár:
2,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Másfélszobás házrész eladó.  Egyedi gáz,
víz, villany. Új hőszigetelt nyílászárók és
utólag hőszigetelt falak. Irányár: 3,8 millió
Ft. Érd.: 30/619-57-17.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83. 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió
Ft-ért eladó a Dózsa György utcában.
Termő gyümölcsös, nagy telek. Tel.:
66/412-070, délután.
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó.
Részben felújított. Ára: 4,75 millió Ft.
Érd.: 30/309-31-75.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél-
szobás, összkomfortos családi ház garázs -
zsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panoráma kilátással eladó a Vásár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/55-
49-424. 
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44. 
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59. 
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás össz -
komfortos családi ház eladó. Irányár 6,5
millió Ft. Érd.30/618-57-89.
Ady 8C. IV/12-ben háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/94-
35-770.
Budapesten a XIII. kerületi Süllő utcában
egyszobás, földszinti garzonlakás eladó
6,6 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Békésen az Ady utca 14D-ben 2. emeleti, 50
m2-es, kétszobás, egyedi központi fű téses,
klímás, kulturált lakás igé nyesnek eladó 6,9
millióért. Tel.: 30/949-99-18.
A Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es
2,5 szobás téglaház garázzsal, mellék -
épülettel eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
66/414-193, 30/74-47-345.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok

melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12-ben 2. emeleti, háromszobás, 64
m2-es lakás eladó vagy azonos árban
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 20/326-79-26.
Kamuton sürgősen családi ház eladó.
Három szoba, konyha, ebédlő, nappali. Tel -
jes komforttal. Ár: 9,9 millió Ft. Tartozéka
garázs, tyúkól, disznóól, 10 kocának fiaz-
tató. Ez 2,5 millió Ft. 20/933-15-13.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen eladó összkomfortos 2 + 2 fél-
szobás családi ház műhellyel, két garázs -
zsal, két kamrával 660 m2-es területen. Ár:
14,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.

INGATLANT KERES

Békésen házat, esetleg nem túl messze
lévő tanyát vennék havi törlesztőrészlettel
és 200 ezer Ft készpénzzel. 30/83-83-169.

KERT
Eladó 1383 m2-es kert a Malomasszony -
kertben 9 m2-es kőépülettel. Ásott kút, vil-
lany van. Érd.: Deák F. u. 91. 30/563-77-27. 
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcs-
fákkal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyi -
ség, WC. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Nagykertben zártkert lakható téglaépítésű
nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel,
szobabútort, haszonállatokat beszámítok.
20/800-86-71.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson S51 szép, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 70/508-86-24.
Kilencszemélyes TD 1.6-os Transporter T-
3-as lejárt műszakival eladó. MTZ Zetor
markológép tartozékokkal. 20/530-77-19.
Skoda Felicia eladó. 30/42-500-24.
Eladó TZ-4K-14B kistraktor pótkocsival 2
db ekével. Érd.: 66/643-730.
RS fülkés átalakított markoló V-4-es
motor 3 kanállal. Irányár: 400 ezer Ft. Tel.:
20/530-77-19.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek bon-
 tásra. Maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Közepes nagyságú tárcsafékes, irány-
jelzős robogó eladó. 30/530-96-23.
MTZ 50-80 átalakított, összkerékmeghajtá -
sú eladó. Tökéletes gumik, piros rendszám.
Irányár: 800 ezer Ft. 20/530-77-19. 
Elektromos rokkantkocsi jó állapotban
eladó. Érd.: 30/300-05-19.

ÁLLAT
130 kg körüli hízók (kimondottan hús) él -
ve vagy hasítva eladók. Ugyanitt házinyúl
és tojótyúkok eladók. 20/92-04-704.
Csirke eladó. Liba, magyar és Mulard ka -
csa május 15-re iratható. 30/39-49-555.
Gyöngyöstojások, tyúktojások, japán-
tyúktojások eladók. Tel.: 30/504-07-11.
Vágni való csirke, előnevelt pulyka, néma -
kacsa eladó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Választási malacok eladók. 66/643-014,
30/437-03-61.
Nyolchónapos hasas tehén és növendék
üsző eladó. 70/282-79-82.

TÁRSKERESÉS
Ha szeretetre és harmonikus, hosszútávú
kapcsolatra vágysz, írj. Magas, okos, becsü -
letes, független férfi válaszát várja 46/170
dip lomás nő. karavan67@freemail.hu.
66/176 jóképű, jómódú, diplomás, moz -
gás korlátozott férfi keres helyes, finom-
lelkű, alkalmazkodó, nemdohányzó, dol-
gozó feleséget 55 éves korig. Tel.: 30/97-
65-061.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát
keresek. 20/33-20-768.
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb
kőműves munkát, udvaros vagy műhelyi
segédmunkát keres. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
Kitűnő minőségű vályogtégla eladó Bé -
késen. Kb. 3000 db. Érd.: 30/278-60-55.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.

Búza, kukorica eladó. Telefon: 66/412-070.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 
400 literes és 250 literes fagyasztó szek -
rény eladó Békésen. 70/459-07-94. 
Hordozható csempekályha eladó Tel.:
70/367-08-19.
220 V-os árammal működő használt be -
tonkeverő 50-80 literes üsttel, reális áron
eladó. Tel.: 30/422- 62-03.
Alig használt varrógép 12 ezer Ft-ért
eladó. 30/39-49-555.
Veres szilva, házi pálinka eladó. Tel.: 30/
504-07-11.
2 db Camping kerékpár eladó. Telefon:
30/433-79-89.
Eladó Honda rotakapa vadonatúj F6 315
5LE ékszíjhajtású. Tel.: 70/530-27-93.
Háromkerekű kerékpár újszerű állapotban
eladó. Érd.: 66/415-467, 70/616-48-65.
Eladó: teakályha, légpuska, számítógép,
dobozos rézkilincsek, Stihl kardok és lán-
cok, króm mosogatótálca, vas kerítésbe -
tétek, libatojás. 30/827-59-97.
Sertés fiaztatót keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Komplett fekete-fehér fotólabor eladó
10000 Ft-ért. Érd.: 20/886-27-81.
300 literes magyar fagyasztóláda megkí -
mélt állapotban olcsón eladó. Érd.: 20/
264-20-06, 66/412-960.
Eladó: háromrészes szekrénysor külön-
külön is, polcos vitrin, heverő, 2 db fotel.
Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Eladó: bakancsok, pufajka, légpuska, na -
poslibák, libatojás, japán csirke, tyúktojás.
30/827-59-97.
Eladó: 2 db íróasztal, dohányzóasztal, kis
ruhásszekrény, gáztűzhely, hősugárzó.
Érd.: 30/95-22-466.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőtáska, gázpalack, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyők, pálmák. Érd.:
30/739-62-58.
Eladó: 2 db újszerű függönytartó, előszo -
bafogas cipőtartó szekrénnyel, új merinói
takaró, új háromrészes cserge. Tel.: 30/
272-43-50.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, 5 LE ro -
takapa, tartozék eke, ekekapa, sorkihúzó.
Érd.: 30/92-460-67.
Jó állapotban eladó egy színes tévé, 28-
as női kerékpár, és egy női mountain bike
kerékpár. 20/33-20-768.
Kisszerszámos halászháló, japán perme-
tező, száraz és félédes bor eladó. Tel.: 66/
412-955.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
járólap (díszburkolat) eladó. 30/94-55-433.
Eladó: utánfutó műszakival, háromfázisú
villanymotorok, szivattyúk, segédmotor
alkatrészek, nyereg, férfi kerékpár, bicikli
kerekek. Tel.: 66/412-862.
Elektromos rokkantkocsi eladó. 30/590-
69-38.
Minőségi használt és új minőségi paplan
és párnák eladók. 30/94-55-433.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó egy alig használt elektromos ke -
rékpár új akkuval. Tel.: 66/427-158.
Tégla- és cseréptörmelék töltésnek in -
gyen elvihető. Érd.: 20/438-60-00.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
LG Flatron 19 colos monitor kitűnő álla -
potban eladó. Ár: 5000 Ft. 30/21-41-229.
1000-1200 db piros hófogós cserép
eladó. 30/94-55-433.
Eladó: Kamuton horgásztórész, kukorica -
morzsoló, P10-es motor váz nélkül, fatü -
zelésű perzselő. Tel.: 70/27-10-532.
Szabadföldi páfrány tövek, pirosló hunyor,
fagyálló kaptusz és többfajta évelő virág -
tövek eladók. 20/355-77-26.
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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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 13. KEDD 12 ÓRA.

A napokban köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Zahorán
Istvánnét Izsó Gábor polgármester és egyben átadta az ünnepeltnek
az Orbán Viktor által aláírt, jókívánságot kifejező, az állam által a
szépkorúak részére adományozott okiratot. Róza néni jó kedvvel,
mosolygósan mesélt életéről. Arról, hogy hosszú élete mindennapjait
kemény, szorgalmas munkával élte meg. Ezen jeles nap alkalmából is
sok örömet és boldogságot kívánunk!

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!

Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,

belső takarítás

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

szombaton 8-12 óráig.

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

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közel két
évtizede nyújt reintegrációs lehetőségeket, programokat a haj-
léktalan, illetve hajléktalanság peremére sodródó emberek,
családok részére. 

2013. október 10-én kapott értesítést az intézmény, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „UGRÓDESZKA”
című, TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0010 jelű pályázatát az
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támoga-
tásra érdemesnek ítélte. 

A konstrukció „Az utcán élő hajléktalan személyek tár-
sadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elő-
segítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapo-
zását” tűzte ki célul. Ennek keretében 20 hajléktalan sze-
mélyt kívánunk lakhatási, képzési támogatásban részesíte-
ni a komplex szociális munka eszköztárával.

Projekt összköltsége: 47.068.140 Ft.
Projekt megvalósítás időszaka: 
2013. december 1. – 2015. július 31.

A célcsoport markáns problémája lakhatás feltételek tel-
jes hiánya vagy elfogadhatatlansága. Ennek érdekében 15 fő
részére kívánunk lakhatási támogatást biztosítani. Emellett
14 fő képzését tervezzük. Hosszú távú célként megfogal-
mazzuk a bevont 20 fő társadalmi integrációját. A képzések
elvégzése javítja a célcsoport foglalkoztatási esélyeit. 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
5630 Békés, Jantyik u.1.
Telefon: +36 (66) 411-562
E-mail: guskane.kiss.monika@gmail.com

UGRÓDESZKA - Az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci integrációjának
megalapozása (TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0010) 

Mosolygósan
mesélt Róza néni

Lopással gyanúsítható férfit
vett őrizetbe a Békési Rendőr -
kapitányság április elején. A 29
éves békési L. Béla az Ady
Endre utca egyik társasházából
tulajdonított el egy kerékpárt.
A nyomozás adatai szerint ezt
megelőzően egy másik biciklit

is megpróbált ellopni, sőt már
korábban is követett el hasonló
bűncselekményt a gyanú sze-
rint. A Békési Rendőrkapi -
tányság L. Béla ellen üzletsze-
rűen elkövetett lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt
indított büntetőeljárást.

Bicikliket lopott,
de elkapták
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Május 7. szerda 18 óra
Wass Albert Olvasókör első találkozása. Fő téma
az író könyvei, ahol a beszélgetés mellett finom
kávéval is várják az érdeklődő látogatókat. A
belépés ingyenes!
Kulturális Központ

Május 8. csütörtök 17 óra
„Üzenjük Brüsszelnek: tiszteletet Magyarország -
nak!” Dankó Béla országgyűlési képviselő ven-
dége Hoppál Péter országgyűlési képviselő. 
Kulturális Központ

Május 9. péntek
Véradás 8-11 óráig a bélmegyeri kultúrházban,
12-15 óráig a tarhosi közösségi házban.

Május 11. vasárnap 11 óra
Békési TE I. - Pécs férfi extra ligás és Békési TE
II. - Mezőtúr NBII-es asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 13. kedd 18 óra
Bogár László közgazdász, egyetemi tanár előadá-
sa a Hazatalálás sorozatban. Az előadás címe:
Hát térképek. A belépés díjtalan.
Kulturális központ 

Május 15. csütörtök 17 óra
Görgényi Éva festőművész kiállítása. Megnyitja:
Koszecz Sándor, a kulturális központ igazgatója.
Megtekinthető június 18-ig.
Kulturális központ

Május 17. szombat 18 óra
Békési FKC-Hajdúnánás bajnoki férfi kézi-
labda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 18. vasárnap 19:45 
Békési NKTE - Mezőberény SDSE bajnoki
női kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 7-22. KÖZÖTT

„A hód arcán enyhe pírral / csókolózik a
tapírral. / Rosszallja a jegesmedve: / – Nem
vagytok még megesketve.” Kitalálják-e, kitől
származnak e sorok? (Nem zoológus volt, az
biztos…) Legfeljebb az óvónők rúghatnak
labdába. Nemcsak az érdekes, hogy ki írta,
hanem az is, hogy mikor: 1945-ben – talán
nem is csodálkozunk, hogy ilyen sorok kar-
colták meg a háborús papírt. Az illető csoda-
gyereknek számított, Kosztolányi és
Karinthy egyaránt kisfiú korától ismerte,
tizenöt évesen jelent meg az első versesköte-
te. Szabó Magdával egy évben, 1917-ben szü-
letett, latin-görög szakot végzett az egyete-
men, és még diplomát sem szerzett, amikor
megjelentek Catullus-fordításai (amihez
minimum a formaművész titulus dukál).
Még kisfiú korában oda nyilatkozott, hogy
Karinthy feleségét, Arankát el kellene égetni
– és lőn. A háború után őrnagyi, majd alez-

redesi rangban tanított (természetesen a
kommunista párt tagjaként), de előtte még
írt néhány pazar verset a tervgazdálkodásról,
Rákosi és Sztálin elvtársakról. „És nincs
szebb, mint ha teljesül, / miért a vágyó lelke-
sül.  / Terv nélkül semmi sem terem, / az
almamag sem tervtelen…” – vetette papírra
az örökbecsű sorokat, mondjuk ki: Devecseri
Gábor, a teljes Homérosz magyar tolmácso-
lója, aki még perzsául is megtanult, csak
hogy Firdauszít olvashasson eredetiben. Ha
életéért nem is, nyelvtudásáért mélységesen
tisztelem, így búcsúzóul hadd osszak meg
Önökkel egy különös kis történetet. 

Róla jegyzeték fel, hogy egy fáradalmas
fordítás után elment vásárolni, és a csemege-
pultnál a következő mondattal rendelt:
„Kérek tíz deka sonkát és ugyanannyi szalá-
mit!” Tökéletes hexameter.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
JÓS, KÖLTŐ, MIEGYÉB

Horgász
szemmel

Egy közel 0,30-as átmérőjű
zsinór szakítószilárdsága a fel-
tüntetett adatok szerint akár
elérheti a 14 kg-ot. Ez azonban
képtelenség, hiszen ezek az ada-
tok az úgynevezett csomómen-
tes szakítószilárdságot je lölik,
azonban csomó nélkül senki
sem horgászik. Ezzel viszont a
szakítószilárdság lé nyegesen
lecsökken, kevesebb mint a felé -
re. Ez annyit jelent, hogy a tipi-
kus nulla-harmincas zsinórunk
legjobb esetben is kb. 6 kg-ot
bír. A damil gyártás nagyon jól
ki nőtte magát, használnak tef-
lonos bevonatot és a szilikont is
külső bevonatként, amivel a zsi-
nórok tartósabbak, jobb a cso-
mótűrésük és simábban futnak
a gyűrűkön keresztül. A zsinó-
rok tartósságát az adott víz
savas közege is nagyban befo-
lyásolja: a bányatavakra jellem-
ző ez a vízközeg. Itt hamarabb
tönkremennek a zsinórok.
Ezeken a vizeken a szilikonos
zsinórok használata ajánlott
vagy olyan olcsó zsinóroké,
amit sűrűn kell cserélni. Ren -
geteg teszt igazolja a halak
húzóerejét. Sokszor olyan erővel
húznak a kapitális halak, hogy
úgy érezzük, szinte eltörik a
bot. Egy jó erőben lévő kb. 10
kg-os ponty legnagyobb kiro-
hanó ereje nem lépi át 3,5 kg-
ot. Akkor miért kell a nagy sza-
kító szilárdság? Először is, mert
a szerelékünk nagy dobásoknál
nagy terhelésnek van kitéve.
Meglepő lehet, hogy amikor egy
kb. 80 g-os ólmot erőből meg-
dobunk, nagyobb terhelést
adunk, mintha egy kapitális
pontyot fárasztanánk. 

Szekerczés Sándor

A DAMILOK EREJE

A Békési Kajak – Kenu
Club megtartotta a 2013. évet
értékelő évadzáró vacsoráját,
mely egyben a klub rendes évi
közgyűlése is volt. A beszámo-
lókban elhangzott, hogy 2013-
ban mind pénzügyileg, mind
szakmailag kiemelkedő évet
zárt az egyesület. Az év nagy
beruházása a Tátra utca végén
található csónakház pályázati
forrásból megvalósított felújí-
tása volt. A projekt lehetővé
tette, hogy a létesítményhez
tartozó eszközpark is alapos
felújításon essen át. A klub
vezetése megköszönte a támo-
gatóknak és a szülőknek az
egész évi rengeteg segítséget.

Szakmailag is nagyszerű
évet zárt a klub, hiszen az
ország több mint 100 egyesü-
lete közül a 16. helyezést érte el
az egyesületi rangsorban, ez a

klub fennállásának legjobb
eredménye. A hagyományosan
szép eredményeket produkáló
kajakosok mellett a fiú és a
lány kenusok is évről-évre
egyre szebb eredményeket hoz-
nak. Mellettük a sárkányhajó-
zás és a szabadidős kajakozás,
kenuzás iránt is mind többen
érdeklődnek. A nagyszerű
ered ményeknek köszönhetően
48 idősebb-fiatalabb tagot
jutalmazott a klub vezetése.

Az egyesület közgyűlése
megerősítette tisztségében az
elnökséget, illetve megválasz-
totta a felügyelő bizottság új
tagjait. Emellett döntött az
alapszabály módosításáról, így

az egyesület még nagyobb
hangsúlyt fektet a vízi sportok
minél szélesebb körben törté-
nő megismertetésére, a „vízen
járás” megszerettetésére.

Megkezdte a szezont
a kajak-kenu klub
2013 volt az eddigi legjobb év

Április derekán rendezték
Nagykanizsán az Ökölvívó
Utánpótlás Olimpiát. A verse-
nyen 68 egyesület 128 serdü-
lő- és 175 juniorkorú verseny-

zője mérlegelt. A Békési Tor -
na Egylet színeiben két ver-
senyző indult, Lovas Zoltán a
junior korcsoport 57 kg-ban
és Ferhat Nassim a junior kor-
csoport +80 kg-ban.

Lovas Zoltán sajnos az első
mérkőzésén vereséget szenve-
dett a pécsi Cservenka Róbert

ellen, így ő kiesett a további
küzdelmekből. Ferhat Nassim
szerencsésebb sorsolást ka -
pott, az első fordulóban nem
kellett mérkőznie, már a leg-
jobb nyolc között kezdhette a
versenyzést. Az első mérkőzé-
sen ellenfele a tatabányai Mé -
száros Zoltán volt, akit egy-
hangú pontozással legyőzött.
Az elődöntőben a hajdúszo-
boszlói Kiss Tamás várt rá, aki
később a súlycsoport győztese
lett. Kiss erősebbnek bizo-
nyult a békési fiúnál, akit
végül a vezetőbíró leléptetett.
Ferhat Nassim ezzel bronzér-
met szerzett az utánpótlás
korosztály egyik legnagyobb
országos versenyén – tájékoz-
tatta a Békési Újságot Maczik
Róbert, a Békési TE edzője.

Bronzérmes
bokszoló

Ferhat Nassim a dobogón, balról
a harmadik.

A klub vezetése a legeredményesebb sportolókat jutalmazta.
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