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Megkérdeztük Deákné Domonkos Városi elismeréseket
Julianna képviselőt…
adtak át
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...ön miért ajánlotta fel a városnak féléves képviselői tiszteletdíját?

Minden
nap

Úgy hetente

Békés város fejlődése sokunk szívügye. Mióta itt élek ennek már 40 éve -, igyekszem
úgy tenni dolgomat, hogy
a város érdekeit szolgáljam.
Mindezt magánemberként és
önkormányzati képviselőként
is szívesen teszem. Képviselőtársaimmal városunk jövőjét
tartjuk a legfontosabbnak.
Aki a jövőnek és a jövőért
dolgozik, az a holnapra gondol. Pedagógusként is azt tartom egyik legfontosabb célomnak, hogy a jövő nemzedéket
az értékek megbecsülésére,
mások tiszteletére neveljem.
Városunkban a közoktatási
intézmények rendre megújulnak. Büszkeséggel és örömmel
tölt el, ha arra gondolok, hogy

21%

Nem iszom tejet

Hetente
párszor

Szavazzon Ön is!

www.bekesiujsag.hu

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

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

munkámmal hozzájárulhatok
a jövő ifjúságának neveléséhez,
életük gazdagításához.
Az iskola-felújítási és energetikai pályázatok nem valósulhatnának meg, ha nem lenne takarékos a városunk. A további pályázatok önerejéhez, a

későbbi fejlesztésekhez elengedhetetlen az, hogy források
álljanak rendelkezésre.
Családanyaként, feleségként
is tudom, hogyan kell ésszerűen gazdálkodnunk, hogy jusson is, maradjon is.
Drága szüleim úgy neveltek,
hogy becsüljem meg azt, ami
adatik, s a mások iránti tiszteletet, szeretetet, segítőkészséget is tőlük tanultam.
Szívesen adományozok, ha
tehetem. Örülök, ha másoknak örömet okozhatok.
A képviselői tiszteletdíjamról való lemondással példát
szeretnék mutatni, hiszen városunk csak közös munkánk
által mehet előre.
Én hiszek a holnapban!

Az utóbbi idők legszínvonalasabb ünnepségén adták át április 15-én az idei városi elismeréseket. Hárman kaptak Békés

Városért kitüntetést, míg Dr.
Hepp Ferenc posztumusz lett
városunk díszpolgára.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Milyen gyakran
iszik tejet?

A városi kitüntetések birtokosai 2015-ben. Balról Gerevichné Hepp Judit és Harkáné Hepp Katalin, akik testvérük, Dr. Hepp Ferenc posztumusz díszpolgári címét vették át, Dacziné Dúzs Julianna, és Kocsorné
Krizbai Anna a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa vezetője.
Hátul Juhász Zoltán és Püski Sándor.

Önkormányzati hirdetmény

A kellemetlenül hűvös, szeles
idő és a csepegő eső sem tántorította el a dánfoki üdülőközpont tavaszi nagytakarítására
érkező 200-250 személyt április
18-án. Az önkéntesek az üdülő
sokhektáros területének avarját
gereblyézték össze, rendbe tették a szabad strand környékét
is, valamint zománcfestékkel
lefestettek három faházat.
A munkát vállaló sportolók,
az önkormányzat kulturális, ok-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Takarítás Dánfokon zord időben Alakítsuk ki együtt Békés új jövőképét!
tatási intézményeinek aktivistái, egyházak és civil szerveztek
képviselői, valamint a hívó szóra
érkező magánszemélyek közül
sokan nyáron gyakorta látogatják az üdülőközpontot és természetesnek tartják, hogy „cserébe” egy délelőttöt áldozzanak
a rendezettségért, tisztaságért.
Dánfok első idei nagyszabású rendezvénye április 30-án
a Roy&Ádám Trió koncertje
lesz. 
Sz. K.

A 2014-2020 tervezési időszakban a településfejlesztési feladatok új struktúrában
lesznek végrehajtva, amelynek
egyik kiemelt dokumentuma
lesz az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).
Az ITS célja, hogy a város
számára megfogalmazza az
Európai Unió 2014 utáni kohéziós politikájának céljaihoz

Idén is ünnepélyes műsor keretében adta át a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a díjait, melyet már hetedik alkalommal a közoktatás és közművelődés kiválóságainak
ítélt oda az egyesület tagsága.
A Békési Galérián április 11-én, a Költészet Napján megtartott ünnepségen az
elismerést először Sajti Mária Etelka nyugalmazott gyermekkönyvtáros „a gyermekek körében végzett kultúraközvetítő
tevékenységéért, valamint a magyar népi
kultúra megőrzéséért folytatott áldozatos
munkájáért” vehette át. Közel 30 éven át,
nyugdíjazásáig dolgozott gyermekkönyvtárosként városunkban, korábban tanító
is volt Békésen és népi hímzőként szintén
elismerést szerzett magának.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Könyvtáros és tanár a két Nefelejcs-díjas

2015-ben a két Nefelejcs-díjas: Sajti Mária Etelka és Szeverényi Barnabás.

A másik díjazott, Szeverényi Barnabás
tanár a „város életében betöltött kultúrateremtő és kultúraművelő tevékenységéért, az irodalom terén végzett tevékenységéért” vehette át a Nefelejcs-díjat. Barnabás 1980 óta dolgozik pedagógusként
Békésen, versmondóként, irodalmi foglalkozások és kávéházak szereplőjeként is
ismert, míg az utóbbi időben költőként
mutatkozott be. Mindketten kitűnnek
pályatársaik közül elkötelezettségükben,
szerénységben és alázatban, munkájuk
színvonala sokaknak lehet példa – hangzott el a méltatásokban.
A díjátadón mások mellett Farkas Lászlóné, Oláh Kristóf Gábor szaxofonos, Balogh-Veres Viola és ifj. Szeverényi Barnabás néptáncos működött közre.  Sz. K.

és beavatkozási logikájához illeszkedő, valamint az arra alapozott országos és megyei területfejlesztési és területrendezési terveknek és a város településfejlesztési koncepciójának
megfelelő középtávú céljait és
feladatait.
Békés Város Önkormányzata igazodva az új programozási időszakhoz elkészíti a te-

lepülés Integrált Településfejlesztési Stratégiáját illetve Településfejlesztési Koncepció
ját. A kidolgozásban az önkormányzat számít a lakosok véleményére.
Alakítsuk ki EGYÜTT
Békés új jövőképét az ITS
kérdőív segítségével! A kérdőív elérhető a bekesvaros.
hu honlap kezdőoldalán.

NŐI TAVASZI-NYÁRI

CIPŐVÁSÁR!

Széles, problémás, fájós lábakra!
Áraink: 2900 – 5900 Ft-ig

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

BÉKÉS, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Jantyik M. utca 23-25.)
2015. április 27. hétfő 9–11-ig
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A volt fogház
A Jantyik utca 1.
szám alatti, ligetre, játszótérre néző
építmény fogháznak
épült és az egykori
Kossuth utcai Járásbírósághoz tartozott.
A fogházba kisebb
vétségekért
kerültek az elítéltek. Innen szállították Gyulára, a megyei börtönbe
a fogvatartottakat. Ebben az épületben volt
a fogházőr lakása is. Az udvar magas falai
hosszú évtizedekig láthatták a rabok sétáit.

A retek

Sőt, 1957-ben nyilvános kivégzés is zajlott
itt. Egy rablógyilkosságért elítélt férfit
végeztek ki. Ekkor
statárium volt Magyarországon. A volt
fogda sokáig oktatási célt szolgált, majd
orvosi ügyelet működött itt. Jelenleg bontás alatt áll az épület,
itt lesz majd a leendő járási hivatal új központja.
Bíró György, városvédő

„Szépen beszélő” gimnazisták
Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa
indította el a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd
versenyt, amely az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált.
A március 20-án megrendezett megyei fordulón a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium tanulói is részt
vettek. A feladat egy maximum
3 perc időtartamú szabadon választott 20-21. századi magyar
szerző esszéjének (művészeti igénnyel írt tanulmány) vagy

értekezésének /részletének/ felolvasása és egy kötelező szöveg
tolmácsolása volt. A versenyen a
békési Református Gimnázium
diákjai szép eredményt értek el.
Lisztes Bálint, az iskola 13. osztályos tanulója első helyezést ért
el. Felkészítője Gellénné Körözsi Eszter. A 12. osztályos Pet-

rovics Ferenc pedig a második
helyen végzett. Felkészítője Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina. Így ők képviselik Békés megyét a győri országos versenyen.
Ezek a versenyek tovább
mélyítik anyanyelvünk szeretetét, és a tanulók körében
egyre több hívet szerez a szép,
helyes, kifejező magyar beszédnek…
/Forrás: Békési Harangszó, 16.
évfolyam 1. szám (2015. húsvét)
Életképek című melléklet/

A retek megbízható társa, tökéletes kiegészítője az étkezéseinknek. Télvégén és kora tavasszal vitaminbombaként is használtjuk. Már az ókori Kínában és Japánban
is nagyon kedvelték, gyógyszerként használták, és sok
étel alapját képezte.
Retekfajták
A meleg hőmérsékleten ültetett retkek íze
erőteljesebb, csípősebb, míg a hűvösebb körülmények között növekedők
lágyabb, édesebb aromával
bírnak. Ízét a szezon is befolyásolja, a korán szedettek íze
lágyabb, mint a szezon végi példányoké. Könnyen termeszthető, nagyon szapora és igénytelen.
A legismertebb fajta a kis vörös, kerek retek,
azaz a vajretek vagy hónapos retek. Kicsit borsos
ízű, ropogós húsa van, és leggyakrabban nyersen
fogyasztják. Hasonlít hozzá az úgynevezett francia
retek, amely hosszúkásabb, a szárhoz közelebbi
része piros, a lenti fele pedig fehér.
A fehér-, más néven jégcsapretek enyhébb ízű,
így a gyerekek is jobban kedvelik. Létezik gömb alakú fehér retek is, ez a sörretek, ennek is enyhe az
íze, használható levesnek vagy főzeléknek a szára,
a húsa pedig nem csak nyersen, de sütve is jó.
A karalábéra emlékeztető, télen termő fekete
retek húsa csípősebb a jégcsapreteknél. A húsában kevesebb a nedvesség, így jól eltartható. A kínai reteknek sok válfaja létezik. Ezek a sárgarépára emlékeztetnek. Lédús fehér húsa van, és íze
csípősebb, mint a többieké.

A retek nagyon jó étvágynövelő, önmagában
fogyasztva is nagyon kellemes, de egy kis sóval
meghintve, vajjal megkent kenyéren kínálva az
igazi. Sokrétűen felhasználható, hiszen a gumón
kívül a reteklevelet és a retek csíráját is érdemes
felhasználni. A friss levelekből nagyon jó saláta
vagy akár főzelék is készíthető.
A retket nem csak az ízéért érdemes fogyasztani, tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal. Nagy
mennyiségű C-vitamin tartalma mellett sok benne az A-,
B1, B6-vitamin, valamint a kalcium, magnézium, réz, mangán, vas is. A vas felszívódását segítendő folsav is található a retekben. Jótékony hatással van az érrendszerre, segít a keringési problémákban,
bőrproblémák esetén is jól alkalmazható, enyhén vizelethajtó, s a bélrendszer karbantartásában is fontos szerepe van. Gyulladáscsökkentő
hatással is bír. Gyomorproblémák esetén túlzott
fogyasztása nem javasolt. Fogyókúrázók számára is jó, mert karban tartja az emésztőrend
szert, és vízhajtó, májtisztító hatása mellett,
magas rosttartalma jó alapot szolgáltat a diétás étrendhez.
Ha nem a vásárlás napján szeretnénk a retket
megenni vagy felhasználni, akkor érdemes a szárát eltávolítani, s a gumókat műanyag zacskóba
csomagolva a hűtőbe tenni. Fogyasztás előtt hideg
vízben alaposan át kell mosni. Leghosszabb ideig
a fekete retek tárolható.

Június végén jubileumra készülnek városunk volt és jelenlegi néptáncosai. Immár
30 éves a szervezett békési
néptáncoktatás, a Belencéres
Néptáncegyüttes pedig idén
ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Az ünnepi gálaműsorban fellépők bemutatják
az együttes legsikeresebb koreográfiáiból összeállított műsorukat.
Február óta Csipei Judit női
tánckarvezető mellett Okányi
Mihály az együttes szólistája
tánckarvezetőként is segíti a
szakmai munkát.
Az MTVA 2015-ben rende-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Jubilál idén a békési néptánc Történelmi és irodalmi barangolás

A hétesztendős ifj. Mahovics Tamás szólistaként indul a „Fölszállott a páva” című tehetségkutatóban.

zi a „Fölszállott a Páva” népzenei és néptáncos tehetségkutató televíziós műsorának harmadik szériáját. A vetélkedő
ezúttal a gyerekek részvételével zajlik. A békésiek is szurkolhatnak, hiszen az előzetes,
videó melléklettel történő jelentkezés alapján a Belencéres gyermektáncosait behívták
a televíziós műsor területi válogatójába. A csoport mellett
szólistát is indítottak ifj. Mahovics Tamás személyében, aki
egy szintén 7 éves jászberényi
kislánnyal, Busai Borbálával
párban fog megmutatkozni a
válogatón. 
M. T.

Békés Város Önkormányzata hirdetménye

Tájékoztatás a szabadtéri égetésről
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 02.) rendelete alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30.,
valamint február 1. és március 31. közötti
időszakban, naponta 9-16 óra között engedélyezett.
Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni! Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz
időben szabad.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles,
párás, ködös, esős időben!

Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi- és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.
Közterületen avar és kert hulladék égetése tilos!
Az égetés végén meg kell győződni arról,
hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a
veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell
annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A „Határtalanul” pályázat
keretében a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 41 hetedik
osztályos diákja vett részt öt
napos tanulmányi úton.
Március 12-én első megállójuk Nagyszalonta volt. Megnézték a Csonka tornyot, sétáltak a szoborparkban, majd
Arany János szülővárosából az
útjuk Nagyváradra vezetett. A
Püspöki Székesegyház megtekintése után a Király-hágón
megkóstolták a mícset, majd
Kolozsvárra vitte őket a busz,

ahol Mátyás király szobrát és a
mellette lévő templomot nézték meg.
A Tordai-hasadék lenyűgöző látványa után sötétedéskor érkeztek meg Torockóra, ahonnan másnap folytatták útjukat Gyergyószentmiklós felé. Fehéregyházán
a Petőfi Múzeumban koszorút helyeztek el Petőfi Sándor szobránál. Farkaslakán
Tamási Áron síremléke előtt
tisztelegtek.
A harmadik nap is sok élményt tartogatott. A Bucsin-tetőn a gyerekek hógo-

lyóztak, sétáltak a Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál. Délután a parajdi sóbányába látogattak el.
A március 15-i ünnepségen
Sepsiszentgyörgyön
vettek
részt. A magyar himnusz és a
székely himnusz több ezer ember torkából hangozva olyan
élményt jelentett, amire mindig emlékezni fognak a kiránduláson részt vevő gyerekek és
kísérőik.
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Ügyeletes gyógyszertár:
április 18-25.
Turul Patika (Piac tér)
április 25 – május 2.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 2-9.
Levendula Patika (Csabai u.)
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 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés:
történt.

nem

Elhunytak: Bitai László (70 évesen), özv. Lengyel
Andrásné Molnár Zsuzsanna (81), Lipcsei János (83),
Kis Lászlóné Ilyés Anna (87), Elek Mihály (76),
Szák-Kocsis László (71),
özv. Kugyelka Mihályné
Tóth Mária (93, Bélmegyer), özv. Kövér Mihályné Szabó Erzsébet (82),
dr. Szabó Imréné P. Nagy
Zsófia (83).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés
gazdasági társaságok,
alapítványok,
egyéni vállalkozók részére.
Adóbevallások készítése
magánszemélyeknek.
Időpont egyeztetés szükséges!

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

Mint korábban jeleztük, sok
vásárló és bolttulajdonos fordult a város vezetéséhez, személyesen a polgármesterhez,
hogy jogszabályi változások
miatt reggel 6 óra előtt kizárólag a péksüteményt és tejterméket árusító helyek nyithatnak csak ki. Viszont így, a reggel 6-kor kezdő dolgozók már
nem tudják megvásárolni a
reggelijüket, vagy sokszor akár
a napi élelmüket. Sőt, az üzletek forgalmának több mint 40
százaléka a kora reggeli órákban zajlott.

Azonnal reagálva a jogos
problémára, Izsó Gábor rendkívüli testületi ülést hívott
össze, melyen a testület többségi döntést hozott. Ennek
alapján a polgármester hivatalos úton kereste meg a város
Fideszes országgyűlési képviselőjét, Dankó Bélát, hogy
kezdeményezze a törvényi
háttér módosítását, aki meg
is tette a szükséges intézkedéseket. A parlament vállalkozásfejlesztési bizottsága egy
módosító indítványt nyújtott
be, amely szerint a kiskeres-

Otthon

kedelmi üzletek reggeli nyitásának időpontja 4 óra 30
percre módosulhat a mostani
6 óráról.
Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika kormányzati
összehangolásáért felelős miniszteri biztos is kedvezően
nyilatkozott a módosító indítványról. Várjuk tehát a kedvező döntést az ügyben. Külön
pikantériája a dolognak, hogy
a polgármester és a Jobboldali
Összefogás fent említett indítványát a helyi Fidesz nem szavazta meg.

Pálmai Tamás

Nem nőnek az étkezési díjak
A közelmúltban megtartott ülésén a képviselő-testület
egyebek mellett felülvizsgálta
a szociális- és gyermekvédelmi
intézményi térítési díjakat.
A testület úgy döntött, hogy
a szociális ellátások térítési dí-

jait nem emeli. A rendeletben
megfogalmazottak alapján tehát nem kell többet fizetni
többek között a szociális étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a támogató szolgálatért, a
fogyatékos és demens szemé-

lyek nappali ellátásáért. Azok
az ellátások, amelyek tavaly
ingyenesek voltak, idén is térítésmentesen vehetőek igénybe a rászorulók számára. A
gyermekétkeztetés térítési díjai
szintén nem emelkedtek.  

Tízmillió pályázatból
a szociális szövetkezetnek
Tízmillió forint vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális
Szövetkezet. Ezzel a mostani húsz főről harmincra nőhet a
foglalkoztatottak száma.
Az önkormányzati kezdeményezésre tavaly megalakított szövetkezetben jelenleg kézi csomózású sport- és
védőhálók gyártását folytatják. A sport, mezőgazdaság, vadgazdálkodás területen használatos, polipropilén
és poliészter anyagból kézzel
kötött háló iránt nagy a kereslet, így a városvezetés lehetőséget lát arra, hogy rövid
időn belül már önálló lábakon, nyereségesen végezzék a
hálókötést.
Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta, hogy azok a
munkavállalók, akikkel meg

voltak elégedve a közmunka
program során, nagy valószínűséggel a szövetkezet tagjai lehetnek. Hosszú távú cél
az, hogy öt éven belül legalább

harmincan főállásban dolgozhassanak a szociális szövetkezetben és így önfenntartásukat lehetővé tevő, értékteremtő tevékenységet folytathassanak. A hosszú távú,
munkahelyteremtést elősegítő
Sui Generis támogatási programtól elnyert tízmillió forint
ezt segíti elő.

Mások mellett sportcélokra használt hálókat készítenek Békésen a
szociális szövetkezetben.

Sikeres önkormányzati pályázattal
spórolnak a családok a szennyvízdíjon
Míg 2012-ben még 27,40 Ft-ot, tavaly pedig 17 Ft-ot kelA vízterhelési díj mérséklett fizetni egy köbméter szennyvíz után, idén áprilistól ez lését a békési szennyvíztiszaz összeg már csak 2 Ft/m3. A csökkenéssel egy békési ház- tító telep korszerűsítése tetartás átlagosan 1700 Ft-ot spórolhat.
szi lehetővé. Az uniós pályáSzakemberek
számításai szerint az éves lakossági
szennyvízkibocsátás Békésen
600 ezer m3, ezt alapul véve
az éves megtakarítás összesen

Jegyzet

képünk illusztráció

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Várhatóan sikeres lesz az
együttműködés a békésiekért

11,43 millió forint, mely egy
háztartásra vonatkozóan - vízfogyasztástól függően - körülbelül 1705 forint csökkenést
jelent évente.

zati forrásból finanszírozott
munkálatok tavaly ősszel fejeződtek be. A modern berendezések nem csak olcsóbbá tették a szennyvíztisztítást, hanem a környezetet

is óvják. Így valósult meg a
Jobboldali Összefogás által
irányított városvezetés egyik
álma, hiszen a békési tisztítótelep korszerűsítése után a
fogyasztóknak gyakorlatilag
már csak az az alapdíjat kell
megfizetnie, ami óriási kön�nyebbség a békési családoknak.

Otthon az, ahol a hon
van? - tehetjük fel a kérdést.
Ám mielőtt válaszolni próbálnánk rá, nézzük, hogyan
próbálták definiálni ezt a
szót főnévként vagy határozóként akár.
Eszerint, ha főnév, akkor
személyes lakóhely, ahol egy
család él huzamosabb időn
át. Egy ház, lakás, ahol egy
személy, család saját háztartással rendelkezik. És minden ember békés és barátságos otthont szeretne családjának. Lehet teljes ellátást
biztosító intézmény, ahol
időskorúak, rászorulók, gyerekek, fiatalkorúak, árvák,
munkások laknak együtt.
De lehet kulturális vagy társasági élet számára szolgáló intézmény, hely, amelyet
különféle közösségek, szervezetek tevékenységének
nyújt lehetőséget.
Határozószóként kezdjük egy közismert szólással: Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Aztán nem maradhat el Tamási Áron sem:
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne.” Folytathatjuk Petőfivel: „Messze jártam, másutt is volt jó dolgom, de a
szívem csak azt mondja:
jobb otthon.” Ám, ha nincsenek nálam otthon, akkor
nyilván elment az eszem.
Mert ugye, az eszem képes
mozogni: jár. És néha sajnos
a vendégek annyira otthon
érzik magukat nálunk, hogy
nem akarnak hazamenni.
Most tágítsuk a kört. Ha
távol vagyok lakóhelyemtől,
akkor már a település, Békés az otthon, amit emlegetek. Ha más megyében vagyok, akkor Békés megyei
leszek, s ha külföldön lennék, akkor Magyarország az
otthonom. Amerikából epedezve haza európaivá válok,
s ha egyszer kijutok a világűrbe, akkor a Föld, mit
hazának és otthonnak nevezek.
A dolog azonban ennél sokkal bonyolultabbnak tűnik, mégis egysze-

rű. A gyermekkor települése, az a hely, község, város
(Sepsiszentgyörgy), vidék
(Háromszék), ahol születettem, gyermekkoromat töltöttem, ahol az akkori családom, szüleim, rokonaim, barátaim éltek, de ahol én már
nem élek, az is az otthonom.
Ahonnan eljöttem, ahol
még sok gyermekkori pajtás él, akik nem költöztek
el onnan. Mert a külföldre
vándorolt ember sokat vis�szagondol, milyen lehet otthon az élet. Az ott történt
dolgok még most is érdeklik őt attól függetlenül, hogy
évek óta máshol él.
Mi egyszerűsíti ezt a nagyon sokat taglalt, kissé
tudathasadásos helyzetet?
Egyrészt az, hogy Tamási
szerint is valahol kell otthon
lenni, de/és valahol otthon
kell lenni. Világos, ugye? Az
axióma, alaptörvény, hogy a
szülőföldem mindig az otthonom marad. Elválaszthatatlan részem, de el- és befogadó városom, Békés is azzá
vált, épp a meleg, otthonos
szeretet miatt, amit magam
körül érzek. Csahosok meg
mindig voltak és lesznek.
Béke velük. Másrészt egyszerűsíti az is dolgot, hogy
egy nemzet, valaha egy ország volt, ami ma övez.
Anyanyelv kicsit másképpen sós, de ismerősen otthonos tengere vesz itt is körül.
Nem kell idegeneknek megfelelni, más nyelven küzdeni
a mindennapokért. Ez óriási dolog.
De mi van akkor, ha valaki nem lépik le a színről,
nem hagyja el szülőföldjét
vélt vagy valós okok miatt,
hanem marad, hol világra jött, de mégsem érezheti magát otthon, mert folyamatosan másodrendű polgárként kezelik, mert más
nyelv óceánjának hullámai
csapdossák szigeteinek partjait, és érdekeinek képviselete is erősen sántít? Akkor
mi van? Elfogadjuk, hogy
ők erdélyiek, felvidékiek,
délvidékiek, kárpátaljaiak,
burgenlandiak, stb. és kész?
Nem kész. Mert sem a történelmi tájakon maradtakat nem faragták puhafából
(sőt!), sem az „anyaország”
nem minden polgára Kádár
népének ivadéka hál’ Istennek.
Végül, hogy válaszoljunk
az elején feltett kérdésre:
igen, otthon az is, ahol a hon
van és az a valahol is, ahol az
itthon van. És összekötő híd,
út és tükör, ki e kétlakiság
szép ajándék-terhével él.
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Csendesül... Békési lány lett a második

A magyar mezőgazdaság növekedési pályára állt az elmúlt években, és ez a tendencia várhatóan folytatódik –
jelentette ki Fazeka Sándor, földművelésügyi miniszter.
Történelmi rekord, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt négy évben 42 százalékkal növelte kibocsátását. A
magyar gazdák eredményesen gazdálkodtak az uniós támogatásokkal, a belső piacon nőtt a magyar termékek
aránya, az agrárexport magas szinten áll. Fontos, hogy a
hungarikumok vonatkozásában is bővüljön a választék. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja a mezőgazdasági
exportlehetőségek kihasználása, bővítése, és hogy naprakész és pontos információhoz juttassa a tagjait. Nagyon
fontos a megfelelő piaci környezet, amely kiszámítható
működést tesz lehetővé és az élelmiszerek áfájának csökkentése is a kiemelt jelentőségű folyamat része lenne. Júniusban indítják útjára a Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatot, hogy az exportálni kívánó vállalkozásokat piaci lehetőségekhez segítsék: nyolc országban
összesen huszonkét irodát működtetnek majd, hetet Szlovákiában, hetet Romániában, kettőt Ukrajnában, kettőt
Szerbiában és egyet-egyet Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában és Lengyelországban.

„Az Én hangom” énekversenyen

A közel ötven benevezett
énekesből a háromtagú zsűri
hosszas vívódás után tizenkilenc versenyzőt juttatott „Az
Én hangom” énekverseny döntőjébe. Az elmúlt évek alatt
egyre több távolabbi településről érkeztek-érkeznek énekesek
országunkból, de határon túlról is a megmérettetésre. Idén
a Vajdaságból érkezett egy
énekes lány, Budapestről öten
jelentkeztek az elődöntőbe,
de jöttek Pannonhalmáról és
Szombathelyről is a versenyre.
A békési közönséget most
is vonzotta e magas színvonalú kulturális rendezvény, ahogyan a zsűriben helyet foglaló
énekesek, zenészek is. Sajnos
a meghirdetett Szabó Ádám
harmonikás, énekes, a Csillag
születik és az X-Faktor felfedezettje, és Csordás Ákos énekes nem jöttek el elnökölni,

„Az Én hangom” énekverseny idei dobogósai: Tóth Dániel, Zsombok
Réka és Dénes Dorina.

de itt volt Singh Viki, a Rising
Star döntőse, valamint Csipa
és Tóth Tibi, a Hooligans zenekarból. A zsűri elnöke most
is Izsó Gábor, városunk polgármestere volt.

A színvonalas fináléban
a tótkomlósi Dénes Dorina
szerezte meg az első helyet,
a második helyezett a békési Zsombok Réka lett, harmadikként pedig a szombat-

helyi Tóth Dániel végzett. A
dobogósok több féle értékes
díjazásban részesültek. Az első helyezett a polgármesteri hivatal fonyódi üdülőjében pihenhet egy hetet és a
Gyopárosi Élményfürdőben
is kikapcsolódhat, valamint a
Nyíregyházi Állatparkban kirándulhat. A második helyet
megszerző énekes Hajdúszoboszlón tölthet egy hos�szúhétvégét, a Szegedi Vadasparkba látogathat, és egy
családi belépőt kapott szintén
Gyopárosfürdőbe. A harmadikként végző pedig a Makói
Hagymatikumban fürödhet,
valamint a Dánfoki Üdülőközpontban. Emellett három
énekes különdíjban részesült.
A gálaműsorban a tavalyi
győztes, Szabó Anita énekelt
egy dalt, valamint Singh Viki,
a zsűriből. 
Zs. I.

Városi elismeréseket adtak át
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepségen Izsó Gábor
polgármester felidézte 1973. április 15-ét, amikor településünk
– többszöri próbálkozásra – városi rangot nyert. Utalt a polgármester arra is, hogy Békés
körzetközponti szerepét máig
megőrizte és ebben az itt élők
munkaszeretetének, kreativitásának is szerepe volt. Elmondta,
hogy a következő időszakban
5-6 milliárd forintnyi fejlesztési
forrás érkezhet Békésre, melyből munkahelyeket akar létrehozni a vezetés, továbbá olyan
infrastrukturális fejlesztéseket
elindítani, amelyek vonzóvá teszik városunkat a befektetők

számára. De ehhez összefogásra
és nem széthúzásra van szükség
– fogalmazott Izsó Gábor.
Később átadták a díjakat.
Békés Városért kitüntetést vehetett át Dacziné Dúzs Julianna hobbikertész a biokultúra
népszerűsítésében hosszú időn
át kifejtett kiemelkedő munkájáért, Püski Sándor grafikusművész a város művészeti életében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért, Juhász Zoltán Aranykoszorús cukrászmester Békés város
közösségi életében végzett kiemelkedő tevékenységéért.
A testület posztumusz dísz
polgárai közé emelte Dr. Hepp

Ferencet, az iskolanévadó világhírű sportdiplomata fiát,
aki ortopéd- és sport szakorvosként országos hírű volt és
Békéshez – 2013 nyarán bekövetkezett – haláláig hűséges
maradt. A díjat két testvére,
Judit és Katalin vette át.
Civilek a Városért kitüntetést kapott a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa,
melyet 28 éve Kocsorné Krizbai Anna vezet.
Az ünnepség végén Czinanó
Malvina diákpolgármester és
Kállai Tímea diákalpolgármester átvették a „város kulcsát”.
Őket online szavazással választotta meg Békés diáksága.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Egy leprás Jézushoz jön, lényegre törő szavakkal szólítja meg
őt: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus hozzáállása, válasza ugyanolyan lényegre törő volt: Akarom, tisztulj meg! (Máté
evangéliuma 8:2-3)
Fontos, hogy a problémát problémaként azonosítsuk be. Képzeljük el ennek a leprás embernek a helyzetét, aki azt mondhatta volna, nem fáj, nem zavar. És amikor fájdalom nélkül elveszíti
testrészeit, akkor jön rá, hogy baj van. Sok olyan betegsége van
életünknek, ami ha nem is fáj, zavaró kellene, hogy legyen. Lelki
betegségekkel élünk úgy, hogy azt mondjuk: nem fáj, nem zavar.
Milyen jó lenne tudatosítani, hogy van Valaki, aki meg akar
tisztítani, mert tudja, szükségünk van a tisztulásra, még akkor
is, ha sokszor életünk alkotóelemei nem okoznak fájdalmat. Sok
ártalmatlannak látszó fölöslegtől megtisztulva, megszabadulva
értelemmel teltebb lenne az életünk. Magunkból kiindulva ez
lehetetlen. Hinnünk kell, hogy Jézus Krisztus ma is szabaddá
tehet. Ő segít felismerni azokat a helyzeteket, amikor a legjobb
megoldás nem beletörődni küzdelmeinkbe, hanem megszabadulni a tehertől. Ő ma is képes erre.
Palotás Kristóf, lelkipásztor

fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Akarom, tisztulj meg!

A város kulcsával Czinanó Malvina, Békés diákpolgármestere és
Kállai Tímea diákalpolgármester.

A színvonalas ünnepi műsorban az Alapfokú Művészeti
Iskola hangszeres és néptáncos
növendékei, a Belencéres Néptáncegyüttes, és a Városi Színjátszó Stúdió egyik tagja lépett
színpadra. 
Sz. K.

„Úton vagyunk mindannyian” IX. Nefelejcs
Zenés író-olvasó találkozó

Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Vigalom
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

A Püski Sándor Könyvtár és
a békési rádióadó közös szervezésében került sorra az a zenés
irodalmi est, melyben a békési
származású Zsibrita László zeneszerző, énekes, gitáros megzenésített verseket adott elő, mégpedig a jászberényi születésű
Kovács Anikó költőnő verseit.
Mindketten már évek óta
Angliában élnek s dolgoznak.
Ott ismerkedtek meg, szerelem
szövődött közöttük, és már jegyesének nevezte László Anikót a találkozón. Kovács Anikó
minden szabadidejét a versírás,
a prózaírás és a festészet köti
le, de erősen érdeklődik a fotózás iránt is. Gondolatai elsősorban a szerelem köré csoportosulnak, de foglalkoztatja a rég-

Zsibrita László.

múlt, a hagyományőrzés, a hazafias témájú költemények írása is. Zsibrita László megzenésítve énekelte Anikó verseit az
esten, Rácz Attila pedig előadta azokat, zenei kíséret nélkül.
A rendezvény végén Kovács
Anikó kötetét és Zsibrita László zenei CD-jét meg lehetett vásárolni, amelyeket a szerzők természetesen dedikáltak.  Zs. I.

Helyszín:
Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Időpont:
április 25. szombat 10–16 óra között
Hagyományőrző és szórakoztató
zenés-táncos fellépések, bemutatók
a Szent György-nap jegyében.
Pásztorélet-bemutató,
papírsárkánykészítés,
nyúlfuttatás, kézműves vásár.

Ebéd:

üstöny (marharagu) galuskával, pásztortarhonya.
Szervező a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.
A belépés díjtalan!
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Békési sorsok, békési arcok

Mindannyiunk életének jellemzője az ellentétek jelenléte.
Nincs ez másként Szeverényi Barnabással sem. Nyugodt,
türelmes, magyarázó tanár, de tüzes szenvedéllyel verselő
költő. Szerető férj, büszke családapa, belül mégis nyughatatlan lélek, verseibe „önti” legtitkosabb gondolatait is. Kicsit olyan, mint választott jelképe, a hold. Szerelem, szenvedély, élet és halál, egy végtelen keringő, mely sosem ér
véget.

ni a veseimet, akik érzelmileg fogékonyak, érzékenyen
viszonyulnak a világhoz.
- Beteg voltál. Mi a gyógyulásod „titka”?
- Szókratész szerint „filozofálni nem más, mint halni tanulni. Halni tudni, annyi, mint
élni tudni”. Az életért való görcsös küzdelem szerintem nem
hasznos. Egy belső harmóniának a megtalálása fontos, a
hit. Ez azt jelenti, hogy az ember belenyugvással szembenéz
a tényekkel, hogy meg fog halni, de emellett erőteljesen ott
kell, legyen a remény. Ez nem
feladás, hanem elfogadás. Nyilván ehhez az is kell, hogy az
ember legyőzze a halálfélelmet.
Örömmel töltene el, ha minél több érdeklődőhöz eljutnának a gondolataim. (A 30/6818860-as telefonszámon vagy a
szeverino@gmail.com email
címen vagyok elérhető ez ügyben.)
- Munkásságod elismeréseként pár napja megkaptad a
Nefelejcs-díjat. Milyen benyomások, érzések kísérték részedről az eseményt?
- Óriási volt ez az élmény,
mert azt éreztem… Ezt nem

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az ellentétek vonzásában

- A közelmúltban két
könyvbemutató főszereplője
voltál. Hogyan értékelnéd?
- Reményeimen felül sikerült mind a két könyvbemutató. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien eljönnek. Sokan érdeklődtek a
sorsom iránt. Valószínűleg ez a
bizonyíték arra, hogy itt a városban ismernek, és talán szeretnek is. Békéscsabán pedig
a Szeverényi név ismerősen
cseng a család révén. De azt is
gondolom, hogy sokan a versek iránt is érdeklődtek. Mindenképpen meglepő volt számomra, hogy ennyien megtiszteltek és amilyen visszajelzéseket kaptam a verseimről.
Voltak, akik felhívtak utána,
megállítottak az utcán, pozitívan reagáltak az emberek. Egy
kicsit fárasztónak éreztem, de
ez egy kellemes fáradtság.

- Miről szólnak a verseid?
Miért most kerültek közönség
elé és kiknek ajánlod?
- A verseim átívelik az elmúlt 35 évet, az egész felnőtt koromat. Nagyon kevés verset írtam, de amikor írtam, az egész belsőmet
próbáltam megfogalmazni,
halálról, szerelemről, magányról. Mindegyik egyfajta
fény, transzcendens, biztonság utáni vágyat rejt. Miért
pont most? Ennek racionális
oka van, mert soha nem úgy
írtam, hogy egyfajta kötetben publikálják, de mindig
fontos volt számomra, hogy
elolvassák. Az, hogy mégis megjelent ez a kötet, Misi bátyám unszolásának köszönhető. Nem tudom megmondani igazából kinek is
ajánlom. Nincs célközönség.
Nyilván azok fogják értékel-

Szent György-napi
Majális
a Libás tanyán

Tóth Tamás kiállítása
a kulturális központban
Szemelvények címmel a napokban nyílt meg Tóth Tamás, Békésen élő festő- és
szobrászművész kiállítása a
kulturális központban. Az alkotó 20 év után állt ismét –
egyben városunkban először
– a kultúrakedvelő publikum
elé.
Izsó Gábor polgármester köszöntőjében arról szólt,
hogy Tóth Tamást, aki nyomdászként és alkotóként jelentősen gazdagította a helyi kulturális életet, befogadta Békés.
A tárlatot Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató és
önkormányzati képviselő nyitotta meg. Elmondta, hogy
Tóth tamás a művészeti tevékenysége mellett nyomdászként keresi a kenyerét, magánnyomdáját Békésen rendezte be. Az alkotó hosszabb
ideig élt külföldön, német
nyelvterületen. Hazatérve Békésen telepedett le. Alapító
tagja a Nefelejcs Egyesületnek, melynek plakátjai, szórólapjai, meghívói tervezésében
és kivitelezésében kulcsszere-

Következő
interjúalanyunk
H. Kovács Judit.

Napjainkban a lakosság nagy hányada szorul szemészeti
szerekkel történő kezelésre. Az éles zavartalan látás szempontjából fontos, hogy szemünk egészséges, kórokozóktól,
idegen testtől mentes legyen!
Ezt azonban könnyen felboríthatja valamilyen külső hatás, ugyanis a szemet, a szervezet egyik bejutási kapujának
is tekinthetjük. A diagnózis szempontjából fontos eldöntenünk, hogy milyen eredetű a probléma.
Az emberek legnagyobb részét, főleg az idősek és a változó korban lévő nőket érinti a száraz szem szindróma, mert
ekkor a könnytermelődés csökken. Oka azonban egészen banális is lehet: kialvatlanság, száraz levegő, por, dohányzás,
túlzott tévézés, megerőltetés.
Pótlásuk műkönnyel történhet, naponta akár többször is.
Ez megszünteti a szem vörösségét, az égő érzést, amit ilyenkor tapasztalunk. Kerüljük az érösszehúzó hatású szemcseppek használatát, mert tartós használatuk nem csak a szaruhártyát károsítja, hanem a szem ellenállóképességét is csökkenti a kórokozókkal szemben.
Ha viszketés is a tünetek közé sorolható, akkor nagy valószínűséggel allergiáról beszélhetünk, ha pedig fokozott váladékképzés figyelhető meg, ami lehet akár víztiszta, akár sűrű
és zöldes-sárgás, akkor fertőzésről van szó, amivel orvoshoz
kell fordulni!
Nézzen szembe gyógyszerészével és kérjen segítséget!
Jó egészséget!
Dr. Nagy Ádám gyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Temetői buszjáratot tervez a város
„A halottakhoz való hűség a legjobb jellemek sajátja.”

(Gergely Ágnes)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Molnár István békéserdei
Libás tanyáján (Tarhos, VI.
kerület 14.) az idei első nagyrendezvény április 26-án, vasárnap lesz. A 11 órai megnyitót követően néptáncosok,
népdalénekesek szórakoztatják a vendégeket. Fellép a tarhosi énekes Csizmadia Judit
és 15 órától sztárvendégként
Dankó Szilvia. Lesz betyárbemutató, aerobik bemutató,
a Szent György-naphoz kötődően birkanyírás bemutató is.
Gyerekeknek játszóház, arcfestés, ugráló vár. Népi mesterségek bemutatói, emlékfotózás.
A nap hagyományosan ajándéksorsolással ér véget 17 órakor.
A falusi vendégasztalon ezúttal birkapörkölt, libasült, ludas káposzta, mákos nudli, óriás palacsinta.
A belépés díjtalan.
Minden vendéget a bejáratnál mézes pálinkával és libazsíros kenyérrel kínálnak meg.
Bővebb tájékoztatás kérhető
Molnár Istvántól
a 30/857-53-72-es
számon.

lehet megfogalmazni. Fantasztikus, hogy ennyi ember ilyen
sokáig tudjon titokban tartani valamit azért, hogy örömöt
szerezzen nekem. Köszönet
azoknak, akik ezt kitalálták és
megvalósították. Az egész csodálatos élmény volt, de azért
két dolgot mégis kiemelnék.
Az egyik, amikor egyik volt tanítványom lepett meg egy általa írott vallomással. A másik,
hogy teljesen titokban megjelent a nagyfiam, Barnus, és egy
fergetegeset táncolt a tiszteletemre. 
Gugé

Szem ne maradjon szárazon!

Először állított ki Békésen Tóth Tamás (jobbról).

pet játszik, de igyekszik a háttérben maradni.
Kiállított művészeti alkotásait a szélsőségek jellemzik:
egyszerre törekszik a rendre,
ugyanakkor absztrakt munkái
is vannak, könnyedség ugyanakkor szigorú határozottság, a
visszafogott színek használata és a harsányabb, klasszikus

piros-fekete kombináció is jellemzi egy-egy művét.
A kiállításmegnyitón Dávid Marcell, Zsarnóczki Anita,
Makkai Máté és Juhos Csenge
működött közre.
A tárlat május 13-ig látogatható a kulturális központ
kápolnatermében. 
Szegfű Katalin

Békés Város Önkormányzata, valamint Izsó Gábor
polgármester személy szerint
is fokozott figyelemmel van
a településen élő társadalmi
csoportok igényeire. Elmondható ez a fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok tekintetében is, és mindenki számára ismeretesek
a gyermekek étkeztetése érdekében zajló intézkedések
(Hétkrajcár program, nyári
gyermekétkeztetés) összessége. Így az sem meglepő, hogy
új ötletével az idősek korosztályát célozza meg, hiszen a
város is csatlakozik az elöregedő települések hosszú sorába.
Ezt oly sokszor halljuk, hangoztatjuk, azonban ez nem
elég, velük és értük kell gondolkodni, ami által élhetővé
tesszük napjaikat.
E gondolatok tükrében
született meg az az elgondolás, hogy a 70 év feletti

idős személyeket igény szerint, jelenleg a szerdai nap
megjelölésével a város temetőibe szállítanánk, hozzátartozóik sírjához a Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ Támogató Szolgálatának 9 személyes gépjárműjével. Tesszük ezt azért,
hogy az éltes korú lakosaink,
ne csak a hazalátogató rokonok megjelenésekor gondozhassák elhunyt szeretteik sírhelyét. Az igénybevevők részére az előzetes beosztás
szerint a szállítás havi egy
alkalommal ingyenes, további igénybevétel esetén a
Támogató Szolgálat térítési
díja érvényes.
Érdeklődni lehet Telegdi
Edina szolgálatvezetőnél
a 66/414-840-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, valamint
pénteken 8-12 óráig.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész eladó
stéggel, filagóriával, tűzrakóval eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/345-89-12.
Szécsénykertben kétszobás, komfortos ház eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.:
30/760-51-54.
Régi parasztház eladó, Víz, gáz van. Irányár: 2 millió Ft. Tel.: 30/496-70-11.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Ház eladó a Kinizsi u. 13. alatt. Irányár: 2,5
millió Ft. Tel.: 30/496-70-11.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Hajnal u. 2/1. alatti ház eladó. Irányár: 3,2
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Kétszobás, II. emeleti, középfekvésű,
egyedis, erkélyes, redőnyös lakás eladó.
Ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/448-44-02.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Negyedik emeleti, 57 m2-es, kétszobás lakás a Szarvasin áron alul, 4,5 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 70/450-43-42.
Bélmegyeren háromszobás, 10x10-es kockaház, gazdálkodásra alkalmas nagy portával, melléképületekkel eladó 4,7 millió
Ft-ért. 30/448-30-29.
Békésen a Hargita utcában vegyes falazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
70/512-75-65.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Háromszobás családi ház a Kispince utca
3. alatt 1130 m2 telken eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Bercsényi u. 9. alatt ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás,
vegyes falazatú összkomfortos családi
ház kerttel, nagy konyhával, központi fűtéssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.:
20/55-96-430.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás,
nappalis, komfortos családi ház sürgősen
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszínen vagy telefonon: 30/863-86-76.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/237-82-84,
20/20-60-161.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló 3 szobás, nagykertes családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás, III. emeleti lakás az Adyn eladó
vagy kertes házra cserélhető. 6,7 millió Ft.
Tel.: 30/321-35-52.

Apróhirdetések
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39528-17.

Kecskék eladók. Tel.: 20/62-43-134.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.
Kecskék eladók. 66/634-507.
Belga óriás hasa nyúl és kisnyuszik eladók. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
170-180 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/24058-71.
Fejőskecskék, pulyka, fiatal kakasok eladók. 20/473-96-58.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

58 éves mozgáskorlátozott nő tartós, komoly kapcsolatot keres, egy becsületes,
magányos személyt, aki ápolná, mellette
lenne, és hozzá költözne. Tel.: 20/57-88527.
27 éves őszinte vak fiatalember társat keres. E-mail: suvinorbi@gmail.com.

Békésen, a Fürdő közelében, háromszobás, 110 m2-es családi ház eladó. Ár: 8,5
millió Ft. Tel.: 20/886-27-94.
Pásztor utcában háromszobás kertes ház
eladó nagy telekkel. Vegyes tüzelés. 9 millió Ft. Érd.: 30/293-27-51.
A Kispince utcában 2 + félszobás, gáz
és vegyestüzelésű, összkomfortos családi
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Áron alul, 10,5 millió Ft-ért eladó a városközponthoz közeli tetőtér-beépítéses, két
fürdőszobás, kétvécés ház. Alsó épület,
két kocsibeálló, kis kert van. Tel.: 30/57831-81, 17-19 óra között.
Kétszintes családi ház frekventált helyen
eladó. Irányár: 13 millió Ft. 20/395-40-33.
Békésen a Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
70/512-74-65.
Asztalos u. 42. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14,8 millió Ft. 30/523-82-90.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3
szobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott,
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió.
30/9638-391
Városközponthoz, fürdőhöz közel háromszobás, két fürdőszobás, kétgarázsos
családi ház rendezett portával, új gazdasági épületekkel eladó 17 millió Ft-ért.
30/448-30-29.

Kiadó ingatlan
A benzinkút mellett, Kossuth utca 26. alatt
üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 30/52861-41.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben két kvadrát kert eladó. Víz, villany van. Érd.: 66/417-339.
Sebős kertben 1195 m2-es rendezett kert
gyümölcsössel, épülettel, pincével eladó.
Víz, villany van. 70/645-31-79.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Érd.: Békés, Mátyás király u.
76. Irányár: 300 ezer Ft.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

Jármű, alkatrész
Simson Star jó állapotban, felújított motorral eladó. Tel.: 20/945-07-26.

Állat
Nagyszőrű, szarv nélküli és fül nélküli jerke fehér fajta kecske eladó 18 ezer Ft-ért.
30/277-95-43.
Nagy fehér fajta 2 db herélt malac eladó.
Tel.: 30/46-38-811.
Birkák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Előnevelt csirke eladó, előnevelt kacsa
iratható. Kispince u. 47. Tel.: 66/416-291,
30/48-48-044.

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@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: április 28. kedd 12 óra

Társkeresés

Munkát keres, ajánl
Békési tüzépre C-kategóriás sofőrt felvennék. 30/299-06-21.
Bármilyen otthon végezhető munkát keresek, vagy napi néhány órás könnyű fizikai
munkát vállalnék. 70/218-29-68.
Kerti, házkörüli munkára napi 3-4 órában,
lehetőleg délelőtt, elsősorban férfi segítőt
keresek. Jogosítvány jó ha van. 30/23229-89.
Duguláselhárítás garanciával. Telefon: 30/939-77-20.
Házkörüli, takarítói, kisegítői munkát keresek. Tel.: 70/657-05-66.
Női, férfi és gyermekcipők javítása.
Békés, Rákóczi u. 20. Nyitva: hétfőtől
péntekig 7-9 óra között.

Egyéb
Kávébarna bontott csempekályha eladó. Meg van hozzá minden része.
Irányár: 35000 Ft. Érd.: 20/338-28-03.
Háromfázisú, vasvázas cirkulafűrész eladó. Érd.: 30/293-27-51.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-0726.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, gázpalack,
hűtőláda, előszobafal, zsírosbödön, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó.
Érd.: 30/293-27-51.
Morzsolt kukorica eladó. Tel.: 70/253-8872.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Eladó egy jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli. Tel.: 30/321-35-52.
Menetfúró metszőkészlet 3-12 mm-ig
2000 Ft, 20 l teljesen új kézi permetező 15000 Ft, új duplarugós kerékpárülés
1000 Ft. 70/236-35-37.
Megvételre keresek GK 1620T Black&
Decker elektromos láncfűrészhez olajszi
vattyút. Tel.: 20/369-50-80.
Négykerekű, kétakkumulátoros elektromos kerekesszék 130 ezer Ft-os irányáron
eladó Békéscsabán. Tel.: 70/296-49-14.
Kandalló eladó 65 ezer Ft-ért. Tel.: 30/9765-062, 17-19 óra között.
Eladó egy jó minőségű szekrénysor, fotel,
heverő. Tel.: 66/643-342, 70/222-10-48.
106 cm átmérőjű Samsung plazmatévé
eladó kitűnő képminőséggel, sérülés- és
karcmentesen. 30/27-94-760.
Hagyatékból ágyak és egyebek eladók.
Ugyanitt 2 db betongerenda ingyen elvihető. Tel.: 30/30-57-955.
Cserjés szellőrózsa, liliomtő, pirosló
hunyor, hibiszkusz, őszike tövek, lángvirág több színben, cserepes virágok, kaktuszok eladók. 20/355-77-26.
Eladó: 1200 W-os bolti új fűnyíró, légpuska. 70/774-98-86.
Csíksomlyói búcsúba május végére útitársakat keresek. 30/94-55-433.
Gumikerekű lemez talicskát keresek, 3
fázisú hosszabbítót, satupadot satuval,
hegesztőt, kompresszort vennék. Tel.:
66/641-778, 30/554-53-66.
Eladó: nagyméretű gyúróteknő, Erzsébet hálószobabútor, konyhabútor. Érd.:
30/453-23-75.
300 kg-is mérő famázsa súlyokkal eladó
18 ezer Ft-ért. 30/448-30-29.

Kukoricát vetni duplakerékkel szándékozónak hosszabbított keréktoldalék eladó. Nem tapossa a kukoricasorok helyét.
30/232-29-89.
Használt és új minőségi paplanok és párnák eladók. 30/94-55-433.
Pedrolo szivattyú eladó 18 ezer Ft-ért eladó. 30/448-30-29.
Eladók: 20 m2 padlószőnyeg, hegesztő,
gáztűzhely, konyhabútor, keményfa hálóbútor, halászháló, rekamié. Tel.: 66/412955.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, blokktégla, konvektorok, gázkémény,
ablakok, ajtók, malmikocsi, faanyagok,
deszka, léc, mestergerenda, sínvasak.
20/47-29-658, Tóth u. 22.
Édes és erős házi fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Takarmányborsó (szárított, 5-6 mázsa)
7500 Ft/mázsa áron eladó. 20/473-96-58.
Gyertyánfából készült kerti sörpad asztallal eladó 90 ezer Ft-ért. 30/448-30-29.
Fürge ujjak újságok eladók gyűjtőknek,
1940-es évektől bekötve is. Érd.: 70/51335-34.

Zártkertek és tanyák
jelene és jövője
Békésen a zártkertek és a
tanyák olyan lehetőségeket
biztosítanak, melyek számos
embernek jelenthetnek megélhetést vagy jövedelem kiegészítést – hangzott el a Fenntartható Térségért Alapítvány
(FETA) és a Békés Város Önkormányzat által életre hívott
szakmai konferencián, amelyet nemrégiben rendeztek
meg.
Mivel ezen a területen rejlő
lehetőségek jelenleg nincsenek
kellően kiaknázva, ezért idei
évben a békési önkormányzat
és a FETA kiemelt fontosságú
feladatként kezeli, hogy olyan
életképes, modellértékű programok valósulhassanak meg a
zártkertek és a tanyák bevonásával, melyek további építkezésre adnak lehetőséget és

jó példával szolgálnak a térség más települései, közösségei
számára is.
A konferencián Szabó Mátyás, a Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési
Főosztály főosztályvezetője a
Nemzeti Tanyaprogram pályázatairól beszélt és az idei lehetőségekre hívta fel a figyelmet.
Az előadó beszámolt arról is,
hogy az agrártárca háztáji és
zártkerti mintaprogramokat
kíván indítani, amelyeket forrással is segítik.
A konferencián több mint
60 érdeklődő vett részt, akik a
megye minden részéből érkeztek Békésre. Az előadások rövidesen megtekinthetőek lesznek a youtube videómegosztó
csatornán a FETA videói között (youtube.com/fetabekes)

Versünnep a könyvtárban
József Attila születésének
110. évfordulóját ünnepeljük az idén, születésnapja,
április 11-e egyben a magyar
költészet napja.
A békési könyvtár már a
70-es évek végétől verses
programokkal köszönti az
ünnepet. Az elmúlt hét során zajlott az általános iskolai tanulók versmondó versenye – amelyen 49 fő vett
részt – közülük a legjobb
eredményt elérőket hallgathatta meg a közönség
az irodalmi esten. Elsőként
az 1-2. osztályosok első helyezettje Kecskeméti Vivien
(2/C), s a második helyezett
Herczeg Jordána (2/B) szavaltak verset. Mindketten a
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészet
Iskola tanulói. Majd a 3-4.
osztályosok első helyezettje
Szűcs Mihály Imre (4. osztályos), s a második helyezett Fodor Aliz Odett (4/B)

BÉRELHETŐ!

mondtak verset. Mindketten a Szegedi Kis István Református Általános Iskola
tanulói. A következő vers
mondók, az 5-6. osztályosok
első helyezettje, Izsó Borbála (6/B), a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola tanulója, s a második helyezett Pocsaji László (5/C), a Szegedi
Kis István Református Általános Iskola diákjai voltak. S
végül a 7-8. osztályosok első helyezettje Balog Ákos
(7/D), a Szegedi Kis István
Református Általános Iskola tanulója mondott verset,
de a második helyezett Takács Petra (8. osztályos), saj-

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



nos megbetegedett, így nem
tudott részt venni a Versünnepen. Ő a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Iskola diákja.
A középiskolások közül ketten jöttek el a rendezvényre,
Károlyi Klaudia (10/A), és Stocker Mercédesz (11. osztályos), s
mondtak verset. Mindketten
a Szegedi Kis István Református Gimnázium diákjai. Őket
követve idén sok felnőtt mondott verset, tizenhárman vállalták azt a nemes faladatot, hogy
felkészülnek, verset tanulnak
és a közönség előtt fellépnek.
A Versünnep rendezői, a Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület, és a Békési Könyvtárért
Alapítvány a versmondóknak
emléknappal és ajándékkal köszönték meg a fellépést. A felnőtt versmondók Szeverényi
Barnabás tanár úr közelmúltban megjelent verseskötetét
kapták, amelyet a szerző dedikált a helyszínen.
Zs. I.

66/417-071
70/336-4620

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

A Békés, Kossuth Lajos utcai

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

Önkiszolgáló
Kézi Autómosó

továbbra is várja jelenlegi és leendő ügyfeleit.

„Válasszon minket a hét minden napján!”
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Fiatalok! Körösre fel!

A besavanyított kanászbot

fotó: Püski Sándor Könyvtár.

Zsúfolásig megtelt március 24-én a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, amelynek
olvasótermében olyan civil- és
sportszervezetek mutatkoztak be, amelyek célt és hasznos
programokat tudnak kínálni a
fiatalságnak, karöltve a Körösök nyújtotta lehetőségekkel.
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár pályázatot nyújtott be magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására, „D” kategória: Települési identitás és népművészeti tevékenység támogatása
konstrukcióra, „Békésen a Körösökön” címmel. A Pro-Reno14-D-0155 számon regisztrált
pályázatot a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal 390 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.
Az e pályázat keretében megvalósuló eseményt Izsó Gábor

A Körösök nyújtotta lehetőségekre hívta fel a figyelmet a könyvtár rendezvénye.

polgármester úr, a Békési Helyi
Értéktár elnöke nyitotta meg,
aki szintén felhívta a megjelentek figyelmét a Körösök nyújtotta lehetőségeink kihasználásának érdemlegességére.
A szervezők köszönetet
mondanak a következő partnereknek: Kálmán Tibor (Bé-

kési Kajak – Kenu Club),
Szombat Ilona (Körös Régió
Természetjáró Egyesület), Zanócz Róbert (Százlábú Egyesület), Braun Mihály (Békési Kishajó Kikötő), Gyebnár
Péter (Fenntartható Térségért
Alapítvány), Dérfai Mónika
(Békési Horgász Egyesület).

Megváltozott a Rendelőintézet neve

Értesítjük Békés város
lakosságát, betegeinket,
hogy intézményünk neve
2015. április 1-jétől megváltozott, immár így használatos: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő.

Egy nyelvet beszélünk

Hangsúlyozzuk, hogy ez az
egész intézményt érinti, nem
pusztán a Körösi Csoma Sándor utca 14. számú telephelyünket, a gyógyfürdőt.
A Lymphoedema és BEMER kezelést TB támogatással igénybe vevők is a Reuma-

tológiai szakrendelésen jelentkezzenek, a gyógyfürdő épületében.
Szakrendeléseinket változatlanul a megszokott helyeken
találják meg.
Dr. Gulyás Zsuzsanna,
igazgató főorvos

Szent Lázár Szociális Központ

Kreatív Ház Pszichiátriai Nappali Ellátó és Foglalkoztató Intézmény
Cím: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.; Pf. 68.; Alapítványi központ: 5630 Békés, Gorkij u. 2/2.
Tel.: (+36-66) 643-588; e-mail: szentlazarbekes@t-online.hu; web: www.szentlazar.hu
Adószám: 18375839-2-04; számlaszám: 11733072-20018119-00000000

Új szociális szakosított ellátás az

ESÉLYHÁZ TÁMOGATOTT LAKHATÁS!
A Szent Lázár Alapítvány
ajánlja mindenki figyelmébe, aki pszichiátriai és mentális problémákkal
küzdő beteg, valamint szállás problémái hosszú távon nincsenek megoldva,
vegye igénybe az új szociális szakosított ellátást, a támogatott lakhatást!
Leendő lakóink részére biztosítunk ellátást, amely figyelembe veszi az ellátott életkorát, egészségi állapotát, önellátási képességét, és ezek fenntartása illetve fejlesztése érdekében a Szent Lázár Alapítvány az Esélyház Támogatott Lakhatásban, ellátást nyújt és az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
1. a lakhatási szolgáltatást,
2. a mentálhigiénés és szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
3. az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást.
A leendő lakóinknak, komplex szükségletfelmérése alapján, amennyiben erre vonatkozóan az ellátott szükséglettel bír, biztosíthatjuk az:
1. étkezést,
2. ápolásgondozást,
3. fejlesztést,
4. a társadalmi életben való részvételt segítő, úgynevezett reintegrációs szolgáltatásokat.
A Támogatott Lakhatáson keresztül lehetőséget kapnak leendő lakóink, egy szakmai
alapokon működő lakhatásra, családias és otthonos hangulatban, ahol szakemberek
odafigyelésével történik a szolgáltatás biztosítása, tartalmi segítséget kapnak az élet
mindennapi problémáinak megfelelő megoldására, sokkal jobb árak mellett, mint egy
bérleményben. Személyre szabott tanácsadás és tervezés az életviteli gondok áthidalására, odafigyeléssel, hosszútűréssel és szeretetteljesen. Mindezért garanciát és
kezességet vállal egy olyan szakmai alapokon működő intézmény, mint a Szent Lázár
Alapítvány.
Elérhetőségeink:
Kreatív Ház, 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. Telefon: 06-66/643-588
Internet: www.szentlazar.hu E-mail: szentlazarbekes@t-online.hu

Különleges szavak után mindig jó kutatni
– a szükséges nyelvészeti ingerről a zupás szó
gondoskodott számomra ebben a két hétben.
Nagyon ritkán hallható, csak az őrmester jelzője szokott lenni, egyetlen szerkezetben: káromkodik, mint a zupás őrmester. Csupán a
zupást nem értjük belőle – nézzünk hát utána a jelentésnek!
Ha az orrunk után megyünk (azaz tudjuk,
hogy a régi katonai nyelv - természetszerűleg - német eredetű), könnyen eszünkbe jut
a zupáról a Suppe (leves) szó. Nehéz azonban
kapcsolatot találni egy zord katona és az első
fogás között. Nem kell sokáig keresgélni, ott
a két szó között a kapocs: a továbbszolgáló
katonák reggelije (és lehet, hogy a többieké
is), ó, borzalom, rántott leves volt. A zupás
őrmester tehát lehet, hogy azért volt harapós

kedvében, mert jóféle abált szalonna és hasonlók helyett – hogy komplett képzavart alkalmazzak – rántott levessel szúrták ki a szemét. Innen nézve nem tűnik lehetetlennek.
Nos, a nyakatekert okfejtés: de igaz, valóban
ez a szó eredete.
A debreceni egyetem közlése szerint az első világháborúban, 1917-ben az olasz harctéren már használtak a magyar katonák olyan
modernnek tűnő szavakat, mint a digó, a lóg
(kibújik a feladat alól), a dögcédula. A nehézkesen mozgó katonákat koffernek, az aknát macskának, a puskát ügyetlenül tartókat
csősznek nevezték. A száz évvel ezelőtti hangulatot pedig megidézhetjük egy akkoriban
keletkezett mondattal: „Úgy á’sz ott, mint
egy besavanyított kanászbot.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok árpilis 21. – május 5. között
Április 30. csütörtök 20 óra

Április 22. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Esterházy Péter: Egy nő.
Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár olvasóterme
Április 25. szombat 10-16 óra

Roy és Ádám Trió koncert a „Tavaszi Zenei Vitaminbomba” koncertsorozatban a Cseh Tamás
Program támogatásával. Belépő: 800 Ft, Békés
Kártyával 400 Ft.
Dánfoki Üdülőközpont

IX. Nefelejcs Vigalom. Bővebben a 4. oldalon.
Május 2. szombat 9 óra
Békési Tájház
Tisza Kálmán Szakképző Iskola ballagási ünnepsége.
Április 25. szombat 11 óra
Békési TE I. – Szeged extraligás férfi asztalite- Május 2. szombat 10 óra
nisz-mérkőzés.
Szegedi Kis István Gimnázium ballagási ünnepSportcsarnok sége.
Április 25. szombat 18 óra

Nyári táborok
Dánfokon

Tavaszköszöntő Batyus Táncház. Vezeti Mahovics Tamás néptáncpedagógus, közreműködnek
a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai, zenél a
Suttyomba Zenekar. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

A kulturális központ meghirdette
nyári táborait.
A gyerekek és szüleik honismereti,
néptáncos, fotós, társastánc,
és színjátszó táborok közül
választhatnak, napközis
vagy bentlakásos rendszerben.

Április 26. vasárnap
Szent György-napi majális a libás tanyán. A rendezvényről bővebben olvashatnak lapunk 5. oldalán.

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen a kulturális
központban és a www.bekesikutura.hu oldalon.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
18. hét

2015. április 27-30.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Zöldborsóleves

Babgulyás

Tökleves

Reszelt tészta-leves

Bakonyi
sertésszelet
Tészta köret

Meggyes lepény

Sertés borda rácosan

Paradicsomszósz
húsgombóccal
Mákos rétes

19. hét

2015. május 4-8.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tarhonyaleves

Grízgaluskaleves

Salátaleves

Karalábéleves

Palócleves

Kelkáposztafőzelék
Sertéspörkölt

Csikós tokány
Tészta köret

Párizsi csirkemell
Párolt rizs
Zöldség köret

Fokhagymás
sertésszelet
Burgonya köret

Grízes tészta
ízzel

Savanyúság
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Fotó: Lakatos Gyula.

SÜLLYEDŐ ZSINÓR

A Békési TE csapata. Balról Maczik Pál edző, Ferhat Nassim, ifj. Lakatos Gyula, ifj. Maczik Róbert és Maczik Róbert edző. A fotóról hiányzik Andor Zoltán.

Az Utánpótláskorú Ökölvívók Országos Seregszemléjét
(korábbi nevén Diákolimpiát) április elején Győrött rendezték meg. Az országos bajnokság után a második legrangosabb
versenyre idén óriási mezőny gyűlt össze. Ötvenegy egyesület
310 versenyzője lépett a kötelek közé. A Békési Tornaegylet
ökölvívói közül négyen indultak – tájékoztatott Maczik Róbert edző.
Fia, ifj. Maczik Róbert a serdülő korcsoport 52 kg-os mezőnyében, valamint Ferhat Nassim, a junior korcsoport +80 kg-ban
első meccsén kikapott.
A serdülő korcsoport 65 kg-ban versenyző Andor Zoltán szintén nem nyert meccset, de mivel csak négyen indultak ebben a
súlycsoportban, veresége ellenére bronzéremmel tért haza. A békésiek egyetlen győzelmét a junior korcsoport 52 kg-os mezőnyében öklöző ifjabb Lakatos Gyula aratta egy kőbányai bunyós
ellen, egyhangú pontozással. Az elődöntőben egy kaposvári
sportoló várt rá, aki jobbnak bizonyult.
A Békési TE ökölvívói legközelebb az Algyőn sorra kerülő
dél-alföldi régiós versenyen fognak ringbe lépni április végén.

Ivóvízhálózat-mosatás Békésen
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a tavaszi
ivóvízhálózat-mosatást
április 21-től 24-éig végzi el Békésen.
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak,
illetve a nappali időszakban rövid, 1-2 órán át tartó
vízhiányra számíthatnak a békési fogyasztók.
A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága
is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány
percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.
Javasolják, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok
idején a saját hálózatát is mosassa ki.

Kazinczy Érem a Szép Magyar
Beszéd országos döntőről
Szinte már hagyománynak
tekinthető, hogy Békés városát
a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola képviseli a Szép Magyar
Beszéd verseny országos döntőjében. Királyné Fehér Ágnes tanítványai közül a korábbi években Szuromi Zsuzsanna
és Liszkai Imre is bronzminősítéssel tért haza. Érdekessége az országos döntőnek, hogy
ezüstminősítést nem adnak ki.
2015-ben Takács Petra ugyancsak Heppes - képviselte Békés és körzetét Kisújszálláson ezen a rangos versenyen.
A háromnapos verseny komolyan próbára tette a versenyzőket. Közel hetvenen adták elő
szabadon választott produk-

cióikat az igen nagy szaktekintélynek számító zsűritagok
előtt, akik valamennyien egyetemi tanárok, és Kazinczyvalamint Lőrincze díjasok. A
résztvevők szabadidejét kulturális programokkal színesítették a házigazdák. Kissé unalmasnak tűnt a kötelező szöveget ilyen sokszor meghallgatni,
de ahány versenyző, annyi stílus volt. Petrának nagyszerűen
sikerült mind a két szövegfeldolgozása, így izgatottan várta
a zsűri döntését, amely hos�szas tanácskozás után született
meg. Végül a békési Takács
Petra a Kazinczy Díj bronz fokozatát és könyvjutalmat kapott teljesítményéért.

A match botos horgászat
sok apró kellékből tevődik ös�sze. Ha valamely alkatrész hiányzik, nem tudjuk pontosan
alkalmazni. Nagyon fontos a
zsinór. A match horgászatnál
speciális süllyedő zsinórra van
szükségünk azért, mert a bot
és az úszó közti távolságnak a
gyors akasztásra azonnal reagálni kell és biztosan tudnunk
kell akasztani. Ha nem sül�lyedő zsinórt használunk, az a
víz tetején fog lebegni és a hullámzás, az áramlás nagy öblöt
képez a bot és az úszó között,
így nem tudjuk pontosan meghorgászni az etetést és a bevágásunk sem lesz pontos. Vagyis hiába a sok hal az etetésen,
rengeteg rontott kapásuk lesz.
A süllyedő zsinór fő jellemzője, hogy a nagyobb súlya miatt
pontosan lehet dobni, gyorsan
merül és jó csomótűrése van,
kisebb a nyúlása az átlagos zsinórokhoz képest. Nagyon fontos a merülő zsinórok ápolása, különben a merülő zsinór
nem süllyed, hanem víz tetején
vesztegel, mert a zsíros szen�nyeződés megtapad a zsinóron. A legjobb módszer a zsinórsüllyesztő spray használata.
Rá kell fújni az orsó dobjára és
a szennyeződést már le is oldja.
Manapság már nem csak a
match horgászok, hanem egyre több féderes horgász is alkalmazza a pontosabb és a
gyorsabb horgászathoz.
Szekerczés Sándor

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Az április 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át „Jó tanuló, jó sportoló” díjá„Az Év Békési Sportolója” címeket. Idén három kimagasló nak nyertese. Nevelő edzője:
ifjú sportoló vehette át az elismerést.
Veres Zsolt, klubedzője: Rácz
Nyeste Ágnes, a Békési Diákok Atlétikai Clubjának versenyzője kiemelkedően sikeres
évet teljesített tavaly. Három
korosztályos bajnoki címet és
egy ezüstérmet nyert. Beválo-

gatták az U18-as magyar válogatottba. Aranyjelvényes minősítési szintet ért el 400 méteren, 400 méteres gátfutásban és hétpróbában. Emellett
kitűnő tanuló, Békés megye

Az Év Békési Sportolói és edzőik. Balról: Seller László kajakedző,
Laczó Dániel, Fekécs Sámuel, Balogh János súlyemelőedző, Nyeste
Ágnes, Rácz András atlétikaedző.

András.
Laczó Dániel, Békési Kajak-Kenu Club versenyzője
2014 legnagyobb békési sportsikerét érte el, amikor az Oklahoma Cityben megrendezett
Maraton Világbajnokságon - a
fővárosi Dóri Bencével - óriási fölénnyel nyert világbajnoki
címet az ifjúsági kenu kettesek
versenyében, 18,75 kilométeres
távon. Edzője: Seller László.
Fekécs Sámuel, a Békési
TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzője kiválóan szerepelt a tavalyi versenyeken,
szinte minden megmérettetésen nyert. Tehetsége, továbbá szorgalma és céltudatossága
eredményeként beválasztották
a Héraklész Tehetséggondozó
Programba. Edzője: Balog János. 
Sz. K.

Bokszolók is támogatják
a gyulai gyermekkórházat
A T2 Ring Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület, az Ös�szefogás a Sérült Gyermekekért
Közhasznú Egyesület, Andor
bohóc és a hozzájuk csatlakozó magánszemélyek játékkal és
édességgel lepték meg a lábadozó gyerekeket a közelmúltban a
gyulai gyermekkórházban.
Bimbó Lajos békési ökölvívó
edző, a T2 Ring Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület alapítója és elnöke a Gyulai Hírlapnak
elmondta, hogy az összegyűjtött
adományból a kórház is részesült,
az intézmény játszószobájába új
társasjátékok kerültek.
Fiszter-Fábián Krisztina osztályvezető főnővér úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a gyer-

Fotó: Gyulai Hírlap

Horgász
szemmel

Hárman lettek az elmúlt év
békési sportolói

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Utánpótlás olimpián
a békési ökölvívók

Bimbó Lajos békési ökölvívó edző és egyesülete is csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. A képen Andor bohóc.

mekpizsamának, az újszülött
ruhának és a színes párnahuzatoknak veszik hasznát, ezért
ilyen adományokat várnak.

Bimbó Lajos lapunknak elmondta, május végén újra
meglátogatják a gyermekkórház kis betegeit.
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