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Megkérdeztük az alpolgármestert
Ön miért ajánlotta fel a városnak féléves képviselői tiszteletdíját?

Dr. Pálmai Tamás: Bocsásson meg, ha erre Széchenyi és Wass Albert szavaival válaszolok. Eleget
osztom az észt a magam
„okosságaival”… Nem kis
dolog megmaradni ott, ahol
nem akarják, hogy létezz - ez
jellemezte a vidéket, ahonnan ide kerültem, ezért
éreztem úgy, hogy itt, vá-

lasztott és befogadó hazámban, Békésen kell helytállnom. Én is vallom: Akit magyarnak teremtett az Úristen
és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. És: Akkor élsz, ha másokért élsz. Közös békési jövendőnkért, a
fejlődést szolgáló pályázati
önrész biztosításáért mondtam le, és mert én is vallom:

előbb mi magunkat kell megreformálnunk. Járnunk kell az
alázat, az önmegtagadás iskoláját. Az ember csak an�nyit ér, amennyi hasznot hajt
embertársainak. Gondolva az
építményadóra is: nem elég
mai időkben törvényeket írni,
de azok iránt szimpátiát is kell
gerjeszteni. És ne felejtsük el,
hogy: mindenki a hegytetőn

akar élni, anélkül hogy tudná,
hogy a boldogság a meredély
megmászásában rejlik. Végül:
Isten, embernek soha nem segít
közvetlenül, hanem esze, tudománya, szorgalma által. De:
egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen. Ez ma is
igaz, hiszen városunk, Békés közös munkánk által
mehet csak előre.

Békés Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
Békés várossá nyilvánításának
42. évfordulója alkalmából tartandó
ÜNNEPI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE
április 15-én, szerdán 15.30 órára,
a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ színháztermébe
(Békés, Jantyik M. u. 23–25.)
PROGRAM:
Himnusz
Köszöntőt mond: Izsó Gábor, Békés város polgármestere
Ünnepi műsor
Kitüntetések átadása Békés városért végzett tevékenység
elismeréséért
Diákpolgármester és diákalpolgármester beiktatása
Szózat

Idén nyolcadik alkalommal adták át a Sursum Corda-díjat,
melyet a város egészségügyi és szociális szférájának kiemelkedő alakjai vehetnek át évről évre. A KÉSZ által alapított
és az önkormányzat által is támogatott elismerést ezúttal
dr. Forvith Erzsébet szemészorvos és Nánásiné Szabó Eszter csecsemő- és kisgyermekgondozó vehette át több évtizedes munkájukért.
A március 26-i díjátadón az
alapfokú művészeti iskola növendékei hangszeres fellépésekkel színesítették a programot. A
felvezető szövegeket és a méltatásokat a KÉSZ békési csoportja tagjai olvasták fel, a műsort
dr. Pálmai Tamás vezette.
A két kitüntetett közül Nánásiné Szabó Eszter 35 éve van
a pályán, 1984 óta a Bajza utcai

bölcsődében, majd 2013 óta a
Rákóczi utcai bölcsődében száz
és száz kisgyermek nevelkedett
a kezei alatt. A méltatásában
kiemelték, hogy munkáját hivatásnak tekintve, elkötelezetten végzi a mai napig, életét a
kisgyermekek szeretete, az értük és családjukért érzett felelősség határozza meg.
Dr. Forvith Erzsébetet szin-

tén sok olvasónk ismerheti. A
szemész doktornő Marosvásárhelyen szerzett orvosi diplomát, majd néhány évig szülőfalujában, a szilágysági Sarmaságon bányaorvosként, később
– már szemész szakorvosként –
Szilágysomlyón és Margittán
dolgozott. Huszonöt esztendeje telepedett Békésre.
„Békés és környékének hozzá járó betegei elismerően
szólnak legendás alaposságáról, türelméről és egyenességéről, őszinteségéről. Kollégái
elsőrangú szakmai munkája
mellett nemes egyszerűségről
és szerénységéről is tudni vélnek. Akiknek pedig volt al-

Szabó Ádám és Singh Viki is
zsűriz az énekversenyben
Közel ötven benevezett énekes tehetség közül 19 jutott be
„Az Én hangom” énekverseny
döntőjébe, melyet április 10-én,
pénteken 18 órától rendeznek
meg a kulturális központban.
Idén is lesz békési induló
a döntőben, Zsombok Réka.
Mellette az ország majdnem
minden pontjáról, de még a
határokon túlról is érkeznek
a fellépők. A döntő zsűrijében idén is neves szakemberek, sztárok fognak elnökölni. Többek között Singh Viki, a Rising Star döntőse, Sza-

bó Ádám harmonikás, énekes,
a Csillag születik és az X-Faktor felfedezettje, Csipa és Tóth
Tibi a Hooligans zenekarból,
Csordás Ákos énekes, Subosits Tamás esztéta, Steinkohl
Erika színésznő, Pocsaji Ildikó
énektanár, a békéscsabai Színitanház vezetője, Seregi Zoltán

rendező, a Békéscsabai Jókai
Színház igazgató helyettese. A
zsűri elnöke Izsó Gábor, Békés város polgármestere lesz.
A döntőre a belépő 1500 Ft-ba
kerül, de Békés Kártyával csak
1000 Ft-ba. A diákok 500 Ftért élvezhetik a magas színvonalúnak ígérkező finálét.

kalmuk egy társaságban lenni vele, azóta is emlegetik igazi
gerincességét és szókimondó,
olykor fanyar, jóízű humorát”
– hangzott el a méltatásban.
A díjátadón nyújtotta át
szimbolikusan Kovács Ildikó,
a kezdeményező Szent Lázár
Alapítvány igazgatója dr. Gulyás Zsuzsannának, a rendelőintézet igazgató főorvosának
azt a 1 millió 80 ezer forintot,
melyet a lapunkban is közzétett felhívás nyomán a békési
lakosok és vállalkozások adtak
össze egy modern műszer beszerzésére, mellyel – elsősorban zöldhályogos betegeknél a szemnyomást lehet a beteg-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Szemészorvos és bölcsődei gondozó kapta
a Sursum Corda-díjat

A Sursum Corda díj idei nyertesei: dr. Forvith Erzsébet és Nánásiné
Szabó Eszter.

nek kellemetlenségeket nem
okozva megmérni. Dr. Gulyás
Zsuzsanna ígéretet tett arra,
hogy a műszer beszerzéséhez
szükséges hiányzó pénzösszeget biztosítani fogják.

A két díjazott egy-egy – saját képmásával ellátott – bőrportrét kapott, melyet Zajácz
Tamás bőrműves iparművész
készített el. 
Szegfű Katalin
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A volt vágóhíd a Berényi úton
A Táncsics Mihály úton (azelőtt Berényi
út) épült egykori vágóhíd egyemeletes, égetett téglával burkolt homlokzata mindenképpen városképi jelentőségűvé teszi a házat.
A történelmi Magyarországon ilyen stílusban épültek a vágóhidak. A szarvasmarhát
hosszú végű baltával
vágták fejbe, előtte a
fejét letakarták. Miután fejbe ütötték,
leszúrták a marhát.
A sertést kint az udvaron szúrták le. A szarvasmarhát bent az
épületben vágták le. Az 1960-as évek elején
megszűnt a vágóhíd. A Békés megyei Vízműépítő és Kútkarbantartó Vállalat költözött ide. (kútfúró vállalat). Később a Békés
megyei Víz- és Csatornamű Vállalat néven
működött. Az emeleten a telepvezetői, szállítási, gépészeti irodák kaptak helyet. A telephelyen műhelyek, raktárak is voltak (esztergályos-, lakatos-, motorszerelő-, kovács-,
villanyszerelő-műhely, marósok is voltak).
Az első igazgató Kabai István, a főkönyvelő Zahorán Mátyás volt. A telepvezető 1964től 1976-ig Jantyik Mátyás volt. Először az
egész megyére kiterjedő kútfúrással, karban-

tartással foglalkoztak, később megkezdődött
a megye utcai vízművesítése. 1976-tól 1988ig az önálló gépészeti, szállítási csoport vezetője Balla Illés lett. A központi raktárt Baji
Mihály vezette. A békési üzemmérnökség
vezetője pedig Garas György. Kútfúró mesterek voltak:
Pabló Pál, Kocsor
Imre, Fodor János. Ez
a vállalat sok embernek adott munkát.
Új ebédlő, öltöző, női
zuhanyzó is épült. A régi dolgozók közül
meg kell még említeni Szűcs János gépészeti
TMK-vezetőt, Hajdú Imre gépészmérnököt,
Hajdú Antal földmunka gépesek vezetőjét,
Hégely Sándor szállítási csoportvezetőt, gépjármű-ügyintézőt, Szilágyi János garázsmestert, Csirkés Ferencet, Czövek Imrét. Jelenleg az Alföldi Zrt. működik itt.
Az 1978-as földrengéskor a régi vágóhíd
megsérült, de nem bontották le. Pedig a nagy
pince, a sózó folyamatosan tele volt vízzel. Az
építmény a jellegzetes kisvárosi házaink közé tartozik. Az egykori vágóhíd védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Keresztrejtvényünk nyertesei
A 2015-ös Békési Kalendáriumban nyereményjátékot
hirdetve tettünk közé várostörténeti keresztrejtvényt. A
nyereményszelvénnyel számos
olvasónk pályázott, beküldve
március 31-ig a jó megfejtést,
amely a következő volt: Kettős-Körös.
Az április 1-jén megtartott
sorsoláson a két fődíjat, azaz
egyenként tízezer forintos vásárlási utalványt Topperczer
Katalin Dózsai utcai és Varga

Sándor Gábor Kinizsi utcai
olvasónk nyerte meg. Nekik az
ajándékot a közeljövőben személyesen visszük el.
További tíz pályázó pedig
ingyenesen és az elsők között juthat hozzá a következő,
várhatóan ez év novemberében megjelenő 2016-os Békési Kalendáriumhoz. A nyertesek névsora a következő: Bécsi
Éva (Veres Péter tér), Fazekas
Istvánné (Mezőberény), Gulyás László (Szentes), Gyaraki

Anikó (Kossuth utca), Gyaraki Lajosné (Fábián utca), Kun
Sándorné (Mezey utca), Molnár Lászlóné (Tompa utca),
Serfecz Dávid Mihály (Táncsics utca), Török Gábor (Árpád utca), és dr. Veres Mária
(Szabó Dezső utca).
Ők a megjelenést követően szintén személyesen kapják meg jutalompéldányukat.
Mindannyiuknak gratulálunk
és a többieknek is köszönjük a
játékot!

A Virágvasárnapi Vásár már hagyománnyá
vált Békésen, mely alkalom keretein belül kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek a
húsvét és a tavasz hagyományaival. Ebben az
évben szerencsére az időjárás is hozzájárult a
fergeteges hangulathoz.
A vásárt Izsó Gábor polgármester úr nyitotta
meg köszöntőjével, melyben megjegyezte, hogy
az óraátállítás ellenére is rengetegen gyűltek ös�sze, és hangsúlyozta, hogy Virágvasárnap azért
olyan jeles alkalom, mert ekkor vonult be Jézus
Jeruzsálembe. Fontos, hogy ne feledjük el: ez egy
vallási ünnep. Ezután következett az Alapfokú
Művészeti Iskola előadása, Bagoly László karnagy vezetésével, mellyel igazi vásári hangulatot teremtettek, és ezt a Békési Hagyományőrző
Népdalkör tavaszköszöntője csak tovább fokozta. Az esemény fényét tovább emelte az Újvárosi
Tagóvoda és a Bóbita Integrált Tagóvoda előadása, a „Mesevilág” bohóc show továbbá a Belencéres Néptáncegyüttes fellépése.
A színpadi előadásokon kívül lehetett vásárolni ételt, édességet, helyi és környékbeli kézművesek termékeit, továbbá természetesen virágokat. A kézműves foglalkozásokon is szép

Fotó: Virág István.

Vásári forgatag a piacon húsvét előtt

A legkisebbek örömére volt állatsimogató is.

számmal vettek részt a piacra kilátogatók, lehetett például tojást festeni, tojást berzselni, húsvéti díszeket készíteni.
Ebben az évben a töltött káposztafőző verseny örvendett még nagy népszerűségnek,
ugyanis 14 csapat nevezett be, köztük a Bogácsról érkezett delegáció. A zsűri elnöke Feidler Zsolt gyulai szakácsmester volt. Az első helyet a Gyöngyvirág csapat szerezte meg, második lett a Vászonfazék csapat, harmadik helyre
pedig Dása csapata került.
Béres Tamara

Házi gyertyaöntés egyszerűen
A gyertya hangulata szeretettel tölti meg a szobát,
ugyanakkor ékes dísze lehet a lakásnak. Elkészítése nem ördöngösség, kipróbálható otthon is. Lássuk
a munka menetét, és néhány tippet a díszítéshez.
Amire szükség van:
- Viasz: lehet fehér vagy színes, de akár
a régi gyertyák maradványai is beolvaszthatók. Hobbiboltokban több színből is választhatunk, a legjobb és leggyorsabban olvadó a forgácsolt viasz.
- Kanóc: fém talpú kanócokat válasszunk,
mert ezekkel a legegyszerűbb dolgozni. Szükség lesz hurkapálcára vagy csipeszre a kanóc
megtartásához.
- Gyertyaforma: szintén
beszerezhető a boltokban,
de a régebbi edényeinket
is felhasználhatjuk, a gyertya méretének megfelelőt.
Szilikon formákba, hőálló műanyag pohárba, vagy
akár üres konzervdobozba is önthetjük az
olvasztott viaszt. Nagyon jól mutat az is, ha
üvegformába öntjük a gyertyát.
Az olvasztáshoz csupán egy edény és nejlonzacskó szükséges.
A viasz olvadáspontja körülbelül 60°C, éppen ezért közvetlenül nem szabad melegíteni, mivel tűzveszélyes. Vízfürdőben olvasszuk
fel: tegyük a viaszforgácsot a nejlon zacskóba
vagy egy kisebb edénybe, konzervdobozba,
és helyezzük bele a vízbe. Addig melegítsük,

míg felolvad a viasz, nem szükséges felforralni. Ha különböző színű gyertyát szeretnénk,
az egyes színeket külön-külön kell felolvasztani, majd öntéskor keverhetjük őket. A felolvadt gyertyákat illatosíthatjuk is, a boltokban
vásárolhatunk illatanyagokat.
A kanóc fémtalpas része kerül a gyertya
aljára, a másik végét hurkapálcára erősíthetjük vagy csipesszel is megfoghatjuk. Ha
megolvadt a viasz, helyezzük a forma aljára
a kanócot, és tartsuk a végét, mialatt az olvadt masszát a formába öntjük. Várjuk meg,
hogy a viasz kissé megdermedjen, mielőtt a
színeket csíkokban egymásra öntenénk. Ha megdermedés előtt öntjük össze őket,
különleges módon keverednek. Az öntőforma lehet a
gyertya végleges tartója is,
erre a célra egyedi üvegpoharak vagy más üvegformák
a legmegfelelőbbek. A viasz megszáradásának ideje attól függ, mekkora és milyen formájú gyertyát öntöttünk. A hosszabbak, vékonyabbak előbb száradnak, ha türelmetlenebb
típus vagyunk, nem javasolt a kocka- vagy
tömbgyertya. A formát elég egyszerűen az
asztalhoz koccintani, és máris kicsúszik belőle a gyertya. A szilikont viszont le kell fejteni
a kész formáról.
A kész gyertya tetszés szerint színezhető,
díszíthető, festhető.
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Ügyeletes gyógyszertár:
április 4-11.
Levendula Patika (Csabai u.),
április 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
április 18-25.
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 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés: nem
történt.
Elhunytak: Hálóné Jenei
Katalin (67 évesen), Domokos Imre (74), Dobi Jánosné
Megyeri Piroska (76), Varjú
Ferenc (67, Bélmegyer), Katona András (66), Krizsán
Mihály (70, Murony), Sebestyén László (69), Kecskeméti Irén (65), Hidvégi András
(75), Korcsok István (86),
Zsigmond Csaba (50), Barna Jánosné Nagy Irén Erzsébet (69), Czikkel József (85),
özv. Balázs Sándorné Meliska Jolán (84).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Idén már tizenkettedik alkalommal szervezte meg március 24-25-én a Magyar Napokat Gellénné Körözsi Eszter, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium magyar-ének
szakos tanárnője, nagy lelkesedéssel, ahogy mindig is tette.
Megnyitó beszédében Kovács Dániel, az intézmény
igazgatója
hangsúlyozta:
„Már a címek felérnek egyegy irodalmi művel”. A Magyar Napok ünnepélyes megnyitásaként, először a gimnázium egykori igazgatója, Berentés Lajos (1881-1941) emléktáblájának ünnepélyes felavatására került sor az emlékfalnál. Ezt követően Berentés
Lajosra, a Zilahi Wesselényi
Református Kollégium egykori diákjára, és a Szegedi Kis
István Református Gimnázium egykori igazgatójára – aki
1931-41 között állt az intézmény élén – emlékezett Bíró
György néptanító, a Békési
Városvédő és - Szépítő Egyesület tagja. Ebből a zilahi kollégiumból érkezett ismét egy
küldöttség városunkba: Szilá
gyi Zoltán iskolalelkész, egy
magyar nyelv és irodalom tanárnő és három diák, akik na-

Pálmai
Tamás

Bíró György

Szilágyi Zoltán

gyon jól érezték magukat e
neves eseményen.
A Magyar Napokon Medvigy Endre irodalomtörténész tartott előadást „Az egykor mellőzött szerzők és a mai
magyar írók” címmel. Mások
mellett Sinka Istvánról és a
népi írókról, Nyírő Józsefről
és Wass Albertről szólt. Gellén János tanár úr „Derű és
humor a magyar irodalomban” című előadásán tényleg
mosolyra és nevetésre fakasztotta a hallgatóságot.
Az 5. b osztály tanulói Saint-Exupéry A kis herceg című
regényéből mutattak be részleteket, az 5. c-sek pedig La
Fontaine állatmeséiből. Mind-

két művet Túri Enikő tanárnő
tanította be. Az iskola diák írói
és költői is bemutatkoztak a
közönségnek, és elhangzottak
a diákok referátumai is kortárs
magyar írók, költők egy-egy
művéről. A programot továbbá játékos irodalmi vetélkedő,
a Belencéres Néptáncegyüttes
bemutatója, valamint táncház
is színesítette.
„A Magyar Napok azért
vannak, hogy identitásunkat, anyanyelvünket, erkölcsiségünket, hitünket segítsen
megőrizni, erősíteni” – fogalmazta meg a rendezvény célját Gellénné Körözsi Eszter
tanárnő.
Zsombok Imre

Tavaszi nagytakarítás Dánfokon
Az elmúlt éve
k sikeres
nagytakarítás
akcióinak min i
tájára

idén április 1
8-án
újra
Tavaszi
Nagytakarítá
si
Akciót
szervez

Idén az egyik közös feladatunk
a békés-dánfoki üdülőközpont
takarítása, festése,
karbantartása,
és rendbetétele
lesz.
Gyülekező: április 18-án
(szombaton) reggel 8 órakor
a Dánfoki Üdülőközpontban
Részvételi szándékukat kérjük,
előzetesen jelezzék
április 14-én 16 óráig,
hogy a szükséges szerszámokat
a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
mindenki számára biztosíthassa.
Jelentkezni a Békési Kommunális
és Szolgáltató Kft. 66/411-174-es
telefonszámán lehet.


Első osztályosok beíratása
- n ői-férfi-gyermek
lábbelik
- á tmeneti
kabátok
- angol divatáru
- f üggöny, sötétítő
Csirkerendelés!
vörös, fehér
master, kakas

Egész-ség

Identitásunk, anyanyelvünk, erkölcsiségünk, hitünk megőrzése a cél

Békés Város
Önkormányza
ta
és a Békési K
ommunális
és Szolgáltató
Kft.,
melyre ezúton
buzdítjuk
Békés város la
kosságát,
civil szervezete
it
és a gyülekeze
tek tagjait.

Tavaszi áruk
érkeztek:

Jegyzet

Fotók: Serfecz Dávid.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Magyar Napok a gimnáziumban

A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Fő
osztályának tájékoztatása
értelmében a tankötelessé
váló gyerekek beíratása az
első osztályokba április 16án (csütörtökön) és április
17-én (pénteken) lehetséges.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, illetve igazolása. Az általános iskola kö-

teles felvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen az
adott iskola körzetében lakik.
A beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (lakcímkártya)
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az is-

kola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket. Elutasítás esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be 15 napon belül, melyet a fenntartóhoz kell eljuttatnia. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést
hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő
5 napon belül köteles beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 


Magyarországon naponta
százzal több ember hal meg,
mint a „nyugati” országban, olyan betegségekben,
amelyek gyógyíthatók, vagy
megelőzhetők lennének. Európában, a halálozási arány
sorrendjében az első között
vagyunk azok között, ahol
a 35-54 éves korcsoportban
halnak meg a legtöbben.
Ma már egyértelműen bizonyított, hogy az életvitelünk a legfőbb oka leromlott egészségi állapotunknak. Nemrégen - és még
ma is sokan - a metabolikus szindróma (szabadon:
anyagcsere tünetcsoport)
halálos négyesét emlegették: magas vérnyomás, elhízás, vérzsírok, cukorbetegség. Aztán - miután a
gyógyszergyártók sugallta testi elváltozások vad
gyógyszeres
kezelésének
korszakán lassan remélhetőleg túl lettünk - kezdtük belátni, hogy hiba volna mindent csupán a testiekre leredukálni. Ma már kezdjük
kapizsgálni a test és lélek
egységének elválaszthatatlanságát az orvoslás szempontjából is. És már kezdjük lekapargatni a tévtanok
és féligazságok mázát a lényegről, a valódiról, az eddig elkendőzött, leplezettről is. Nincs nagy újdonság,
csupán hagyni kellene érvényesülni az adottságokat,
amivel születünk, meggátolni, hogy a mesterségesen generált szellemi guanó (értsd,
ahogy kell: trágya) rárakódjon eredeti, Istenadta emberi
értékeinkre. A tudatlanul (?)
világra jött újszülött talán
- a maga abszolút érintetlenségében - mégis birtokában van valami eredendően
tiszta tudásnak, amit aztán
mi, féltő szüleik, szépen kinevelünk belőle, „lecivilizálunk” róla? Nagy kérdés, és
részemről talán nagy „eretnekség” ilyesmit kimondani. De így szép a világ, és így
kerek, no, meg így megy talán előrébb is picinykét.
Visszatérve a feldobott
kőhöz: a nagy négyes. Ma
már egyre inkább nyilvánvaló, hogy - ugyan mértéktelenül zabálni tényleg nem
lehet - a mozgás hiánya sokkal ártalmasabb elhízásnál.
És ez egyértelműen civili-

zációs szerzemény. Minden
„modern” dolog (tévé, számítógép, autó, stb.) a székhez köt! Megoldás? Ki, vis�sza a természetbe: séta, kirándulás, mozgás, kert, föld,
házi jószágok! Ha azt es�szük, amit termelünk egyrészt egészséges, másrészt
lemozogjuk a felesleget,
amíg előállítjuk, amire vágyunk. Vagy, tömblakóként
legalább gyalog megyünk a
piacra megvenni azt, amit
mások állítottak elő minél
kevesebb vegyszerrel.
Azt mondják, az egészség humánbiológiai vagyon.
Szép gondolat. Egykoron
megkaptuk a „használati utasítást”: „Nektek adok
az egész föld színén minden
maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó
gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.” (1Móz
1,9) De kaptunk sok-sok
egészségügyi eligazítást is,
ami ma is érvényes: „Legyen
a fölszerelésed között ásó
is, hogy amikor kinn leülsz,
gödröt áshass vele, és betakarhasd, ami elment tőled”
(3Móz 23,11–14). Vagy: „Ha
valaki megérint bármely
emberi holttestet, tisztátalan lesz hét napig. Az ilyen
tisztítsa meg magát vízzel a
vétektől, akkor tiszta lesz.”
(4Móz 19,11–12) Az ókori
héberek az útról érkezőknek
érkezőnek vizet készítettek,
hogy kezüket, lábukat megmoshassák. (1Móz 24,32)
Ha a lakóházon „poklosságot” (penészt) találtak, ezeket el kellett távolítani, vagy
a házat le kellett bontani és
a gombásodással fertőzött
köveket a városon kívülire kellett szállítani (3Móz
14,35). Már a teremtéskor
gondoskodott Isten a helyes életritmusról, amikor a
hetedik napot elkülönítette
a hét többi napjától (1Móz
2,13). Ez a törvény a munkálkodás és a pihenés helyes
ritmusára is lehetőséget ad.
Mára bebizonyították, hogy
az emberi szervezet számára
az ideális munka és pihenés
a hét napos ciklus. Mennyi
áldozata van a túlhajszolt,
gondokkal, feszültségekkel
terhes munkának! Mennyi
házasság és családi élet hullott szét, mert nem volt idő
kikapcsolódásra, egymással
törődésre!
Megállj hát, egész-ségünk a tét! Kerek, érintetlen egész-ségünk, melyből
minden percben lefarag egy
darabot az épp általunk létrehozott „szép, új világ”. Ha
hagyjuk.
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Csendesül... Békésen is bemutatták

A helyben előállított, ellenőrzött termékek iránt egyre
növekszik a magyar vásárlók érdeklődése, ezt a pozitív folyamatot kívánja erősíteni a Földművelésügyi Minisztérium
azzal, hogy az idei évet a Helyi Termék Évének nyilvánította - jelentette be Zsigó Róbert államtitkár. A kormány
2010 után olyan intézkedéseket, jogszabály-módosításokat
hozott, amelyekkel könnyítette a kistermelői tevékenység
végzését, a kistermelői piacok létrehozását. E piacok száma az elmúlt négy évben megsokszorozódott. Amellett,
hogy a szaktárca szeretné növelni a fogyasztói tudatosságot, a tematikus év fontos programjának tartja azt is, hogy
a kistermelők szakmai ismereteit bővítse. Ezért a termelők számára létrehoznak egy online tudásbázist, valamint
szakmai fórumokat szerveznek az ország számos pontján.
A fogyasztóknak, a termelőknek, a helyi piacok üzemeltetőinek szóló honlap is megkezdte működését: www. helyboljobb.hu, és a kezdeményezés facebook profilján is folyamatosan frissülő információkhoz juthatnak az érdeklődők.
Kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a magyar sertéshús
népszerűsítésére bel- és külföldön egyaránt. Szeretnék, ha
a kampány segítségével nőne a magyar sertéshús ismertsége és keresettsége.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Szeverényi Barnabás verseskötetét
Sokan várták március 27-ét a békésiek közül, amikor is
író-olvasó találkozóra került sor a kulturális központban,
a sokak által ismert, tisztelt és szeretett Szeberényi Barnabás, magyar nyelv és irodalom tanár első verseskötetének, a
Hold-keringőnek bemutatására.

A rendezvényen elsőként
Izsó Gábor polgármester köszöntötte a művész-tanárt, hivatalosan, de mint barátot is.
Barnával – sokan csak így szólítják – Mucsi András, a Békés
„S a csillagok csendjére
keringőt jár velem a Hold.
Ő vezet engem.
Eltáncol velem az égig,
a Mennyeknek kapujáig,
ott vár engem Ő,
a minden táncok tudója.”
(részlet
a Hold-keringő című versből)
Városi Önkormányzat oktatási
és kulturális tanácsnoka beszélgetett, azaz tett fel neki „provo-

katív” kérdéseket. Barna őszintén és szerényen válaszolt a kérdésekre, és ismét kijelentette –
amiért Mihály bátyja haragszik
-, hogy ő nem költő, hanem első sorba tanár. Noha ezzel nem
csak bátyja, hanem a békési közönség közül is sokan nem értenek egyet. Barna ezen a közönségtalálkozón beszélt arról,
hogy igen szigorú keresztény
nevelésben részesült. Sok-sok
szenvedéssel, korlátokkal, de
egy életre kiható értékrenddel.
A tanári hivatásról is szólt, a
szerelemről, családjáról, három
gyermekéről, a három csodáról, betegségéről, gyógyulásáról, istenhitéről, a reményről,
de a halálról is. Számos versét ő
maga adta elő. A kötetet báty-

Papírsárkányok
és nyúlfuttatás
a Nefelejcs Vigalmon
Április 25-én, szombaton
a kilencedik Nefelejcs Vigalmat rendezi meg a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A Tájházban sorra kerülő rendezvényhez kötődően alkotópályázatot írtak ki.
Ezúttal papírsárkányt lehet
készíteni, és azzal pályázni.
A méret tetszőleges, de csak
természetes anyagok használhatók. Csoportos és egyéni pályázók egyaránt jelentkezhetnek. Életkori megkötés
nincs. A munkák leadhatók
a Fakuckó játékboltban április 22-ig nyitvatartási időben, mellékelve vagy ráírva a
készítő nevét, életkorát, telefonszámát vagy e-mail címét.
A legjobb munkákat a IX.
Nefelejcs Vigalmon kiállítják,
készítőiket - kreatív ajándékokkal - megjutalmazzák.
Előnyt élveznek a röptethető
papírsárkányok.

A jól sütő háziasszonyok
pályázhatnak a „Nagyanyáink süteményei” versenyre. A
már elkészített, tetszés szerint
édes vagy sós süteményeket –
egy tálcányit - 10 óráig kell a
Tájházba elvinni, azokat szakértő zsűri bírálja el. A legjobbakat cserép sütőformákkal
díjazzák.
Mivel a IX. Nefelejcs Vigalom kedvence a nyúl és a répa
lesz, várják a nyúltartók nevezését is a nyúlfuttató versenyre. Minden nevező nyuszi és
gazdija ajándékot kap.
További tájékoztatás kérhető Balog Gábornétól a 30/9253-933-as számon.

Nefelejcs díjátadó ünnepség
A Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület április
11-én, szombaton 16
órakor adja át idei Nefelejcs-díjait a helyi kultúra, oktatás és közművelődés
jeles képviselőinek. A rendezvény helyszíne a Békési Ga-

léria, a Széchenyi tér 4.
szám alatt. Köszöntőt
Farkas Lászlóné nyugalmazott iskolaigazgató, korábbi Nefelejcs-díjazott mond.
A díjazottak személyét
az egyesület titokban tartja. A
rendezvény szeretetvendégséggel zárul. A belépés díjtalan.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A hegyi beszédben Jézus - többek között - így szólt tanítványaihoz: „Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket
szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Ti legyetek
olyan tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok!”
A mi Urunk azt kéri tőlünk, hogy azokkal is tegyünk jót,
akik gyűlölnek minket, imádkozzunk azokért is, akik üldöznek
vagy bántalmaznak bennünket. Egyesek könnyen túllépnének
az ellenségszeretet parancsán, mondván, hogy ez csak egy válogatott társaságnak, a tökéleteseknek szól, akik mindenben
példamutatóan, Istennek tetszően élnek. Ők szívesen háttérbe szorítanák az Úr e szavait. De ha így teszünk, a krisztusi
életbölcsesség, az evangéliumi értékrend nagy kincsét zárjuk ki
életünkből. Az ellenségszeretet valóban nehéz, talán túl is mutat az emberi ésszerűség határain, de érdemes rálépni a nagylelkűség, a szeretet útjára, amely a tökéletességre, az életszentségre vezet. És így, a lélekmelegítő, felemelő Feltámadás, Húsvét Szent Ünnepe után, megerősödve és a Jóisten segítségével,
talán könnyebben is megy.
Horváth István Sándor nyomán szerkesztette
Pálmai Tamás

Szeverényi Barnabást a versemutató esten Mucsi András kérdezte.

ja, Szeberényi Mihály festőművész illusztrálta, aki egyik támogatója volt a kiadvány
megjelenésének. Mellette még
szponzorálták a kötetet: Mucsi
András, Barkász Sándor, valamint a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója.
A könyvbemutatón Mohácsiné Szeberényi Ágnes fuvolán, és Alföldi Csaba zongorán

működött közre, akik Albinoni: Adagio, és J. S. Bach: Air
című darabjait adták elő.
Nem volt meglepő, hogy a
találkozó végén az irodalomkedvelő közönség közül szinte
mindenki vásárolt a kötetből voltak, akik több példányt is
-, amelyeket természetesen a
szerző dedikált.
Zsombok Imre

Önkormányzati pályázat
civil szervezetek részére
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a békési székhelyű, Békésen tagszervezettel rendelkező, a városban
működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatás igénylésére.
A támogatás célja:
– a működéshez szükséges
költségek támogatása,
– a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,
– más pályáztató szervezethez

benyújtott pályázat önrészének biztosítása.
A pályázat feltételeit tartalmazó felhívás, továbbá a pályázat benyújtásának űrlapjai
Békés város honlapján letölthető formában megtalálhatók.
A benyújtási határidő: június 1. 12 óráig történő beérkezés. Legkésőbb eddig az időpontig el kell számolnia a tavalyi felhasználással minden
olyan szervezetnek, amely az
előző esztendőben támogatást
kapott. 


2015. március 30.
BÉKÉS VÁROSI
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BÉKÉS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, MINT A TIOP 3.4.2-11/1-2012-0316 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „HAJLÉK A HÁZBAN” ELNEVEZÉSŰ
PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETTJE, A 18 HÓNAPRA
VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIT TELJESÍTETTE.
A 2013. szeptember 24. és 2015. március 23. között
zajlott program keretén belül az intézmény a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának öt telephelyét korszerűsítette,
akadálymentesítette. A projekt eredményeképpen több
mint 630 m2 nagyságú terület kapott új dizájnt, teremtett
humánus körülményeket a társadalom perifériájára került emberek részére. A program keretén belül az érintett
időszakban intézményi jogviszonnyal rendelkező hajléktalan személyek valamint a szociális szakemberek is
több egymásra épülő képzésben részesültek.
A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával valósult meg, 100%-os intenzitással,
melynek eredményeképpen 151.296.720 Ft támogatás
érkezett Békésre.
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Békési sorsok, békési arcok
Szerényen csak ennyit válaszolt egyik kérdésemre interjúalanyom, a 30 éves Túri Andrea. Azért ennél többről van
szó, hiszen a mosolygós, közvetlen szőke lány lénye és szaktudása is árulkodik arról, hogy igenis megfelelő ember került a megfelelő helyre.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Jókor, jó helyen

- Nem szeretem a tétlen embereket, viszont a várost annál
jobban. Nekem sosem fordult
meg a fejemben a gondolat,
hogy külföldön esetleg jobban
boldogulhat az ember. Szeretem azt, hogy mikor végigmegyek a főtéren, a legtöbb arc
ismerős. Szeretek itt élni. Egy
éve új hobbinak hódolok, hetente háromszor zumbázni járok. Azokon a napokon alig
várom, hogy beesteledjen. A
társaság, a mozgás, az oktató,
a zene egyaránt rabul ejtett. A
fennmaradó kevéske szabad
időmben olvasni szoktam.
Kedvenceim a kalandregények
és a tipikus lányregények. Az
aktív pihenés híve vagyok,
nem bírnék úgy eltölteni egy
nyarat, hogy ne menjek valamerre világot látni. Szeretek
barátkozni, de nehezen nyílok
meg. A bakancslistámon szerepel még a síelés, a homárevés,
eljutni Marokkóba, a nyelvtanulás, saját lakás kialakítása és
megtanulni a gyorsúszást. Azt
hiszem, ennyi elég is rólam.
Gugé
Következő interjúalanyunk Szeverényi Barnabás költő-tanár.

- Egykor rádiós voltál, de
már évek óta nem hallani a
hangod. Miért?
- Nagyon szerettem rádiózni, de egyre több feladatom lett
a munkahelyemen, a kulturális
központban, és már nem tudtam a kettőt összeegyeztetni.
Döntenem kellett, és így átadtam a helyem az újaknak.
- Milyen út vezetett a művelődésszervezéshez?
- A főiskola elvégzését követően, 2008-ban kezdtem dolgozni a kulturális központban. Rendezvényeket szerveztem, például újévi hangversenyt, táncházakat, állami
ünnepségeket, később pedig
a Békés-tarhosi Zenei Napok,
a Madzagfalvi Napok állandó
főszervezője lettem. Pályázatokat írtam és írok ma is ahhoz,
hogy sikeres rendezvényeket
bonyolíthassunk le. Az idén
februárban a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület tit-

kára is lettem, és ezzel megszaporodtak a feladataim, de nagyon szívesen csinálom, mert
eddig is sokat dolgoztam már
együtt a Belencéres Néptáncegyüttessel. Jártam már velük
külföldön is, most legutóbb
Isztambulban egy fesztiválon,
ahol én töltöttem be a tolmács
szerepét.
- Meglehetősen fiatalon lettél igazgatóhelyettes. Mi a története?
- Mondhatnám, hogy jókor
voltam jó helyen. Amikor Szilágyi Erzsike elment nyugdíjba, engem kért fel az igazgató
úr, legyek a helyettese. Nagyon
megtisztelőnek éreztem a felkérést és szerencsére a kollégáim is elfogadták, támogatták
ezt a döntést.
- Pontosan mik is a feladataid?
- Én felügyelem a munkarend beosztásokat, gyakran
tartok értekezleteket, ahol át-

Két utca neve
változik meg

Jótékonysági szaxofon koncert

A Békési Újságot
a város legfontosabb
híreivel keresse
kéthetente a postaládájában!

Hirdessen
lapunkban!
Minden harmadik hirdetés
ingyenes.
Telefon: 30/432-20-30.
Email:
bekesiujsag@gmail.com

A tél végére a magyarok 95 százalékának nem megfelelő
a D-vitamin-szintje, mégis csupán 15 százalékuk szed valamilyen D-vitamint pótló készítményt. A lakosság csaknem kétharmadánál annyira kritikus a vitaminhiány, hogy
az immunrendszer működése is veszélybe kerülhet, emellett
csontritkuláshoz vezethet, fokozhatja a szív- és érrendszeri betegségek, számos rákos megbetegedés kialakulásának
kockázatát és a depresszióra való hajlamot is. Egy japán kutatás szerint az influenzás megbetegedések kialakulásának
kockázata 42 százalékkal csökkenthető megfelelő mennyiségű D-vitaminnal.
Mivel az őszvégi, téli és kora tavaszi időszak alacsony
UV-B sugárzása Magyarországon nem megfelelő a D-vitamin képzéshez és az átlagos hazai étrenddel a szükséges bevitelnek csak a töredéke biztosítható, ilyenkor kifejezetten
fontos lenne a D-vitamin pótlása.
A D-vitamin különösen fontos az első három életévben,
mivel segíti a csontok szilárdságához szükséges kalcium beépülését, ezzel a csontok fejlődését és a megfelelő csonttömeg elérését. Azok a gyerekek, akik megfelelő mennyiségű
D-vitaminhoz jutnak, kevésbé fogékonyak az egyes típusú
cukorbetegségre, az allergiás megbetegedésekre és az asztmára is.
Jó egészséget!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Gyermekvédelmi tanácskozás

Fotó: Serfecz Dávid.

Az eddigi Maxim Gorkij utca a Fonó utca nevet viseli a jövőben városunkban, míg a Tanácssor utca az Ősz utca nevet
kapta. Erről a képviselő-testület döntött március 30-i ülésén. A változtatásra azért volt
szükség, mert egy jogszabály
értelmében közterület nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett,
vagy olyan kifejezést, olyan
szervezet nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
A névválasztással kapcsolatban a lakosok véleményét is
kikérték, akiknek a módosítás
nem kerül pénzébe, az okiratok cseréjének költségét nem
ők viselik.

beszéljük az aktuális feladatokat és kiosztjuk, hogy kinek
mi lesz a dolga. Ugyanígy működünk együtt a pályázatok
írásakor is. Termek bérbeadása, részben a munkaügyi feladatok és a kollégák teljeskörű
szakmai irányítása.
- A műsorközlés sem idegen
tőled.
- A rádiózás alapozta meg
azt a rutint, hogy nincs lámpalázam, ha ki kell állni az emberek elé, de igazából autodidakta módon tanultam meg.
Persze azért lenne még tanulnivalóm ezen a téren is. Egyszer még szeretném kipróbálni
a szinkronizálást.
- Te hogy látod önmagad?

Tavasz elejére elfogy a D-vitaminunk

A Budapest Saxophone Quartet jótékonysági koncertjének bevétele a sérült gyermeket nevelő családokat
összefogó Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesületet segíti.

Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület 2003. december 18-án alakult azzal a céllal,
hogy a Békés városban és környékén élő sérült gyerekeket
nevelő családokat összefogja,
hogy egy összetartó közösséget
hozzanak létre, a gyerekek és a
fiatalok számára programokat,
szabadidős tevékenységeket,
fejlesztő foglalkozásokat biztosítson, szervezzen.
A Budapest Saxophone
Quartet jótékonysági koncertjét az egyesület támogatása érdekében szervezte meg a szervezet vezetése. A koncert előtt

elsőként Szűcs Ákos, az egyesület tagja mondott el egy fiatal kortárs költő által írt verset. Ezt követően a Kocsorné
Krizbai Anna vezette Békési
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde énekkara a tavasz jegyében
összeállított dalcsokrot adott
elő. S itt kell elmondani, hogy
az énekkar a kvartettel közösen is előadott három dalt a
koncerten, egy angol és egy
nápolyi népdalt, valamint J. S.
Bach Bourré című darabját.
A 19 éve alakult, s ez alatt
idehaza és külföldön mintegy
ezer hangversenyt adó Artis-

jus-díjas négyes repertoárjában
megemlékezett egy-egy művel
a 330 éve született Händelről
és J. S. Bachról, majd a híres
operaszerző, Rossini operáiból állítottak össze és adtak elő
egy csokrot. Elhangzott egy
magyar és egy bolgár népdal
szaxofon átirata is, s végül egy
ragtime és egy tangó is.
A zenekar tagjai: Puskás Levente (alt szaxofon, az együttes vezetője), Horváth Marcell (bariton szaxofon), Tószegi
Bernát (tenor szaxofon), Szepesi Bence (szoprán szaxofon).
Zsombok Imre

A közeli napokban újra
megszervezte a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekvédelmi Tanácskozását. A program keretén belül a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai (iskolák, óvodák, bölcsődék, civil- és egyházi szervezetek, gyámhivatal,
rendőrség, nevelési tanácsadó)
meghallgathatták a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolóját, valamint a jelzőrendszer által megküldött ös�szegzések kivonatát. Mind

ezek után Mikó Péter, a Békés
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi és Pártfogó Felügyeleti Szolgálat munkatársa a
megelőző pártfogolásról, illetve a kockázatfelmérő környezettanulmányról tartott előadást.
A program keretében a
Gyermekvédelmi Jelzőrendszer tagjai kiemelték az érintett intézmények minél korábbi jelzésének fontosságát,
amely a gyermekek mindenekfelett álló érdeke.

Fórum az uniós pályázatokról
a gazdasági élet szereplőinek
Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztató fórumot szervez a helyi gazdasági élet szereplői számára a 2014-2020-as európai uniós ciklusban, a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelenő pályázati lehetőségekről.
A tájékoztató fórumra három helyszínen kerül sor,
ezek közül az egyik Békésen lesz. Időpont: április
16. (csütörtök) 15 óra. Helyszín a Városháza nagyterme. Előadó: Zsigmondé dr. Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár.
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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
Szécsénykertben kétszobás, komfortos ház eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.:
30/760-51-54.
Régi parasztház eladó. Víz, villany, gáz- és
szennyvízvezeték van. Ár: 2 millió Ft. Érd.:
30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás, vegyes falazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Kamuton 2,5 szobás kockaház eladó.
Irányár: 2,8 millió Ft. 70/539-09-40.
Hídvégi utcában kertes lakóház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Eladó a Hajnal u. 2/1. szám alatti ház.
Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 70/771-12-34,
66/634-293.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt régi
típusú ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.:
30/302-49-79.
Kereszt u. 13. alatti ház eladó. Két szoba,
fürdő, konyha, kamra. Gázfűtéses. Irányár:
4 millió Ft. Érd.: 70/645-30-96.
Tarhoson, a Zöldfa utcában kertes ház eladó. Kazánfűtésű + gáz bekötve. Irányár:
4,2 millió Ft. Érd.: 30/542-17-80.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Békésen a belvároshoz közel, Szendrei
utcában, kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó vagy békéscsabai házrészre
cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/66745-84.
Bélmegyeren 100 m2-es téglaépítésű ház
nagy melléképületekkel (istálló, disznó
ólak) nagy portán eladó. Irányár: 4,7 millió
Ft. Tel.: 30/448-30-29.
Békésen a Hargita utcában vegyes falazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Karacs 2-ben, jó állapotú, kétszobás, 4.
emeleti lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 70/458-09-23.
Háromszobás családi ház a Kispince utca
3. alatt eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
66/410-323.
Mátyás király utcában 3,5 szobás ház eladó. Irányár 5,2 millió Ft. Tel.: 20/92-69-764.
Prágai u. 3. alatti ház eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 30/556-53-51.
A Legelő utcában háromszobás ház eladó. Beépített csempekályha, villany, gáz,
víz. Jószágtartásra is alkalmas. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Békés központjában összkomfortos, kétszobás, nappalis, fürdőszobás családi ház
kis kerttel, kedvező áron eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 30/218-31-13.
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.

Apróhirdetések
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.
A Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti 62 m2es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.:
30/567-99-39.
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.
Ady utca 14/D-ben, II. emeleti. 50 m2es, kétszobás, egyedi központi fűtéses,
klímás, szép lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft.
Tel.: 30/949-99-18.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1+2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval. Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es garázs
irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17.
Ady u. 12-ben II. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, jó állapotú lakás sürgősen eladó. Ár:
8 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kamra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Békés központjában 54 m2-es, földszinti
lakás eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 70/2040-112.
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, sürgősen eladó a városközponthoz közeli 2,5 szobás, padlástér-beépítéses, kétvécés, két fürdőszobás ház eladó
10,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/578-31-81, 17-19
óra között.
Karacs 2B-ben, első emeleti, fehér teraszkerítéses, szigetelt lakás felújítva, félig berendezve, beköltözhető állapotban eladó.
Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 30/530-96-23,
66/739-890.
Két család részére külön bejáratú családi
ház eladó. Három szoba, ebédlő, gáz központi fűtés. Jószágtartásra ólak. 4 kvadrát földdel, gyümölcsössel. 11,5 millió Ft.
20/933-15-13.
Háromszobás családi ház a Mátyás király
u. 51. szám alatt eladó. Irányár: 11,5 millió
Ft. Érd.: 30/637-60-79.
Békésen a Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
70/512-74-65.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3
szobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott,
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió.
30/96-38-391.
Városközponthoz, fürdőhöz közel háromszobás, két fürdőszobás, kétgarázsos
családi ház rendezett portával, új gazdasági épületekkel eladó 16,5 millió Ft-ért.
30/448-30-29.

Kiadó ingatlan
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26.
alatt) üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
30/528-61-41.

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 14. kedd 12 óra

Ingatlant keres
Eladó vagy kiadó garázst keresek az Ék
utca, Ady utca, Vásárszél környékén.
30/289-79-82.
Albérletet keresek hosszú távra Békésen.
1 + 2 félszobásat 25 ezer Ft-ért. Tel.:
70/292-65-92.
Hosszú távra garázst bérelnék. Tel.:
30/434-22-97.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
A Sebős-kertben 1059 m2-es rendezett
kert gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút,
villany van. Érd.: 70/60-60-586.

Jármű, alkatrész
Ford Orion diesel eladó. 66/643-128.
Utánfutóra új ponyva eladó. 30/502-8498, 70/389-49-36.
Veterán korú Mercedes személygépkocsi
igényesnek eladó. 30/94-55-433.
50 cm3-es kerti traktor pótkocsival eladó.
70/597-60-61.
Simson Star jó állapotban, felújított motorral eladó. Tel.: 20/945-07-26.
Mercedes kisbuszok forgalomból kivonva
eladók. 30/94-55-433.

Állat
Kis nyuszik, keltetni való liba-, és kacsatojás
eladó. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Kosbárányok eladók. Tel.: 20/405-77-08.
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Hathetes, nagyon szép malacok eladók (9
db). Kikötő u. 5. Tel.: 30/492-49-40.
Eladó egy héthónapos magyar félvér csődör csikó. 30/85-81-911.
Fejős kecskék, gidák, pulykák, fiatal kakasok eladók. 20/472-96-58.

Társkeresés
Életre szóló kapcsolatot keresek. 50 éves
békési hölgy vagyok. 70/238-47-46.
Komoly kapcsolatot keresek. A negyvenes
korosztályból független férfiak hívását várom. 20/42-729-74.
27 éves őszinte vak fiatalember társat keres. E-mail: suvinorbi@gmail.com.
Békés megyéből keresek független, gyermektelen, 70 év feletti férfit rendezett
anyaiakkal, házasság céljából. Fiatal, független nő vagyok. Tel.: 30/297-67-04.

Munkát keres, ajánl
Takarítói és más ház körüli munkát keresek. 70/561-38-53.
Duguláselhárítás garanciával. Telefon: 30/939-77-20.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést
vállal. tel.: 30/26-90-417.
Munkát keresek pl. házkörüli vagy kerti
munkát, fűnyírást, bevásárlást. 70/23673-57.
Szívesen vállalnám idősek gondozását eltartási szerződés fejében. 20/39-23-451.

Egyéb
Leánderek (piros, fehér, rózsaszín, sárga)
eladók. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416144.
Kiromed gerincnyújtó denevérpad eladó.
Terramagon +7 pulzáló mágnes terápiás
matrac eladó. Érd.: 30/931-90-85.
Tollat, hagyatékot, régi gyalupadokat, bútorokat veszek. Házhoz megyek. 30/29439-99, 30/828-77-27.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, két zsírosbödön,
háromrészes ülőgarnitúra, pálma, fenyőfák. Érd.: 30/905-49-14.
Nagy teljesítményű önjárós fűnyíró olcsón eladó (kihasználatlanság miatt). Tel.:
20/945-07-26.
300 kg-is mérő famázsa súlyokkal eladó
18 ezer Ft-ért. 30/448-30-29.
Briggs rotakapa, olasz 1C’ szivattyú, Solo
láncfűrész alig használtan eladó. 30/39596-92.
Vadonatúj 20 l kézipermezető, teljesen új
duplarugós kerékpárülés, alig használt
Rubina elektromos, szekrényes, többfunkciós varrógép eladó. 70/236-35-37.
Cirkula fűrész eladó. Vasvázas. Érd.:
30/293-27-51.

Eladó: dióbél, 28-as női kerékpár, Zanussi háromfiókos fagyasztószekrény. Érd.:
66/410-204.
Teraszra, kerti kiülőre és hintaágyra ponyva eladó Békésen. 30/502-84-98, 70/38949-36.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó.
Érd.: 30/293-27-51.
Légpuskát vennék, régi, rossz is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-0726.
FG 315-ös Honda rotakapa (vadonatúj) eladó. Tel.: 70/530-27-93.
Betonkeverő 150 l-es, gyári, megkímélt állapotban eladó 40 ezer Ft-ért. 30/448-3029.
Mindenféle lomját, üzemképtelen dolgát,
egyebet ingyen elszállítom. Tel.: 20/94507-26.
Eladó: 20 m2 padlószőnyeg, hegesztő,
morzsoló, rekamié, szekrény, konyhabútor, háló. Tel.: 66/412-955.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Friss tehéntej, túró, sajt eladó. Kikötő u. 5.
Tel.: 30/492-49-40.
Nagyképernyős Samsung plazmatévé eladó. Érd.: 30/93-54-344.
Füstölt szalonna eladó 1300 Ft/kg. Tel.:
20/331-30-09.
Eladó: antik mázsa, antik réztányéros
mérleg, íróasztal, 3 szőnyeg, 3 db Thonett
szék, 1 pirosra festett asztal, hálós gyermekjáróka, 32-es húsdaráló. Érd.: 30/9522-466.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal,
és sertés szállítókaloda eladó. 20/59285-04.
Eladó 2 db 120 l üzemképes hűtőszekrény.
Tel.: 66/415-081.
Kétmedencés, saválló anyagból készített
konyhai mosogató fölé való kétajtós konyhaszekrénnyel eladó. Érd.: 30/279-47-60.
Eladó gőzölős felmosó reális áron. Érd.:
30/35-71-843.
Eladó egy Garden Master benzines láncfűrész újszerű állapotban. Nem piaci. 30/8581-911.
A csíksomlyói búcsúba kiránduláshoz 2-3
útitársat keresek. Érd.: 30/94-55-433.
Ifjúsági szekrénysor, dupla íróasztal polccal, két heverő eladó. Érd.: 70/221-96-00.
Érett istállótrágya eladó, szállítást megoldom. 30/85-81-911.
Eladó: pirosló hunyor, hibiszkusz és többfajta évelő tövek, muskátli hajtások több színben, veres szilva csemeték. 20/355-77-26.
Hegesztőtrafó, rotációs kapa pótkocsival,
380-as villanymotor, hasítógép eladó. Tel.:
20/388-90-34.
Használt és új paplanok és párnák eladók.
30/94-55-433.
Egyágú, háromágú és ötágú csillárok, hőfokmérős elemes faliórák eladók. 72 cmes színes tévé eladó. Tel.: 66/739-890.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólapok eladók. Érd.: 30/94-55-433.
Pedro szivattyú eladó 18 ezer Ft-ért.
30/448-30-29.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, blokktégla, faanyag, léc, deszka, gerenda, ajtók, ablakok, konvektorok, gázkémények,
vízmelegítő,
húsdaráló,
malmikocsik. Tóth u. 22. 20/472-96-58.
Gyertyánfából készült kerti pad asztallal
eladó 90 ezer Ft-ért. 30/448-30-29.
Szekrénysorok, székek, asztalok, hintaszékek, kanapék, tükrök, régi rádiók, fa
targonca eladó. 20/472-96-58.
Keresek szőlőprést, 22-32-es húsdarálót,
szalagfűrészt, kecskének olcsó szénát.
20/472-96-58.
Masszív satupad nagy fiókkal eladó 10
ezer Ft-ért. Baromficsere szóba jöhet.
30/448-30-29.

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.

Bajorország-München
2015. máj. 27. - jún. 1.

autóbusz, szállás,
félpanzió
94.500 Ft
Veress Antal 30/648-00-50
tetura@freemail.hu
Gabbiano Travel 94/500-509

Tisztújítás a KEF-nél
A közelmúltban tartotta soros ülését a
békési Kábítószer
Egyeztető
Fórum
(KEF). Ekkor választották meg a szervezet
új elnökét, Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgatót, önkormányzati képviselőt.
Munkáját titkár-koordinátorként Nóránt Zsuzsanna segíti.
Ő szociális munkás, a Békési
Mentálhigiénés Szolgálat közösségi koordinátora és nappali ellátás szolgálatvezetője.
Az ülésen döntöttek olyan
módszertani tájékoztatók szétosztásáról, mellyel felhívják
mind a szülők, mind a fiatalok
figyelmét a droghasználat ellen. Ezeket a tájékoztatókat a

Békési KEF-hez csatlakozott intézmények juttatják el a
célcsoporthoz, például a védőnői hálózat segítségével a
békési iskolákba, a békési lakásotthonok dolgozóihoz és lakóihoz jut el.
A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum pályázati támogatások
felhasználásával tagszervezetei
delegáltjainak képzést, szervezetfejlesztést, helyi prevenciós
programokhoz szakmai segítséget és konzultációt biztosít, valamint Békés városában élő fiatalság számára kortársképzést,
szermentes szabadidős és sport
programokat szervez, valamint
információs anyagokat ad ki.

Szépkorút köszöntöttek

90. születésnapja alkalmából köszöntette Fésűs Esztert
személyesen Izsó Gábor polgármester. Eszter néni 16 éves
volt, amikor családjával Németországba költöztek, ott
dolgozott, ám a háború közbe
szólt, így csak egy évet töltöttek ott. Pöszike néni a 1979-ben

ment nyugdíjba. Jelenleg egyedül él otthonában és szociális
gondozója segíti a mindennapi
teendők ellátásban. Eszter néni
örömmel fogadta a polgármester jókívánságait és a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton kívánunk neki további
hosszú, boldog éveket!

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet
felújított
fodrászüzletemben
Békésen, a Sas utcában.
Polgárné
márria
Izsó Annamária
fodrász

S:
NYITVA TARTÁS:
örttök
ök:
hétfő, kedd, csütörtök:
8.00–14.00
szerda, péntek:
12.00–18.00
ap:
szombat, vasárnap:
zárva
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Beérett a sok munka
a zeneiskolában
A tavasz a művészeti iskolák kiemelkedő időszaka, ekkor
rendezik a legtöbb versenyt. A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei rendre sikerrel mérettetik meg magukat ezeken a rendezvényeken.
a zeneiskola valamennyi dolgozója nevében lapunkon keresztül mondott köszöntet támogatóinknak, akik segítették
rendezvényük színvonalas lebonyolítását.

szlöjdre fel!
A jövevényszavak forrását az átadó nyelv alapján szoktuk megjelölni, ilyen alapon pedig elég
kevés esély van rá, hogy skandináv jövevényszókra bukkanjunk. De mivel semmi sem lehetetlen, nem adjuk fel a reményt, hogy találjunk
néhányat. Itt van mindjárt az ombudsman kifejezés – képzeljék, a svédeknél 1713 óta létezik,
igaz, a király azért hozta létre, hogy az országban a távolléte alatt is mindent az uralma alatt
tudhasson. Ma már – 1989 óta – független ellenőrként gondolunk rá, aki egyetlen kormányzati
szerv felügyelete alá sem tartozik. A másik közismert skandináv jövevényszó a skanzen – nyílt
múzeumot jelent, amely az iparosodás előtti falusi építészetet mutatja be tájegységek szerint.
Az első skanzent Stockholm központjának köze-

rekek érdeklődése nem csökken a hangszeres zenetanulás
és a néptánc iránt, és a szülők
is szívesen adják ide gyermeküket. Bagoly László elmondta, hogy céljuk minél korábbi életkorban megszólítani a
gyerekeket, ajánlva nekik a
zeneiskolát, az itteni jó hangulatú és kiegyensúlyozott
közösséget, megszerettetni

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Bagoly László igazgató a Békési Újság olvasóinak elmondta, hogy a versenyek sora még
tavaly ősszel a XIII. Lubik Imre Országos Trombitaversen�nyel indult, ahol saját növendéke, Pocsaji László az országos 10. helyezését szerezte meg
a korcsoportjában, ez remek
eredmény. A IV. Kádár Ferenc
Népzene és Néptáncversenyen
Dévaványán Kiss Dorka képviselte a békési színeket, aki
ezüst díjat kapott, felkészítője
Hamza Lenke volt.
- Óriási öröm, hogy növendékeink immár nemzetközi versenyekre is eljutnak –
mondta el Bagoly László. Így
két szaxofonos zeneiskolás,
Gyöngyösi Zsuzsanna és Oláh
Kristóf Gábor, akik február végén Szabadkán a Femus Nemzetközi Zeneművészeti Fesztiválról első illetve második díjat
hoztak el. Mindketten Demjén
Gábor növendékei.
Hatalmas siker, hogy a rövidesen sorra kerülő balassagyarmati országos döntőbe jutott a
zongorista négykezesek versenyében Knapcsek Gabriella és
Szuromi Zsuzsanna, akik Kovács Gabriella tanárnő kezei
alatt nevelkednek.
Békés is nívós versenynek
adott otthont a közelmúltban.
Itt tartották a Békés Megyei
Zeneiskolák Fuvolaversenyét,
melyre kilenc zeneiskolából 35
növendék érkezett, hangszerük megyei legjobbjai. Békésről Kelemen Kitti és Lehoczki Orsolya indult, mindketten korcsoportjuk 3. helyezését
szerezték meg. Felkészítő tanáruk Timkó Sára volt. A zsűri elnökségét egyébként Kozma András fuvolaművész, a
Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
tanára vállalta. Bagoly László

Egy nyelvet beszélünk

A Békésen rendezett megyei fuvolaverseny békési indulói, Kelemen
Kitti és Lehoczki Orsolya tanárukkal, Timkó Sárával.

Több díjat sikerült megszerezniük a furulyásoknak a
hasonló megyei versenyben,
amely Gyulán zajlott. Medvegy Nóra Napsugár és Lisztes Barnabás első, Nagy Viktória és Juhász Kitti második,
míg Lólé Bence harmadik lett.
Őket Szarka István, Erdei István és Demjén Gábor készítette fel.
Ezeken a versenyeken nagyon fontos szerepük van a
zongorakísérőknek, akik közül Kovács Gabriella, Zádor
Mariann és Gál Csaba nagymértékben hozzájárultak a sikerekhez.
A zeneiskola egyébként jelenleg 216 hangszeres és 232
néptáncos növendék oktatását folytatja 20 pedagógussal. Örvendetes, hogy a gye-

a zenélést. Nemsoká például
nagycsoportos óvódásoknak
és szüleiknek szóló hangversenyt szerveznek meg, ahol ki
is lehet majd próbálni a hangszereket.
A versenyek sora a közeli
hetekben folytatódik: készülnek az V. Országos Néptáncversenyre és a XI. Országos
Mélyrézfúvós Versenyre.
Bagoly László kiemelte,
hogy az a sok munka, melyet
a gyerekekkel hosszú évek óta
folytatnak, mostanság érik be,
ez is az oka a számos sikernek.
Külön öröm, hogy a növendékek nem érzik kényszernek a
zenetanulást, a próbákat, hanem örömmel állnak hozzá, és
ebben szerepe lehet a kiváló tanári karnak és a jó szülői háttérnek is. 
Szegfű K.

lében, egy szigeten létesítették, még 1891-ben, a
Sánc nevű helyen – amelyet svédül Skansennek
hívnak. A harmadik svéd jövevényszó a szlöjd –
bevallom, én a cikk megírását megelőző kutatáskor találkoztam csak vele – ez pedig az északi
oktatásban széles körűen alkalmazott kézügyességet fejlesztő oktatás, amelynek során papírból,
fából, fémből hoznak létre valami maradandót a
tanulók, felkészülve ezzel a felnőttkori munkára.
De nekünk, magyaroknak sincs okunk szégyenkezni, ha a nyelvünkre gondolunk: mi is pontosan három jövevényszóval örvendeztettük meg a
svédeket. Ez a három szó pedig a gulasch (egyként jelent gulyást és pörköltet), a husar és a hejduk (azaz a bérenc).
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok április 8. - április 21. között
Április 10. péntek 18 óra
„Az Én hangom” énekverseny döntője. Bővebben a címlapon.
Kulturális központ
Április 11. szombat 11 óra
Békési TE I. – Pénzügyőr SE férfi extraligás asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok
Április 11. szombat 16 óra
Nefelejcs díjátadó ünnepség.

Galéria

Április 16. csütörtök 17 óra
Versünnep a Költészet Napja alkalmából. Bárki
mondhat szabadon választott, magyar költő által írt verset, aki előzetesen, április 10-ig jelentkezik a könyvtárban.
Püski Sándor Könyvtár
Április 18. szombat 8 órától
Tavaszi Nagytakarítás Dánfokon. Bővebben a 3.
oldalon.
Április 18. szombat 20 óra

Április 14. kedd 17 óra
Tóth Tamás festő kiállítása.

Kulturális központ

Április 15. szerda 15:30
Ünnepi képviselő-testületi ülés a várossá nyilvánítás évfordulóján. 
Kulturális központ

Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor koncertje a Tavaszi Zenei Vitaminbomba sorozatban
részeként. Jegyár: 1500 Ft, Békés Kártyával
1000 Ft. Bővebben a 2. oldalon.
Kulturális központ

Sok kicsi örömére megelevenedett
a Kacor Király népmese
Március 25-én délelőtt először az óvodásoknak, majd a
kisiskolásoknak adták elő a
Kacor Király című mesejátékot a Meskete Színház színészei, a Kecskeméti Gábor Kul-

turális Központban. A darabot az ismert magyar népmese alapján írta és rendezte Mészárosné Fábián Ilona, aki az
egyik szerepet, a farkast is alakította. Kacor Királyt Bartyik

Anna, a rókát Andorné Csarnai Szidónia, a nyulat Gulyás
Anita, a medvét Kohári Döniz, a madarat Dr. Farkas Istvánné és a kutyát Benkő Ágnes játszották. 
Zs. I.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
16. hét

2015. április 13-17.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

AKCIÓ a Good Báj Biokozmetikában

Lebbencsleves

Májgaluskaleves

Tojásos
savanyúleves

Burgonyaleves
füstölt kolbásszal

Csontleves

Próbálja ki a Belico „BőrÉbresztő Programot”!

Babfőzelék
Hagymás
szelet

Milánói
spagetti

Sült
csirkecomb
Burgonya köret

Ízes kifli

Toros káposzta

 Bőrbarát testreszabott arctisztítás
 Bőrdiagnosztika
 Testreszabott bőrbarát bőrmegújító
hámlasztás
 Hidratáló, bőrfrissítő tonizálás

 Mélyre szívódó bőrfeltöltő liposzómás
szérum
 BőrÉbresztő pakolás koktél
 A testét és lelkét ellazító arc-nyakdekoltázs masszázs

Savanyú uborka
17. hét

2015. április 20-24.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A BőrÉbresztő Program értéke 8900 Ft, melyet április 30-ig
a Good Báj Biokozmetikában mindössze 5000 Ft-ért vehet igénybe!

Hamis
gulyásleves

Zöldbableves

Köménymagleves

Csirkeraguleves

Tejfölös
karfiolleves

Good Báj Biokozmetika

Tökfőzelék
Fasírt

Tarhonyás hús

Sajtos-tejfölös
csirkemell
burgonyapürével

Káposztás
tészta

Mexikói
aprópecsenye
Párolt rizs

Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus
Előzetes bejelentkezés: 30/477-17-29

Savanyúság
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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13 sportszervezet kap
városi támogatást

Horgász
szemmel

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetésében sportegyesületek támogatására lehetőségeihez
mérten idén is különített el forrást. Az I. félévben 8,675 millió
Ft-ot osztanak szét a sportszervezetek között. A város ebben az
évben új sportkoncepció kidolgozásán is dolgozik. Fő irányelv,
hogy ösztönözzék a sportszervezeteket a „több lábon állásra” a
megjelenő országos pályázati lehetőségek kiaknázásra.
Önkormányzati támogatásban részesült sportszervezetek: BTE
Asztalitenisz Szakosztály, BTE Ökölvívó Szakosztály, BTE Sakk
Szakosztály, BTE Súlyemelő Szakosztály, Békési ÁFÉSZ SE (női
kosárlabda), Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda), Békési Diákok Atlétikai Clubja, Békési Kajak - Kenu Club,
Békési Futball Club, Surman Box Club, Jóbarát Biliárd Klub, Linea Aerobik Klub, TRITON SE Békési Szakosztály (úszás).  

WAGGLER ÚSZÓK
Talán nincs is olyan horgász, aki ne halott volna erről a match botos úszótípusról, vagy akár ne használná,
olykor profi módon. Azt lehet
mondani, hogy a match botozás nélkülözhetetlen kapásjelzője a waggler. Azért használjuk, hogy jól láthatóan kövessük a kapást. Ezek az úszók
ugyanis kellően érzékenyek,
egészen finoman követik a hal
kapását anélkül, hogy valami ellenállást érezzen a hal. A
waggler úszóknak két fő típusa van: a testes és a test nélküli. Általában mindkét típusnak önsúlya van, ezért lehet
pontosan dobni és hullámzás esetén is stabilan állnak,
ellentétben a hagyományos
úszókkal. Az úszóantenna színe nagyon fontos, azt a fényviszonyokhoz kell megválasztani. Fontos, hogy a kiszemelt
távolságot pontosan határozzuk meg, hiszen vízpartra érkezéskor, ha szeles az idő, az
úszónkkal nem tudunk pontosan horgászni. Az állóvíz
áramlása is nagyban befolyásolja az úszónk etetésen való
tartását.
Az én kedvenc wagglereim
a testesebb és érzékenyebb antennások. 20-30 méteres horgászatokhoz 8-14gramm közötti méreteket használom a
víz mélységtől függően. Sekélyebb vizek esetén a test nélküli waggler úszó a jobb választás, mert ezeknek kisebb a
becsapódási hangja és érzékenyebben is súlyozhatók. A finomszerelékes horgászat csúcsa a match botos horgászat,
ezért bátran ajánlom az úszós
horgászat kedvelőinek.
Szekerczés Sándor

Dankó Béla
az MLSZ elnökségében
A Magyar Labdarúgó Szövetség április 2-i közgyűlésén
megválasztották az új elnökség tagjait. A nyolc személy
között találjuk Dankó Béla
nevét is. Térségünk ország

gyűlési képviselője – mint az
amatőr labdarúgók szószólója a testületben – az előző ciklusban is elnökségi tag volt. Az
MLSZ elnöke egyébként Csányi
Sándor bankvezér maradt.

Szent György-napi
Majális a Libás tanyán
A Tarhoshoz közeli Libás-tanyán
az év első nagyrendezvényére készülnek.

Időpont: április 26-án, vasárnap
11 órától.
Mindenkire felhőtlen szórakozás, továbbá
ízletes ételek sora vár.
A belépés továbbra is díjtalan.
A részletes programot következő lapunkban közöljük.

A közeli hetekben több
utánpótlás versenyben szerepelt eredményesen a Békési TE. A fiatal tehetségek közül kiemelkedik Balogh Ágnes Kyra, aki Szegeden egy
nemzetközi versenyben a 13
évesnél fiatalabb lányok kö-

dor ugyancsak harmadik fiú
egyéniben, és orosházi partnerével második párosban.
A legnagyobb sikert Balogh
Ágnes Kyra Orosházán érte
el, ahol nemrégiben rendezték meg a megyei újonc asztalitenisz bajnokságot, és az

kára állhatott a férfi párosoknál Balogh Tamás mezőberényi partnerével, és Molnárné
Boros Márta a vegyespárosok
mezőnyében sarkadi partnere
oldalán.
A Békési TE elsőszámú csapata, a férfi extraligás együt-

Balogh József vezetőedző, Molnárné Boros Márta, Balog Tamás, Szűcs Sándor és Balogh Ágnes Kyra.

zött, erős mezőnyben második lett. A fővárosban tartott utánpótlás versenyben az
újonc lányok U11-es mezőnyében a négy közé jutásért
szenvedett vereséget a későbbi ezüstérmes sportolótól, így
5-8. helyen zárt. A Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség
serdülő ranglistaversenyén
lány egyéniben harmadik
lett. Ugyanezen a versenyen
a szintén békési Szűcs Sán-

U11-es korosztályban sikerült
a győzelmet megszereznie.
A felnőtt asztaliteniszezők
Dobókői Györgyre, a Békés
Megyei Asztalitenisz Szövetség korábbi elnökére emlékeztek egy Békésen rendezett
emléktornán. A negyvenfős
mezőnyben a békésiek közül
a nők között Molnárné Boros Márta győzött, a férfiaknál Czebe Gyula második lett.
Szintén a dobogó második fo-

tes harmadik jelenleg a bajnokságban, legutóbb a Nyírbátor ellen sikerült könnyedén
nyerniük hazai pályán.
A csapat egyik erőssége, Pagonyi Róbert egyénként nemrégiben részt vett Budapest
felnőtt asztalitenisz bajnokságán és az ötödik helyet szerezte meg. Ugyanitt Sebestyén
Péter a legjobb 16 között búcsúzott.
Szegfű Katalin

Nőnapi biliárdverseny
A Jóbarát Biliárd Klub a
közelmúltban rendezte meg
második nőnapi biliárdversenyét – tájékoztatta lapunkat
Szűcs Sándor, a Jóbarát Biliárd Klub elnöke. A nevezők

két, 105x210-es asztalon, jó
hangulatban küzdöttek egymással. Először négyes csoportokban játszottak, majd a
csoportok első két helyezettjei újabb négyes csoportban

mérkőztek. A legjobb négy
jutott a döntőbe, ahol a következő sorrend alakult ki:
1. Kontra Tünde, 2. Barna
Tímea, 3. Szinok Andrea, 4.
Szücs Éva.
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Nagypéntekre virradóan ellopták szerbiai testvértelepülésünk, Magyarittabé főterének
ékességét, az 1904-ben felállított Kossuth Lajos-szobrot.
Petes Béla, a falu polgármestere szerint színesfémtolvajok
vihették el a bronzszobrot és
megtalálására kevés a remény.
Horvay János szobrász alkotását 1904-ben állították fel önkéntes
pénzadományokból,
1918-ig minden évben március 15-én, az 1848-1849-es szabadságharc és forradalom emlékére megkoszorúzták. Miután 1918-ban egy bevonuló
szerb katona szívtájékon át-

Bontogatják szárnyaikat
a fiatal pingpongosok

lőtte, majd lelökték a talapzatáról, a szobrot a református templomban rejtették el,
és csak 1941 tavaszán került
újra elő. Az emlékműnél 1990
óta szerveztek újra koszorúzásokat. Magyarittabé mai 1300
főnyi lakosai főképpen oda a
18. században kitelepült békési
családok leszármazottai.
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