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

Az ünnepi, hazáért mondott szentmise és istentisztelet után a téren gyülekezők fejében a következő gondolat járhatott: a kommunizmus sötét éveinek kivételével 150 éve nem volt olyan kormány
Magyarországon, amelyik ne vallotta volna így vagy úgy magáénak
1848 márciusának örökségét. Mi a titok nyitja, mitől van ilyen máig tartó hatása e 168 éves tavaszi hónapnak?
A válasz összetett. Ezt a komplexitást taglalta, ezt a magyar csodát
ismertette meg - a Himnusz eléneklése után - a hideg, szeles, esős
idő ellenére is szép számú hallgatóságával Rétvári Bence, az EMMI
parlamenti államtitkára Békésen.
A Bagoly László vezényelte Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar ak-

kordjainak elcsendesedése után elhangzó beszédéből kiderült, hogy
történelmünk e dicső időszaka egyrészt a modern, felnőtt, végképp
európai Magyarország születésnapja. Másrészt korszakváltás is. A gazdasági talpraállás lehetőségének valóra váltása kezdődik meg ekkor.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

-A digitális forradalom milyen módon
érinti a békési könyvtár mindennapi munkáját és az olvasókat?
Sikerül-e lépést tartani
a változó igényekkel és
elvárásokkal?
- Az informatika ugrásszerű fejlődése az
1990-es években új
kihívást jelentett a magyar könyvtári rendszer
egészének, így számunkra is. Azóta is sokan jósolják Gutenberg-galaxis végét. Eltelt húsz esztendő, de a könyvkiadás és könyvkereskedelem
még mindig virágzik. A könyvtárosok megértették az új idők szavát, s egyrészt saját szolgálatukba állították a technikát, másrészt segítik az
eligazodást a digitális világban. Békésen elsőként a könyvtári állomány számítógépes nyilvántartását vezettük be, majd mind több és
több könyvtári munkafolyamatot gépesítettünk:
regisztráció, kölcsönzés, katalógus, hosszabbítás, előjegyzés. A szolgáltatás jó része napjainkban már távolról is elérhető a világhálón. A városban mi voltunk első nyilvános internet-szolgáltatók. A digitális írástudás elsajátítása érdekében számítógép- és internethasználói tanfolyamatokat szervezünk. A képzésre nagy igény
mutatkozik, a nemrégiben meghirdetett tanfolyamunkra már ötszörös a túljelentkezés.
Intézményünk e-Magyarország Pontként is
működik. Személyre szólóan segítünk a könyvtárhasználóknak az elektronikus ügyintézés elsajátításában. Mi könyvtárosok azt valljuk, hogy
a hagyományos nyomtatott könyvkultúra és a
modern digitális kultúra egymással összefonódva, egymást kiegészítve segítik az emberek
tájékozódását, információszerzését.
- A könyvbeszerzéseknél milyen elveket követnek, mennyire érvényesül az „olvasó diktál”
metódus?
- A minőségi könyvtári munka alapkövetelménye az olvasók igényeinek ismerete, kielégítése. Az elvárások megismerése érdekében
a személyes beszélgetések mellett időről időre
kérdőíves felmérést készítünk az olvasók körében. Egy városi könyvtárral szemben azonban
szakmai elvárások is megfogalmazódnak, amelyeket a könyvtár gyűjtőköri szabályzata tartalmazza. A magyar és nemzetközi klasszikus és
kortárs szépirodalom mellett az szakirodalom
újdonságait is figyelemmel kell kísérnünk. Sokféle igényt kell kielégíteni. 2015-ben két és fél
millió Ft értékű új dokumentum került a könyvtár állományába könyv, folyóirat, hangos könyv,
zenei CD formájában.
Az NKA Márai-programja és könyvtámogatási programja szintén elősegítette gyűjteményünk gyarapodását.
(Folytatás a 2. oldalon)

Március élő misztikuma

Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Rétvári Bence államtitkár, Izsó Gábor polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő a
Széchenyi szobornál, ahol szintén koszorúzás zajlott.

Újra van Kossuth-szobor
Magyarittabén
Testvértelepülésünk emlékművének pótlását Békés is támogatta
Legkisebb
testvértelepülésünk apraja-nagyja, továbbá a
környékbeli magyarság és sok
anyaországi látogató is jelen volt
a szerbiai Magyarittabén, a falu nagy ünnepén március 15-én.
Ekkor leplezték le a tavaly ellopott Kossuth-szobor pótlására
indított gyűjtésből elkészíttetett
új bronz alkotást.
Békésről négy-négy fővel utazott
ki a 210 kilométerre fekvő településre a Kálmán Tibor alpolgármes-

A felállított új Kossuth-szobor Magyar
ittabén.

Újabb drogügy
A rendőrség büntetőeljárást indított egy
békési férfi ellen, aki marihuánát fogyasztott
és a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján másoknak is adhatott a kábítószerből.
A Békési Rendőrkapitányság március 7-én
vette őrizetbe a 39 éves P. S-t, akinek a lakóhelyén összesen 329 gramm növényi törmeléket, valamint két darab, egyenként 40 centiméter hosszúságú, elszáradt kendert találtak a
nyomozók. A lefoglalt növényeket, amelyek a
gyanú szerint kábítószert tartalmaznak, a rendőrség szakértővel vizsgáltatja meg. A férfinál
az előállítását követően végzett gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett. Emellett a jelenleg
rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított
március 5-én, illetve azt megelőzően másoknak
is adhatott át marihuánát.
A rendőrség a békési P. S-t kábítószer birtoklása bűntett és csekély mennyiségű kábítószer
átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem
vétség megalapozott gyanúja miatt bűnügyi
őrizetbe vette. 


ter vezette városi delegáció, a Katona Gyula esperes vezette református
küldöttség, és a szoborállítást anyagilag szintén támogató Békési Motoros Baráti kör. A békésieket szívélyesen fogadták Magyarittabén,
többször hangsúlyozva az ünnepi
beszédekben, hogy e vidékről vándoroltak ki szabad termőföld reményében azok a református magyarok, akik Ittabét lényegében újranépesítették éppen 230 esztendeje.
(Folytatás a 3. oldalon)

Minden olvasónknak
békés húsvétot kíván
a Békési Újság
szerkesztősége!

Tavaszköszöntő Palmetta koncert
Hagyományosan a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagytermében megtartott akusztikus koncerttel
kezdte a szezont a Palmetta
zenekar. A Kima Norbert vezette békési együttes a magyar népdalokat ötvözi a rockos, heavy metálos hangzással.
A stílus egyre többeket érdekel, a koncert is közel teltházas
publikumot vonzott. A március 12-én megtartott, több korosztály megszólító nagyszabású koncerten fellépett Téglás Ferenc prímás és néhány
zenésztársa, valamit a Bóbita
Óvoda Süni csoportjának néptáncosai. A népdalok mellett a
közönség a Palmetta tánckar
előadását is élvezhette.

A koncertet Izsó Gábor nyitotta meg. A polgármester kiemelte, az együttes nem pusztán zenében hirdeti a „Palmetta-életérzést”, hanem a hagyományőrzés más szegmentesein
keresztül is. Az esten elhangzott, hogy a közelmúltban

megalapított Palmetta a Magyar Népi Kultúráért Egyesület július 8-9-én Dánfokon
fogja megrendezni első táborát és családi napját, két nap
alatt három nagykoncerttel és
számos egyéb programelemmel. 
Szegfű K.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Őrizni az olvasás
bástyáit

Fotó: Serfecz Dávid.

Interjú Erdősné Sági Mária könyvtárigazgatóval

Komplett élmény: népdal, rockzene és néptánc a Palmetta koncerten.
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A volt Nagy Ferenc-ház
A Jantyik utca 12. számú épület a jellegzetesen kisvárosi hangulatú házak közé tartozik. Az épületet 1928-ban Nagy Ferenc gazdálkodó építtette. A ház építési éve az N. F.
monogrammal jól látható a bejárati kapu feletti színes üvegen.
Ilyen Békésen alig található.
Kétségtelenül
a
ház legnevesebb lakója városunk jeles polgára, P. Szász Lajos
néptanító volt. Pályáját kántortanítóként
kezdte a kamuti négyegyenesdűlői iskolában. Legtovább Békésen
nevelte-oktatta a jövő nemzedékeit. A református iskolában, az államosítás után pedig a
3. számú Általános Iskolában. Ő már nyugdíjazása után, az 1970-es évek közepén költözött ide feleségével. P. Szász Lajos ebben az
épületben őrizte az általa összegyűjtött gazdag néprajzi anyagot. A régi női parasztruházat, a parasztszoba-belső felbecsülhetetlen értéket képviselt. P Szász Lajos volt a leggazda-

gabb anyaggal rendelkező amatőr néprajzos.
Iskolatörténeti kutatásai, írásai is jelentősek.
Beírta a nevét Békés kultúrtörténetébe. Nekem rajzot tanított a régi 3. számú Általános
Iskolában, magas színvonalon. Rövid ideig a
békési Jantyik Mátyás
Múzeumot is igazgatta. Békés városát szerető, igazi lokálpatrióta volt, akiből már
egyre kevesebb van
városunkban.
A házban jelenleg
dr. Farkas István orvos él családjával, a
magánrendelő is itt található.
Az építmény utcai homlokzata klinkertégla burkolattal készült és 4 tengelyes. E hajléknak különleges értéket ad az ablakok feletti gazdag szecessziós, növénymintás díszítés. Köszönjük dr. Farkas István doktor úrnak, hogy a ház épített értékeit óvja. Így talán még az utánunk következő nemzedékek
is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Volt egyszer egy… „élményiskola”
Folytatás az előző lapszámhoz
A csodálatos természeti környezetben álló kastélyépületet kifosztva, elhanyagolt állapotban kapta meg az igazgató. A működés költségei sem
álltak rendelkezésre, elsőként
Békés nagyközség hatvanezer
forinttal támogatta a létesítést. A volt uradalmi cselédség, a falusiak óriási összefogásával történt a romok eltakarítása, az épületek árammal, vízzel, tüzelővel történő ellátása.

neakadémia gordonkatanára,
Teőke Mariann zongoratanár,
Banda Márton és Víg Árpád
hegedűtanárok. Békésen jól
ismert tanárok is tanítottak a
fennállás nyolc éve alatt itt: dr.
Gyarmath Olga, Tímár Sándor, Soós István.
Hamarosan számos hazai és
külföldi sikeres fellépést, rádiófelvételt tudhatott magáénak az énekiskola kórusa. Az
itt kialakított módszerek felkeltették a környező országok

Kodály Zoltánt énekszóval köszönti az énekkar a Pavilon előtt.

Az egykori tanítványok visszaemlékezéseiből tudjuk, hogyan
érkeztek a kastélyba az első nebulók a téli hidegben a Békésről Tarhosra pöfögő kis vicinálissal. A személyes holmijuk
mellett szalmazsákot is hoztak
magukkal, hisz nem berendezett kollégium várta őket.
A nehéz feltételek közötti
élményiskola nagyszerű tanárokkal büszkélkedhetett. Hét
fős tantestület kezdte meg az
oktatást, majd 1951-ben tanítást vállalt Friss Antal, a Ze-

zenepedagógusainak, oktatáspolitikusainak az érdeklődését, fontolgatták a módszerek átvételét. A többszintű és
egymásra épülő, kollégiummal
is rendelkező iskola igényes
anyanyelvi és zenei képzéssel,
művészi hatásokkal a nemzeti
kultúra közvetítésére vállalkozott. Tehetségek kiválasztásával, újszerű fejlesztési módszereivel, élményszerű közösségi
nevelésével, néprajzi szemléletével hatással volt az itt élők
életére is.

Sok híres szaktekintély fordult meg az épület falai között, meghallgatták a tanulók
produkcióit, látogatták az órákat, a próbákat, Kodály Zoltán több ízben is vendégeskedett az iskolában. Amikor a
tanulók, szülők, tanárok és a
helyi iparosok segítségével felépült a Zenepavilon, avatási
beszédében Kodály biztató jövőt jósolt az iskolának.
„A semmiből megszülető iskola alapítóigazgatójának
megingathatatlan hite, fáradságot és lehetetlent nem ismerő kivételesen sugárzó személyisége, bátorsága, rendíthetetlen akarása és ereje, magával
ragadó egyénisége, elszánt és
kitartó tettrekészsége rövid idő
alatt megteremtett egy olyan
mintaiskolát, amely nyolc évig
tartó működésével bebizonyította azt, hogy vidéken is lehet
értéket teremteni és európaivá
válni” - idézet Lindenbergerné
korábban megnevezett írásából. Ez az iskola volt az egyetlen, ahol a gyakorlatban alkalmazták a kodályi módszereket
és bizonyították azok nyilvánvaló eredményességét. Az iskola rövid fennállása alatt egy sor
zenei kiválóságot, ének-zenepedagógust, népművelőt bocsátott útjára, és talán még ennél is több zeneszerető, nagyszerű embert.
Hogy eredményei ellenére miért és hogyan szűnt meg?
Arról egy külön tudósítás keretében értesülhet a kedves olvasó.
Farkas Lászlóné,
a Békés-tarhosi Zenebarátok
Körének elnöke

A cukor az ellenség, nem a telített zsír
Az elmeszesedett koszorús erek felelősek minden
hatodik halálesetért, és a fejlett világ valamennyi
országában vezető haláloki tényező az érelmeszesedés.
A táplálkozási szakemberek nagy része az elmúlt évtizedekben azt hangoztatta, hogy az érelmeszesedés megelőzésében és kezelésében akkor járunk el helyesen, ha csökkentjük a telített zsírok (pl. disznózsír, szalonna) bevitelét. Mára azonban bebizonyosodott,
hogy ez a diétás tanács téves.
A telített zsírok mennyiségének csökkentése az étkezésben
ugyanis azt eredményezi, hogy
a kalóriabevitel szinten tartása érdekében az illető növeli az
igen ártalmas cukor bevitelét.
Ezért a szív ereinek meszesedéséért ma már a finomított cukrok fogyasztása tehető felelőssé – erről több orvosi szakfolyóiratban közölt amerikai tanulmány ír hosszabban.
Mint a kutatók kifejtik, a hosszú ideig érvényben lévő táplálkozási ajánlások főleg megfigyelési
vizsgálatokon alapultak, mára azonban több mint
fél évszázadnyi kutatási adat alapján a tápanyagok testünkre és ereinkre gyakorolt hatásainak
mechanizmusát sokkal jobban értjük. Elmondható, hogy a telített zsírsavak fogyasztása mérhető
haszonnal, azaz javuló vérzsír szintekkel és csökkenő szív-érrendszeri kockázattal jár. Amennyiben
csökkentjük a telített zsírsavak fogyasztását, minden valószínűség szerint megnő a cukorfogyasztásunk, és romlik vérzsírjaink szintje és összetétele. A szív-érrendszeri betegségben szenvedők esetében már akkor is a normálistól eltérő folyamatok lépnek fel, ha a diétában csak néhány hétig nő

meg a cukor mennyisége. Emelkedik a koleszterin
és a trigliceridszint, valamint a „rossz koleszterin”
és a húgysav szintje, fokozódik az inzulinnal szembeni ellenállás, romlik a vércukor hasznosulása,
csökken a „védő, jó koleszterin” szint, és romlik a
vérlemezkék működése.
A hozzáadott asztali cukor és a magas fruktóz
tartalmú kukoricaszirup, amivel a feldolgozott élelmiszereket édesítik, különösen veszélyes, mivel ennek fogyasztása
a normál testsúly fenntartásáért felelős leptinnel szembeni
ellenálláshoz és elhízáshoz vezet, továbbá jelentősen növeli
a nem-alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázatát. A gyümölcsökben és zöldségekben
természetesen előforduló cukor fogyasztása nem emeli a
szív-érrendszeri betegségek
kockázatát. A problémát a finomított cukor fogyasztása jelenti, márpedig a feldolgozott ételek 75%-a tartalmaz finomított cukrot.
A szerzők tanácsai: kerüljük a feldolgozott ételeket, de nem szükséges kerülnünk a telített zsírok fogyasztását.
Békésiesre lefordítva a fentieket: az otthon
termesztett, lehetőleg nem hibrid, hanem őshonos növények, gyümölcsök az igaziak, egészségesek. Az otthon tartott és nem táppal felnevelt szárnyasok és disznó a jó. Kapirgáló tyúktól származó tojás, házi tej és tejtermék, saját
feldolgozású hústermékek fogyasztása a kívánatos. Ha nem kertes házban lakunk, mindezek
őstermelőktől való megvásárlása javasolt. Nem
a reklámújságos multik „akciós” termékei. És
inkább a magyar méz, mint a finomított cukor.

×
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Őrizni az olvasás bástyáit
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyismereti dokumentumok gyűjtése folyamatos feladat: pl. a Békési Újság és a Városházi Krónika eddig megjelent
számai mind megtalálhatók nálunk.
- Közvetlenül az olvasás népszerűsítésében lehet-e szerepe
a könyvtárnak?
- Úgy vélem, hogy a könyvtárnak alapvető szerepe van az
olvasás népszerűsítésében, és
erre nagy hangsúlyt fektetünk
munkánk során. A magyar kortárs irodalom bemutatása érdekében író-olvasó találkozókat
rendezünk, ide értendő a Békésen született és itt élő szerzők bemutatását is. Országos és regionális olvasásnépszerűsítő programokon is részt veszünk. 2013ban a három megyén átívelő olvasási vetélkedőn a Dél-Alföld
legtöbbféle könyvet olvasó tele-

pülése címet nyertük el az olvasóink segítségével. Könyv a párna alatt címen meghirdetett olvasói pályázataink is népszerűek
voltak mind a gyermekek, mind
a felnőttek körében. Fontosnak
tartjuk a gyermekek könyvhöz,
könyvtárhoz szoktatását, hiszen
aki gyermekkorában könyvtárba jár, az jó eséllyel felnőttként
is könyvtárhasználó lesz. A gyerekek egyénileg és óvodai és iskolai csoporttal is betérnek a
gyermekkönyvtárba. Számukra
is szervezünk író-olvasó találkozókat egyéb olvasásra ösztönző programokat. Az olvasás élvezete feltételezi az értő olvasás
meglétét. Ennek fejlesztése érdekében minden tanévben vetélkedőt szervezünk: az alsó tagozatosoknak Két hét-egy mese,
a felső tagozatosoknak Két hétegy novella címmel.
- A könyvtár kulturális rendez-

vények terepe is. Idén lesz-e új
ezek sorában?
- A könyvtár kultúraközvetítő
és közösségépítő szerepe a rendezvények által is erősödik. A hagyományos programjainkra idén
is számíthatnak a város lakosai.
A közösségi programokat újakkal
bővítjük, próbálunk mindig újabb
aktualitást találni, újabb csoportokat megszólítani. Kapcsolódunk
ünnepekhez és évfordulókhoz is.
Húsvét előtt nyuszisimogatóval,
manuális tevékenységgel és társasjátékokkal várjuk a könyvtárba
látogató családokat. Az elmúlt évtől csatlakoztunk az Informatikai
és Könyvtári Szövetség Internet
Fiesta programjaihoz, amelynek
célja, hogy minél tovább bővüljön
a világhálót ismerők és használók
köre. Az aktuális BÉTAZEN évfordulókról mindenképpen szeretnénk megemlékezni, valószínűleg
a középiskolások bevonásával.

Hirdessen a Békési Újságban! Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.
Minden harmadik hirdetése ingyenes. Hívjon minket! Telefon: 30/432-20-30.
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Ügyeletes gyógyszertár:
Március 19-26.
Turul Patika (Piac tér),
Március 26. – április 2.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
Április 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. Figyeljék a patikák
szombati nyitva tartását is.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Stéfán Zsolt (Békés) és Nyárfádi Tímea (Békés), Szabó László
(Okány) és Bányai Julianna (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Sipka János (82 évesen), Szalkai Mónika (35), Domokos Sándor (53), özv. Liszkai Sándorné
Megyeri Mária (92), Lengyel Istvánné Püski Ida Erzsébet (72),
Szatmári Gábor (89), Turzó István (87), Buzder János (67), Veres Dezső (69), özv. Fábián Gáborné Szabó Julianna (93).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Újra van Kossuth-szobor
Magyarittabén
(Folytatás az 1. oldalról)
Kossuth Lajos szobrának újra átadása köré - természetesen
március 15-ét is megünnepelve
- négyórás ünnepségsorozatot
szerveztek a helyiek. Az elején
az impozáns méretű, a békésire
igencsak emlékeztető református templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, melyen Katona Gyula esperes átadta a békési egyházmegyeiek köszöntését. Az igét dr. Szabó István, a
dunamelléki egyházkerület püspöke hirdette, aki maga is magyarittabéi kötődéssel bír. Kiemelte a Békésről érkezők hűségét a magyar hazához, Istenhez és a szabadság eszményéhez,
melyet híven tükröz az ellopott
Kossuth-szobor 1904-es felállítása is. Ezen emberi eszmények
miatt szólhat ma is magyarul az
ige eme 160 esztendeje átadott
Isten házában.
Később a templom előtti téren gyülekeztek az érdeklődők
a szoborleleplezéshez, becslések
szerint 500-600-an. A politikusok sorában mikrofonhoz lépett
Petes Béla ittabéi polgármester, az Orbán Viktor miniszterelnök levelét felolvasó Pintér
Attila belgrádi magyar nagykövet, Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Hajnal Jenő, a szoborállítást jelentős összeggel támogató Magyar Nemzeti tanács elnöke és Dudás Gábor, a Vajda-

A békési városi delegáció két tagja és a Békési Motoros Baráti Kör
tagjai, akik szintén részt vettek a vajdasági ünnepségen.

sági Magyar Szövetség elnöke.
A szónokok a szobor magyarságot összekovácsoló és nemzetet megtartó szerepét emelték
ki, egyben további összefogásra szólítottak fel a Vajdaságban.
Az új Kossuth Lajos-szobor az
előző másának tekinthető, melyet egy soltvadkertiről mintáztak meg, lévén azt ugyanabban
az évben, ugyanaz az alkotó készítette el. Horvai János sokáig elhallgatott szobrászművész
munkásságát külön is méltatták.
Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy az új bronz
alkotást hogyan fogják a jövőben megvédeni a színesfém tolvajoktól, akiknek a gyanú szerint az előző is áldozatául esett.
A szépen kialakított térre megfigyelő kamerát telepítettek,
a szintén felújított talapzat is

si férfi ellen. A 27 éves L. M.
március 15-én koradélután
Békésről, a Magyar utcából a
tulajdonos engedélye nélkül
elvitt egy személygépkocsit. A

Az idők jelei

Csakis a magukat a jövőért felelősnek érző polgárok
együttes szellemi erőfeszítése
vezetheti jobb irányba Magyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon velünk e közös akarat 16 fejezete során. A teljes anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról:
www.keesz.hu.
13. A Tudomány fejezet szerzője Lovas Rezső, aki szerint
a nemzetközi mezőnyben is figyelemre méltók a magyar tudomány eredményei, az ország tudományos teljesítményét elismerik szerte a világban. A legutóbbi évtizedig Magyarországon az elméleti kutatások voltak túlsúlyban, a költséges
műszerigényes kutatások pedig többnyire hiányoztak. 2010től a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordított teljes ös�szegek jelentősen nőttek. Ma már adott a lehetőség uniós pályázatok elnyerésére, s ebben a magyarok viszonylag jól állnak: az European Research Counciltól az EU-hoz 2004 óta
csatlakozott országokból elnyert támogatások fele nekünk
jut. Ugyanakkor nem megy jól a tudományban dolgozók sora, hívja fel a figyelmet a szerző. Hozzáteszi: a kutatók és a
tehetséges diákok külföldre áramlása felgyorsult, ami nem jó
jel a jövőre nézve. Az agyelszívás csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy a tudományos pálya anyagi megbecsültsége lényegesen növekedjék.

A bács
Pálmai
Tamás

masszívabbnak fest, s megújult
a kovácsoltvas kerítés is.
A szobrot ökumenikus szertartás szerint áldották meg,
majd a koszorúzók hosszú sora
következett.
Az ünnepségek sora azonban
ezzel még nem ért véget. A hideg, szeles időben fagyoskodó,
de lelkében felszabadultságot
megélő tömeg a kultúrotthonba
vonult át, ahol helyi diákok az
ellopott szobor igencsak hányatott történetét adták elő hangulatos kis műsorukban.
Békés városa összességében
mintegy egymillió forinttal járult
hozzá a szoborállításhoz, melyet a
három békési szervezetnek (önkormányzat, református egyház, motorosok köre) átnyújtott emléklappal köszönt meg a vajdasági település polgármestere.  Szegfű K.

Elhajtott az autóval
A Békési Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy béké-

Jegyzet

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

rendőrök a gyanúsítottat Doboz külterületén igazoltatták,
majd előállították, az autót
pedig visszaadták a tulajdonosnak. 


14. A Média felelősségét többek között kultúraközvetítő szerepe adja.
A fejezet szerzője, Kucsera Tamás Gergely szerint a tartalmi és formai sokszínűségre a
hazai fogyasztók nem voltak felkészülve, részben az államszocialista egysíkúság, részben a demokratikus átrendeződés ös�szevisszaságai, majd a kereskedelmi rádiózás-televíziózás hallgató-, és nézővadász stílusa-tartalma, továbbá a digitális forradalomnak nevezett világjelenség miatt. Mindezek a hatások
két rövid évtizedben érték a magyar médiafogyasztót, kisgyermektől az aggastyánig; mára a magyar médiavilág sokszínű, s
a potenciális fogyasztó számára látszólag a választás széles lehetőségét adja. A globalizált médiapiacon a közérdek, a közjó fogalma elhalványult mutat rá a szerző. A korábbi rádiózásról és
televíziózásról szóló törvényt 2011-ben felváltó médiatörvény a
közszolgálati, nemzeti és kulturális elvárásokat erősíti a szabályozott médiapiac egészében. A kommercializált tartalomközlés helyett szükséges lenne a közjót a középpontba állítani, véli
a szerző. Ilyen az egyetemes és nemzeti kulturális értékek közvetítése, a nevelési-oktatási, közművelődési célú tudományos
ismeretterjesztés, művészetközvetítés. Nem engedhető meg,
hogy az anyanyelv sorvadjon a médiumokban zajló nyelvhasználat miatt, utal az anyanyelv védelmére a szerző.

Erdély pásztornépének
nemzetiségi összetétele a
középkor vége óta jócskán
átalakult. A városok, uradalmak, a falusi közösségek
mind több román pásztort
alkalmaztak. Székelyföld kivételével a magyarság csaknem mindenütt román juhászokat fogadott a XIXXX. században. Emiatt a
pásztori foglalkozások neveit is átvették a románból (pl.
bács, csobán = juhász, birkapásztor).
Hogy miért jut eszembe mindez? Mert húsvét közeledik. Ez a kereszténység
legnagyobb ünnepe, amikor Jézus kereszthalálára és
feltámadására emlékezünk.
Mozgó ünnep, a különböző vallások húsvétja közti
időbeni eltolódás a Gergely
vagy a Julianus naptár használatából adódik. A vallásiak mellett fontosak a hozzá kapcsolódó népszokások,
így az étkezésiek is, a hagyományos ételekkel.
A húsvétvasárnapot megelőzi a virágvasárnap (jeruzsálemi bevonulás), amely
után következik a nagyhét,
amelynek 3 jelentős napja
van. Nagycsütörtök (utolsó
vacsora), nagypéntek (Jézus kereszthalála) és nagyszombat (ekkor ér véget a
40 napos böjt). Húsvétvasárnap a feltámadás napja
(ételszentelés). Húsvéthétfő
a locsolkodásé (a víz tisztító, életet adó erejére emlékeztet). Húsvéti szimbólum
a tojás, az élet újjászületésének, a termékenységnek,
a feltámadásnak a jelképe.
(A piros tojás Krisztus vérére emlékeztet, de a szerelem jele is). No, hogy eljussak a bácshoz is, muszáj a
bárányról beszélnünk, mely
a legősibb húsvéti jelkép. A
Megváltó jelképe, aki úgy
halt meg, mint áldozati bárány.
De térjünk vissza a húsvéti asztalhoz, melyen kötelező
szereplő a bárányhús, a hímes tojás és a sonka. Mióta
az eszemet tudom - legyen a
legvadabb kommunista éra
akár - valahogy mindig az
asztalra került mindez akkor
is, amikor rettenetes erőfeszítéseket kellett tenni érte.
A tárkonyos bárányfej leves,
a báránypalacsinta (drop), a
töltött, a sült bárány, a be-

lőle készült „bécsi (rántott)
szelet, a flekken, a paprikás
mind-mind kedvenc elkészítési módjai voltak.
Békésre kerülvén azzal
szembesültem, hogy itt teljesen mások a szokások. Itt
a bárány nem divat, de régi szokás a birka fogyasztása - főként pörköltként akár esküvői főételként is.
Székelyföldön a berbécsből
készült tokány, és a bárány
előbb emlegetett kultusza
mai napig is él, de a birkát
nem igen ették olyan gyakorisággal és tisztelettel, mint
az Alföldön. Nos, ebből adódóan nyomoznom kellett
anno a bárány forrása után.
Volt, hogy Póstelekről, volt,
hogy Székelyfarcádról került
ki a finom alapanyag, mindaddig, míg fel nem fedeztem - épp a határon picit túl
- Nicut, a bácsot. Nicu tősgyökeres román ember, valódi birkapásztor. A felesége
magyar, kinek szülei már az
anyaországban élnek. Nicu
önérzetes, de tisztelettudó
ember. Tisztán dolgozik, udvarias és a kezdeti tartózkodás után, miután anyanyelvén tudtunk beszélgetni,
meg is nyílt. Mutatott amerikai magazint, mely három
oldala csak vele foglalkozik.
Színes fotóin egy koránál
többet mutató, idő és munkának „hála” időnap előtt
öregedő, de karakán ember
köszön szembe. Közben a
munka folyik, a bárányok
már hallgatnak. A fia segít
neki, nagyon büszke rá. Aztán elered a szava: köszöni,
hogy bár orvos és alpolgármester vagyok, embernek
nézem, románul beszélek
vele, és elmondja, hogy magyar apósa 12 évvel a házasság után látogatta meg először, nézte meg az unokáját.
Mert ő csak egy egyszerű román bács. Talán ez a korai
öregedés fő oka is - gondolom magamban. Ismerem,
tudom, mit érez ő, de azt
is igen, hogy miért nem látogatta meg őket a magyar
após. Ismerem, tudom a vegyes házasságok sorsát is, az
abból felnövő gyerekekét is.
De jól esett Nicuval elbeszélgetni, és szívesen meghallgatnám egyszer apósát
is. És finom volt a bárány is.
És szép a húsvéti béke is.
Jó lenne így élni, egész évben is akár. Itt is, és Erdélyben is. Talán egyszer,
ha politikusainkat elcsapnánk végre birkapásztornak
itt, bácsnak ott, hadd szokják újra a dolgot, a munkát!
Igaz, a birkákat sajnálnám
kicsit…
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Csendesül... A biztonságos közlekedést rajzolták le
„Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványainak: …maradjatok itt és vigyázzatok énvelem.” – olvashatjuk Máté evangéliumában.
Soha nem mérhetjük fel a Gecsemáné kertben lejátszódott
halálos küzdelem mélységeit, de legalább ne értsük félre. Isten
és ember halálos harca ez egy személyben, szemtől szemben a
bűnnel. Nem a kereszthaláltól félt Jézus: a legnyomatékosabban
hangsúlyozta, hogy meghalni jött erre a világra.
Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti.
Nincsen semmi biztosabb, sem az időben, sem az örökkévalóságban, mint amit Jézus Krisztus véghezvitt a kereszten: ez vált az
emberi élet alapjává, vagyis lehetőség nyílt arra, hogy az ember
bűnbocsánatot nyerjen, és így az Istennel való kapcsolata helyreálljon.
Az angyal ekképpen közölte az örömhírt: „Nincs itt, hanem
feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt nektek.”
Az Ő feltámadása azt jelenti nekünk, hogy hatalma van megosztani az Ő életét velünk. Ha elfogadjuk hit által Jézus halálát
és feltámadását, egy új életet nyerhetünk, amelynek nem lesz vége soha örökké!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

kapitányság illetékességi területünkről idén 15 óvoda 121 rajzzal, és 10 általános iskola 321
rajzzal nevezett a pályázatra.
Így összesen 442 db pályamű
érkezett be, melyeket rajztanárokból álló zsűri bírált el, és

hirdetett három korcsoportban
nyerteseket. Számukra a díjakat
a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság biztosította.
Ezen kívül a szép pályaműveket a Békési Baleset-megelőzési Bizottság, a Békés Városi

Polgármesteri Hivatal, a Békési Újság, a Fakuckó Játékbolt,
és a Gyermekkönyvtár is különdíjban részesítette. A Békési
Újság különdíját Bátóczki Fruzsina, a Dr. Hepp iskola ötödik
osztályos diákja vehette át.

Az első három helyezettek
a három korosztályban:

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gecsemáné és azon túl…

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság „Biztonságos
közlekedés gyermekszemmel”
címmel az idén is meghirdette a közlekedésbiztonsági gyermekrajz pályázatát, immár 23.
alkalommal. A Békési Rendőr-

A hagyományosan meghirdetett rajzverseny legjobbjainak díjait Ladányi Zoltán kapitányságvezető adta át.

Óvodás kategóriában:
I. helyezett Balog Csenge (Jantyik utcai óvoda)
II. helyezett Gulyás Ádám (Baky utcai óvoda)
III. helyezett Horváth Lia (Epreskerti Óvoda)
Általános iskola alsó tagozat:
I. helyezett Hegedűs Boglárka (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk)
II. helyezett Fazekas Réka (Szegedi Kis István Ref.Ált Isk.)
III. h
 elyezett Puskás Petra (Arany Gusztáv Ált Isk., Köröstarcsa)
Általános iskola felső tagozat:
I. helyezett Surman Áron (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.)
II. helyezett Bereczki Irén Boglárka (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.)
III. helyezett Vámos Lili (Arany Gusztáv Ált Isk., Köröstarcsa)
A nyerteseknek gratulálunk. A kiállítás a Püski Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában március 29-ig megtekinthető.

Borovi teraszburkoló és szárított, gőzölt bükk palló érkezett!
Nyitva tartás:
Lipcsei Imre, bútorasztalos
66/417-071
H–P: 7–12 és 13–17.00
Békés, Móricz Zs. u. 16.
70/336-4620
Szo: 8–12
www. lipcseifatelep.hu



Németországban nagy jelentősége volt a menekültválságnak a tartományi választásokon. Eredményei a Merkel-kormány menekültpolitikája elleni népszavazásnak tűnnek. Az egyszerre 3 tartományban rendezett választás az
újonc Alternatíva Németországnak (AFD) előretörését hozta, mely 10% feletti eredménnyel az első számú nyertes, sőt
Szász-Anhaltban a szavazatok több mint 24%-át szerezte meg. Abból profitál, hogy a Merkel-féle menekültpolitika ellenzőit össze tudja fogni. Választási jelszavuk: „Mi vagyunk a nép”. A CDU jelöltjei a kormány hatékonyabb válságkezelését sürgették, nemzeti intézkedéseket javasoltak a
menekülthullám csillapítására. A CDU kevesebb szavazatot
kapott, mint öt éve, így Merkel pártja a választás nagy vesztese. A koalíciós partner szocdem párt (SPD) még inkább
visszaesett. A választások eredményei azt tükrözik, hogy a
társadalom egyes rétegeinek nem sikerült megmagyarázni
a migrációs politikát. Felemelkedésében nagy szerepe van
a menekültválságnak, amely Németország újraegyesítése
óta nem tapasztalt élénkülést hozott a közéletbe. A társadalom ismét átpolitizálódott, profitálója az AFD, mert egyszerű megoldásokat kínál. Nehéz időkben meg sokan egyszerű
megoldásokra vágynak.

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

(Folytatás az 1. oldalról)
A márciusi ifjak megérezték, hogy itt az idő a korszerű
Magyarország megteremtésére.
Tudták azt is, hogy nehéz harc
lesz ez, méghozzá három fronton zajló, hiszen szellemi, gazdasági és társadalmi szinten is
gyökeres változást kell elérniük.
A szónok - mintha megérezte volna, miről szól majd az
ünnepi műsor - a 12 pont köré fonta mondandóját, mely
pontok épp a fenti területek lényeges elemeit tartalmazták, a
jobbágyok magyar nemzetbe
való beemelésétől, az országos
intézmények megalakításán át
az egyéni és kollektív, nemzeti szabadságjogokig. Beszélt
- Széchenyi naplóját idézve arról a ritka pillanatról, amikor magyar magyarnak őszintén szorította meg a kezét, hisz
egy és szent volt a közös cél.
Kisember és főnemes, fiatal és
öreg, született és „befogadott”
magyar mind ugyanazért tett
önzetlenül beállva olyan bátor,
elhivatott, tiszta szívű és szemű
egyéniségek mögé, akik, mint
fáklyaláng világítottak, mutatva az irányt, követendő példát
adva. Csak Békés megyéből
4000 fő válaszolt a hívó szóra.

Napok alatt születtek meg
azok a törvények, amelyek egy
teljesen új, modern Magyarországot eredményeztek: a jobbágyok felszabadításától, a közteherviseléstől, az ősiség, a dézsma és robot eltörlésétől, a népképviseleti országgyűléstől, a
sajtó szabadságától, a nemzeti
színek és az ország címerének
egykori jogaikba való visszaállításától Magyarország és Erdély egyesítéséig. Mindez csak
azért volt lehetséges, mert bátor emberek tiszta beszéddel
álltak ki sorsfordító időkben.
Csak követni kellett őket. Nem
kellett különleges magyarázat,
és azóta sem kell: a kokárda, a
12 pont, a Nemzeti dal, a huszárság nem szorul magyarázatra. Közös érték. Ezért van
az, hogy ha ma bármely szabadságjogunkon sérelem esik,
egy egész ország merít újból és
újból erőt ebből a sokat emlegetett márciusból. Innen e jeles
hónap misztikuma. És innen az
a történelmi tudat, mely szerint elég ugyan ezeket a jogokat egyszer kivívni, ám keményen, kitartóan és következetesen őrizni is kell őket. Vannak, akik azt vallják, hogy a
honfoglalás és a kereszténység

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Március élő misztikuma

Március 15-én Rétvári Bence államtitkár mondott ünnepi beszédet városunkban.

felvétele mellet ez hónap volt a
legmagasztosabb időszak a magyar nemzet életében. Az államtitkár végül Ilyés Gyulát
idézve szívünkbe véste: a nemzet hallhatatlan, örök érték.
A Békéscsabai Jókai Színház
művészeinek előadásában ezek
a gondolatok visszhangzottak
ízlésesen szerkesztett formában és avatott előadásmódban,
miközben a háttérben a Békési
Szabadidős Lovas Klub huszárai vonultak fel-alá, rendezett
sorokban. A koszorúzáson rekord létszámú résztvevő helyezte el a megemlékezés virágait a
forradalmi emlékműnél. Csak a

helyi Fidesz és MSZP képviselőit keresték hiába a kíváncsiak. Ezt követően mindenki átvonult a Széchenyi szoborhoz,
ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő rövid beszédében a
legnagyobb magyarról beszélt,
mint olyan egyéniségéről a magyar történelemnek, aki megtalálta a törékeny egyensúlyt
a forradalom és a fejlődés örök
konfliktusában, hála annak az
alázatnak, szolgálatkészségnek
és harmónia teremtő képességnek, mely csak rá volt jellemző.
A beszélő párhuzamot vont az
akkori magyarországi történések és Békés mai vezetésének
tevékenysége között, utóbbit
mintegy példaként hozva fel
Széchenyi szép elgondolásainak gyakorlatba ültetésével
kapcsolatban. A beszéd után
a képviselő úr Izsó Gábor polgármesterrel együtt koszorúzta meg a szobrot. A városvédő
egyesület kegyeleti virágainak
elhelyezését követően a Szózat
közös eléneklésével ért véget a
szép megemlékezés. Az államtitkár úr végigsétált a főtéren
minden épületre rákérdezve,
majd mintegy két órás tanácskozáson vett rész a város vezetőivel. 
P. T.

Vádjavaslat csalás miatt
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

A Békési Rendőrkapitányság csalás miatt
folytatott nyomozást annak az 58 éves fővárosi nőnek az ügyében, aki akciós hétvégi
üdülés szervezése címén elutaltatta a részvételi díjakat, de nyaralást nem szervezett,
a pénzt pedig felélte. A becsapott felek mezőberényiek voltak, akik 2015 szeptemberében tettek bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre arról, hogy még júliusban kötöttek

megállapodást egy céggel, amely hajdúszoboszlói kedvezményes üdülési lehetőséget
kínált nekik. Mindketten befizették a négy
napra szóló nyaralás értékét és megegyeztek
az időpontban is. A nyaralás meghiúsult és
visszatérítést sem kaptak. A Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse csalás
vétség megalapozott gyanúja miatt rendelt
el nyomozást. A rendőrök S. Mária budapes-

ti lakost gyanúsítottként hallgatták ki, aki
elismerte tettét. Elmondta, hogy a korábban
jól működő cége csődbe ment és ezért nem
jött létre a nyaraltatás. Az elutalt pénzeket
felélte, de amint tudja, szeretné visszafizetni
a sértetteknek. A Békési Rendőrkapitányág
a nyomozást március 7-én lezárta, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Békési
Járási Ügyészségre továbbította.
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Békési sorsok, békési arcok

Önmagában valóban kevés a tehetség, nem visz előre. Beszélgetőtársam, a 46 éves Farkas Mihály is jól tudja ezt és
tett, tesz a jó érdekében. A legtöbbször komoly, visszafogottan is nyílt fiatalember sosem kérkedik, csak szerényen
teszi, mit tennie kell. Gondolkodásával, életvitelével mutat
példát másoknak.
- Kit tisztelhetünk személyedben?
- Farkas Mihály vagyok,
Békésen születtem 1970-ben.
Szegény családból származom,
szüleim kétkezi munkások voltak. Én is a romatelepen nőttem fel. Tősgyökeres békésinek vallja magát az egész család. Tanulmányaimat az 1-es
számú általános iskolában végeztem, majd a középiskolát a Szegedi Kis István Gimnáziumban kezdtem el, de az
élet úgy hozta, hogy csak később levelezőn fejeztem be. Fiatalon nagyon szerettem sportolni, focizni. Már 25 éve nős
és négy gyermek édesapja vagyok. A Kecskeméti Tanítóképzőben diplomáztam 2007ben tanítóként levelező tagozaton, munka és gyermeknevelés mellett. Ezt csak egy
nagyon erős családi háttérrel
tudtam megcsinálni. Ezúton is
szeretném megköszönni anyukámnak, testvéreimnek és feleségemnek azt a sok segítséget, amit ezen idő alatt nyújtottak. Másoddiplomámat, a
közoktatás-vezetőit, két éve

szereztem meg a Budapesti
Műszaki Egyetemen. Dolgozni visszamentem egykori iskolámba, az egyesbe, 2007 óta
ott tanítok. A békési cigányságot 2002-től a a békési cigány
kisebbségi önkormányzat tagjaként igyekszem segíteni.
- A Más-Kép Egyesület elnöke vagy. Mit csináltok másképp?
- Ez az egyesület 2004-en
alakult. Pikantériája, hogy
fele-fele arányban van benne cigány és magyar, és ezt
az egyensúlyt igyekszünk is
megőrizni. A rászoruló emberek megsegítése a célunk. Próbáljuk az embereket munkába
állítani, az oktatás területén
segíteni őket és a szabadidő
hasznos eltöltésében is helyes
irányt mutatni nekik. Négy
éve vagyok az egyesületben és
ez idő alatt próbáltunk a város vérkeringésébe bekerülni.
Részt vettünk a városi rendezvényeken, például a Madzagfalvi Napokon, a Hétkrajcár
programban többször főztünk
a rászoruló gyerekeknek, és a
helyi vállalkozók segítségével a

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A tehetség még nem elég…

nagyon nehéz helyzetben lévő
családokat anyagilag is támogatjuk.
- Hagyomány és haladás.
Számodra ez mit jelent?
- Nálunk, roma családokban a tisztelet alapvető. A
megfelelő tudás megszerzése
cél, de nem elég. Alázat, megbecsülés és tisztelet nélkül
semmit sem ér. Erkölcsi értékek nélkül nem lehet tisztességesen élni. A zene, a tánc, a
hagyományos ételeink, az ünnepeink megünneplése ma is
része az életünknek. Az integrációt fontosnak tartjuk, hiszen egy országban, egy városban, egymás mellett élünk.
Tehát az integrációt nem szabad összekeverni az asszimilizációval.
- Jól hallottam, valóban fociedző is vagy?

Néptáncosaink országos sikerei
A közelmúltban rendezték
meg az Egri Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjét,
ahová a területi válogatókról
bejutottak a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Művészeti
Iskola néptáncos növendékei,
a Belencéres Néptáncegyüttes szólistái: Kovács Anna és
Izsó Lajos Hunor. A kötelező
magyarpalatkai táncok mellett a területünkre jellemző,
egyelőre szakmai unikumnak számító szeghalmi magyar táncokat mutattak be

nagy sikerrel. Felkészítő tanárok: Csipei Judit és Okányi
Mihály.
Február 27-én rendezték
Nagyecseden a IV. Országos Nagyecsedi Verbunkversenyt, ahol szintén a békési
iskola egyik növendéke, a város táncegyüttesének legfiatalabb szólistája, ifj. Mahovics Tamás indult és korcsoportjában II. helyezést ért el.
Felkészítők: Mahovicsné Ladányi Anita és Mahovics Tamás. 
M. T.

Az
iskolában,
a
Bozsik-programban a 2. korcsoport vezetésével foglalkozom. Nagyon odafigyelünk a
tehetséges, ügyes gyerekekre,
mert számukra ez nagy lehetőség lehet a kitörésre. Jómagam is jó pár évig rúgtam a
bőrt, aminek nagyon sok mindent köszönhetek. Nagyon
jó edzőim voltak. A teljesség
igénye nélkül említenék néhányat: Fekete Misi, Komoróczki Laci, Nagy Mihály... A labdarúgás megtanított az alázatra, tiszteletre, kitartásra. Ennek a hétköznapi életben nagy
hasznát veszem. A mai fiataloknak szeretném megtanítani
a labdarúgás fortélyai mellett
ezeket az értékeket is.
- Marad valami időd magadra is? Olyankor mit csinálsz?
- Kispályán focizok Békéscsabán. Szeretek olvasni és
nem utolsósorban gitározni.
Zeneiskolába ugyan nem jártam, autodidakta módon fejlesztettem, fejlesztem tudásomat. Szabadidőmben még a
békési férfi cigányklub egyik
vezetője is vagyok. Célunk a
jó irányba való szemléletváltás. 
Gugé
Következő interjúalanyunk Berekné Gyimesi Hajnalka kertészmérnök lesz.

Tavaszi áruk
érkeztek!
 dzsekik
 cipők
 extraméretű
női és férfi
ruházat
 lakástextília

Napos csibe csibe
és előnevelt pulyka
rendelhető!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Magyar Napok a gimnáziumban
Március 7-9-én zajlottak a Magyar
Napok a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban. Ötödik alkalommal nyitotta meg a rendezvénysorozatot
Kovács Dániel igazgató úr. Hangsúlyozta, azért szereti a Magyar Napokat, mert
rendkívül jó ügy mellett áll ki, és nagyon
jó a program iránt érdeklődő társaság is.
Egyben köszönetet mondott Gellénné
Körözsi Eszter tanárnőnek, mint főszervezőnek, és Gellén Jánosnak, a társszer-

vezőnek. Gellén János tanár úr most is
tartott előadást, idei témája a szabadság
ára volt, hogy milyen fontos az emberiségnek a szabadság. A rendezvénysorozaton a hagyományokhoz híven szavalóversenyek is zajlottak. Gimnazistáknak irodalmi vetélkedőket rendeztek, továbbá a
nyolcadikos és gimnazista tanulók helytörténeti és irodalmi vonatkoztatású prezentációinak bemutatójára is sor került.
Az iskola színjátszó csoportja is előadta

humoros műsorát, a 6. c osztály pedig
jelenetet mutatott be Arany Toldi című
elbeszélő költeményéből, amelyet Túri
Enikő tanárnő tanított be. Dávid László
tanár úr zenés képzőművészeti kirándulásra invitálta a megjelenteket Rómába.
A Zilahi Wesselényi Református Kollégium küldöttsége már harmadik éve látogatott a békési református intézménybe,
ezúttal öten jöttek, Szilágyi Zoltán lelkész-tanár és négy diák. 
Zs. I.

A pajzsmirigy
A felmérések szerint a lakosság közel 5 %-ának alulműködik, 2
%-ának túlműködik a pajzsmirigye. A pajzsmirigy problémások
legnépesebb csoportja az ötven feletti nőké. Gyakran az elhízás
és a hangulatzavarok mögött is a pajzsmirigyműködés zavara
áll, akár depressziós tünetekhez hasonló kórképet is tud eredményezni a pajzsmirigybetegség.
A pajzsmirigy alulműködés a nőknél gyakoribb, de ha férfiaknál bukkan fel, gyakran okoz potenciazavarokat. Mivel a tünetek
szórtak és túl általánosak, ezek alapján nehéz felismerni, sokszor évekig nem derül ki mi a probléma. A pajzsmirigy alulműködés illetve a hormonhiány legtipikusabb tünetei a fáradékonyság, az aluszékonyság, a levertség, a bőr szárazsága, hajhullás,
általános gyengeség, libidócsökkenés. Következménye a szívfrekvencia csökkenése, magas vérnyomás és koleszterinszint,
székrekedés, hízás, szem körüli ödémák, lelassuló mozgás,
izom- és ízületi fájdalmak, hideg végtagok.
A pajzsmirigy túlműködés esetén mindezek ellenkezője történik: túlzott idegesség, álmatlanság, hasmenés, szapora szívműködés, fogyás lép fel, mint kísérő tünet.
Ezért ha indokolatlanul fáradékonyak vagy túlságosan feszültek vagyunk, feltétlenül el kell mennünk endokrinológushoz, és
elvégeztetni a pajzsmirigy hormonszintjének a vizsgálatát, egy
egyszerű vérvétellel. 
Folytatjuk…
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Gyermekvédelmi Konferencia
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ nemrégiben rendezte meg éves gyermekvédelmi konferenciáját,
melynek ismételten az intézményhez tartozó „Derűs Ház”
adott otthont. A rendezvényt
Kádasné Öreg Julianna, az intézmény vezetője nyitotta meg.
Beszédében kiemelte, hogy az
intézmény elkötelezett abban,
hogy a jelenlegi gyermekvédelmi rendszert megerősítse, folyamatosan fejlessze. Az előadás átfogóan bemutatta és értékelte a tavaly e téren végzett
munkát. Ismertették a jogszabályi változásokat, valamint a
felállított új Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátását, a személyi változtatáso-

kat, valamint szó esett a helyi
szinten megvalósuló gyakorlatról. A témák között szerepelt, hogy az új rendszer hogyan segíti a kis településeket.
Ezáltal a gyermekeket érintő
környezeti ártalmak és veszélyek sokkal korábban a segítő
szakemberek látókörébe kerülnek. A szakmai előadáson
túl a gyermekvédelmi alapellátásban érintett szakemberek
és a jelzőrendszeri tagok munkatársai számára lehetőség
nyílt kötetlen beszélgetésre,
kapcsolatépítésre. A szakmai
konferencia résztvevői számos
az intézmény szociális foglalkoztatottjai által készített kézműves termékeket is megismerhették egy kiállításon.

Legszebb konyhakertek
Újra meghirdették „A legszebb konyhakertek” pályázatot,
mellyel szeretnék ösztönözni a lakosságot, hogy ki-ki saját
udvarán, kertjében, erkélyén alakítson ki konyhakertet,
gondozza azt, termesszen benne maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
Hét kategóriában lehet nevezni április 30-ig.
A jelentkezés feltételeiről és módjáról bővebb tájékoztatást adnak
a Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint a lakosokhoz
eljuttatott szórólapokon. Az eredmény kihirdetésére
szeptember elején, a Madzagfalvi Napokon kerül sor.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Bélmegyeren kis parasztház eladó. Irányár: 500 ezer Ft. 30/48-42-408.
Békésen felújítandó régi parasztház telek
áron, 2 millió Ft-ért eladó. Víz-, gáz-, villany-,
szennyvízvezeték. Érd.: 30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó 2,5 millió Ft-ért.
Érd.: 66/415-308.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Békésen felújítandó U-alakú parasztház
minden közművel ellátva eladó 3,5 millió
Ft-ért. 30/590-69-38.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Adyn 45 m2-es egyszobás III. emeleti erkélyes, középső lakás eladó. Irányár: 4,7
millió Ft. Érd.: 20/47-39-541.
Ház sürgősen eladó a Szabadkai u. 9. alatt
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen
15 óra után és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,9 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Körös-gát mellett ház eladó nagy kerttel
a Tárház u. 62. szám alatt 5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/931-90-85.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Hunyadi u. 17. szám alatti kertes ház eladó sürgősen. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
70/221-96-65.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Központi helyen 4. emeleti, kétszobás
lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:
70/458-09-23.
A Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár 5,4 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Belvárosban háromszobás családi ház
nagy mellékhelyiségekkel buszállomáshoz, boltokhoz közel 6 millió Ft-ért eladó.
30/260-54-21.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,2
millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás kockaház melléképülettel, garázzsal eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/47-39-541.
Bélmegyeren háromszobás, étkezős, gáz
és vegyes központi fűtéses lakás 6,8 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 70/33-03-897.

Apróhirdetések
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház
eladó, szocpol. igénybe vehető. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 30/95-52-247.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Gyulán összkomfortos, kétszobás parasztház beépíthető telekkel a fürdő közelében sürgősen eladó. CSOK
igényelhető. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
30/272-43-50.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Bátori u. 22. szám alatt kétszobás, központi fűtéses családi ház eladó. Irányár:
7,2 millió Ft. Érdeklődni ott.
Csabai utcában háromszobás, gáz-vegyestüzelésű, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: 70/28675-91.
Posta utcai kétszobás összkomfortos ház
eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/3654-828.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 8 millió Ft.
70/672-66-28, 70/612-83-74.
Mezőberény központjában, 2. emeleti 68
m2-es, 1+2 félszobás bútorozott lakás eladó. Irányár: 8millió Ft. 70/50-88-624.
Karacs 1/B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház
361 m2-es telekkel 8 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Ady 12B-ben első emeleti 1+ 2 félszobás,
70 m2-es, összkomfortos lakás eladó. Tehermentes kertes házra cserélnénk. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.: 30/43-42-297.
Fáy utcán igényesen felújított, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
30/604-54-72.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.
Karacson 58 m 2-es első emeleti, teljesen felújított lakás, beépített fenyő
szobabútorral, új nyílászárókkal igényesnek eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
30/530-96-23.
Karacs 2B-ben első emeleti szigetelt,
fehér teraszkerítéses világos lakás tárolóval, újszerű bútorokkal eladó, esetleg cserélhető. Ár: 9,5 millió Ft. 66/739890.
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
Váradi utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház garázzsal, melléképülettel
eladó. Első emeleti tömblakást beszámítok. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/47-42609.
Békésen a Kubikos utcában négyszobás
családi ház eladó. Irányár: 12 millió. Ft.
Érd.: 30/31-63-407.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Központban két utcára nyíló, vállalkozásra
is alkalmas 100 m2-es polgári ház eladó
nagy portán. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
70/327-16-53.
Városközpontban földszinti, 80 m2-es,
háromszobás lakás eladó. Lépcsőháztól
független bejárattal. Irányár: 12,9 millió Ft.
Tel.: 20/770-58-33.
Békésen 1426 m2-es telken 106 m2-es
nappalis+háromszobás,
kétkonyhás
családi ház garázzsal és melléképülettel eladó. Irányár: 13,99 millió Ft. Tel.:
30/509-20-64.

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: március 29. kedd 12 óra

Békésen, az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó.
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16
millió Ft. 30/96-38-391.
Síp utcában háromszobás, kétgarázsos
ház eladó. Ipari áram, nagy terasz, parkosított udvar. Irányár: 16 millió Ft. 30/44830-29.
Hőszigetelt, klimatizált, padlófűtéses, háromszobás, kétgarázsos ház eladó utcáról
megközelíthető üzlethelyiséggel. Irányár:
19 millió Ft. Érd.: 30/87-22-793.

Ingatlant keres
Részletfizetéssel vennék lakást Békésen.
Havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni. 20/38736-92.

Kert, szántóföld
Malomasszonykert elején 3 kvadrát bekerített kert építési lehetőséggel eladó. Villany, víz, faház, gyümölcsfák. Tel.: 30/82247-88.
Malomasszonykertben 3300 m2 bekerített
kert eladó. Víz, villany, tároló helyiség. Tel.:
20/478-16-51.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép, nem téliesített kőépülettel, termő
gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC,
tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút.
20/800-86-71.
Békéscsaba határában 30 hektár erdőből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/25038-28.
Sebők kertben 1059 m2-es rendezett kert
gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany. Érd.: 70/60-60-586.

Jármű, alkatrész
Hét éves Dacia Sandero kevés kilométerrel első tulajdonostól friss műszakival eladó. Érd.: 30/693-47-85.
80-as MTZ kisfülkés akkunélküli, új hüvelygarnitúra, főtengely eladó. Érd.:
66/412-599.
Kétsoros sorközművelő kultivátor eladó,
keveset használt, megkímélt állapotú, TZ
4K kistraktorhoz, vagy hasonló típusú
kistraktorhoz. Tel.: 30/433-79-89.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/56-09-175.
1997/04 évjáratú, egyedi kivitelezésű, ráfutófékes, piros színű utánfutó eladó vas
magasítóval, friss műszakival, törzskönyvvel, megkímélt állapotban. Tel.: 20/44170-96.
Kétkerekű elektromos kerékpár jó állapotban eladó vagy háromkerekűre cserélhető. 30/48-72-893, 30/94-10-762.
S.E.L. 500-as veteránkorú megkímélt Mercedes eladó. 30/94-55-433.
ETZ 150 cm3-es motorkerékpár, Honda Pal
50 cm3-es robogó eladó. Tel.: 30/457-23-02.

Állat
Tojó tyúkok eladók. Érd.: 30/725-78-97.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistestű dísztyúkot keresek megvételre. Kakas
nem érdekel. Tel.: 30/433-79-89
Hasas anyakecskék, kisbálás szalma,
akác oszlopok eladók. 20/472-96-58.
Süldők eladók. 20/580-55-700.
Hagyományos takarmányon nevelt 120 kg
körüli hízósertések és 3 db 50 kg körüli
süldő eladó. Tel.: 70/218-59-72.
Vágni való nyúl konyhakészen is eladó.
Eladók: nyuszik, tojó pulykák kakassal,
néma kacsák. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Anyakecskék gidákkal eladó. Bocskai u.
81. Tel.: 66/634-507.
3 db 45-50 kg-os süldő eladó. Tel.: 70/6466-245.

Társkeresés
65-70 éves férfit keresek szabadidő eltöltés céljából. 70/20-40-112.
Gyermektelen 176 cm magas, határozott,
intelligens nyugdíjas férfi jólelkű, szolid,
engedékeny feleséget keres 54 éves korig.
Tel.: 30/97-65-061, 17-18 óra között.

Munkát keres, ajánl
Méhészetbe kisegítő férfi munkaerőt keresek. Tel.: 20/47-81-651.
Megbízható nő munkát keres, pl. idősgondozást, takarítást, bevásárlást. Tel.:
30/73-44-849.

Idős nő vagy férfi gondozását vállalnám.
20/38-73-692.
Bolti eladói végzettséggel munkát keresek.
Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli
munka is érdekel. Érd.: 30/716-58-46.
Délelőttönként takarítói munkát vállalok.
20/387-36-92.
Magánházaknál, idős házaspároknál takarítást vállalnék. Tel.: 70/74-85-911.

Egyéb
Cipőiparban használatos elektromos varró-stoppológép újszerű állapotban eladó.
66/412-070.
Dióbél eladó,1500 Ft/kg. Érd.: 30/462-89-11.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Oxigénpalack, famázsa, szőlőprés, férfiöltönyök eladók. 30/693-47-85.
Két szobafenyő, jukka pálma, pálma eladó. 30/905-49-14.
Whirlpool kombinált hűtő, Csepel varrógép eladó. 70/612-83-74.
Terménydaráló eladó vagy fiatal anyabirkára, jerkebárányra cserélhető. Tel.:
70/227-00-63.
Beépíthető bontott cserépkályha tartozékokkal eladó 20 ezer Ft-ért. 30/239-22-95.
Két férfikerékpár eladó. Tel.: 66/413-974.
Lila-bézs színű, kiváló állapotú babakocsi
mózeskosárral, esővédővel eladó 20 ezer
Ft-ért. Érd.: 20/463-25-33.
Üvegszálas, törhetetlen nagy sózókád eladó. 66/414-919.
Eladó: íróasztal, thonett székek, húsdarálók, szőnyeg, réztányéros mérleg, mázsa,
Phoenix varrógép. Érd.: 30/95-22-466.
Cipőiparban használatos kézi szerszámok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók.
Tel.: 66/412-070,
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok,
reka
mié, székek, Erzsébet asztal+éjjeli szekrények, új hallókészülék, kővályúk.
70/612-83-74, 70/672-66-28.
Eladó: rekamié, 2 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, húsdaráló, háromrészes ülőgarnitúra. 30/905-49-14.
Bioptron lámpa + 7 színes lencse eladó
kedvezményes áron. Érd.: 70/221-96-65.
Eladó: új reszelők, nagyméretű derékszíjak, egyedi pincezár, fa- és fémkeretes
kézfűrészek tartalék lappal, fémtestű fagyalu. 70/236-35-37.
Eladó: paprikadaráló, szőlőprés, hegesztőtrafó, 500 l cefréshordó, 4 férőhelyes
kerékpártartó. Érd.: 70/221-96-65.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
42-es méretű, fekete színű, bőr, férfi csizma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: számítógépasztal, szobabútor,
Wolksvagenre-Audira-Seatra acélfelni, hármasablak, kettesablak, 3db szimplaablak,
kézmosókagyló, infralámpa. 30/260-54-21.
Eladó Wilo keringető szivattyú, Simson
sztender, kézmosókagyló, Opel acélfelni,
írógép, kisbíródob, szénavágó. 30/26054-21.
Jól felszerelt férfi MTB kerékpár eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
Édes és erős házi őrölt fűszerpaprika eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 2 db női 28-as kerékpár, 10 db régi
rádió, fa virágtartó, 2 db forgószék, Simson Schwalbe, 10 db viharlámpa, 15 db
vegyes porcelán, kis mázsa, nagy mázsa
súlyokkal, 4 db régi bolti mérleg, kézi szerszámok. Békés, Révész u. 7. Tel.: 66/413716.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Beton virágtartó eladó (2m×0,5m). Érd.:
20/592-31-59.
Eladó: sörpad gyertyánfából, kőműves
pallók, B30-as tégla, ponyvatartó vas.
30/448-30-29.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek.
30/94-55-433.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Ágyneműtartó világos, lakkozott kivitelben
eladó. Érd.: 30/87-22-793.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Színes videokaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Négyütemű Briggs motoros fűnyíró (28
ezer Ft) és tolikapa (15 ezer Ft) eladó.
20/592-85-04.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcserép,
csempekályha, samott tégla, faanyag, léc,
deszka, gerenda, akác oszlopok, ablakok,
konvektorok, vízmelegítő. 20/47-29-658.
Eladó: csillárok, éjjeli lámpák, falikarok,
modern szekrénysorok, cipőtartó. Érd.:
30/87-22-793.
Négyégős Karancs gáztűzhely 10 ezer Ftért eladó. Tel.: 30/822-47-88.

Brigs motoros rotakapa 5 LE tartozékaival
eladó. Te.: 30/457-23-02.
Eladó: samott tégla, rönkhasító, kályhacsempe, hazai cserép + kúpcserép, cirkula, terménydaráló ládával, 300 kg-is
mérő famázsa súlyokkal, pajzsos villanymotor. 30/448-30-29.
Varrógép, virágtartók, nagy edények,
160x200 cm-es ágyneműtartós franciaágy eladó. Érd.: 30/87-22-793.
Eladó: 50 cm átmérőjű cirkulakorong, régi
paraszt kanapé, két láncfűrész kis hibával
alkatrésznek is. 30/27-28-342.
Keveset használt 52-56-os méretű öltönyök eladók. Érd.: 30/87-22-793.

Babahordozó gyermekülés, 2 db járdaszőnyeg, zenélő szobahinta, gyerek
ágyhoz béléshuzat, kicsi trambulin eladó.
30/590-69-38.
Eladók: zsírosbödönök, 30 l műanyag bödön, 720 ml üvegek méznek, befőttnek
(100 db), függönytartó. Tel.: 30/272-43-50.
Minőségi új és használt paplanok és párnák eladók. 30/94-55-433.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk,
kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő.
70/27-10-532.
60 l Lehel hűtőszekrény 8 ezer Ft-ért, kerti
traktor utánfutó 25 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
66/415-469, 30/612-70-21.

Magánszemélyeknek,
őstermelőknek

Kérjük, ajánlja fel
személyi jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért”
Közhasznú Közalapítvány
javára!

adóbevallás
készítését
vállalom.

30/522-47-13, Páfiné.

Adószám:
18386169-1-04

Számlaszám:
11998707-06278340-10000001
Erste Bank

„Virágos” Erzsi néni
90 éves lett

Sokan ismerhetik Juhos Imréné Erzsike nénit a békési piacról, aki hosszú éveken keresztül gyönyörű virágokat
árult. Erzsike néni nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból Izsó
Gábor polgármester személyesen köszöntötte. A víg kedélyű asszony öt gyermeket nevelt fel, mára már 12 unokával

és 13 dédunokával gyarapodott
a családja. A vidámság az örök
mozgatórugója, talán ennek is
köszönheti, hogy a Háziipari
Szövetkezetben a fűzvessző húzásával töltött kemény fizikai
munka ellenére ma is pozitívan
szemléli a mindennapok történéseit. Erzsike néninek ezúton
kívánunk sok boldog születésnapot és további jó egészséget!
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A békési szűcshímzés legjava Egy nyelvet beszélünk
Zavar a mátrixban

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ifj. Mahovics Tamás Nagyecsedi magyar verbunkjával vette
kezdetét A békési szűcshímzés
címmel rendezett kiállítás megnyitója a Galéria nagytermében, március 11-én. Ezt követően Izsó Gábor, városunk polgármestere mondott köszöntőt,
majd a kiállítást S. Turcsányi
Ildikó, főmuzeológus nyitotta
meg, aki a szűcshímzés történetéről adott tájékoztatót a közönségnek. Ezek után Oszkóné
Csukás Irén, muzeológus-tanár
mutatta be a kiállítást, ő emlékezett meg Kiss Józsefné Szabó
Anna (1925-2003) életművéről,
a kiállítás az ő szűcshímzéssel
készített munkáit mutatja be.
Elmondta, hogy 1974-től rendszeresen részt vett népművészeti kiállításokon, valamint 1975től szakköröket is szervezett Békésen, majd Békéscsabán, il-

Szép békési hímzéseket láthatunk augusztusig a Galériában.

letve tanfolyamokon vett részt,
ahol a saját maga által tervezett
hímzéseket mutatta be. Munkái nemsokára nemcsak Békésen, hanem megye- és országszerte, sőt a határokon túl is ismerté váltak. Az akkori Szovjetunióba, Svájcba, Svédországba,
Mongóliába, de még Kínába és
Kanadába is eljutottak az általa

készített darabok egy-egy kiállításra. Munkája elismeréseként
számos díjat kapott. Értékmentő munkásságának köszönhetően neve a Magyar Örökség Díj
Ezüstkönyvébe is bekerült.
A tárlat augusztusig látogatható keddtől szombatig 1016 óra között a Békési Galériában. 
Zsombok I.

Történt a napokban, hogy Snoop Doog
(aki nevével ellentétben nem kutya és nem
is rajzfilmfigura, sokkal inkább rapper és
főállású laza arc) bejelentkezett az internetre, méghozzá Kolumbia fővárosából, Bogotából. Hogy mit is lehet Kolumbia turisztikai vonzereje, abba most ne menjünk bele, a lényeg: nem sikerült megbirkóznia azzal
a sok betűvel, és Bogotá helyett Bogátát írt
be, amely pedig a romániai Marosbogát neve.
A rajongók meglepődve konstatálták, hogy a
világsztár egy 370 lelkes kistelepülést választott pihenése helyszínéül, jobbnál jobb kommentek jelentek meg mindenféle világnyelven, például románul is, de a falucska polgármestere feltalálta magát, és megírta, hogy ha
már így esett a dolog, szívük minden szeretetével várják Snoop Doogot, a rendelkezésére
bocsájtják a település panzióját mind a kilenc

szobájával, és a tiszteletére „képosztalevest és
nyárson sült disznót” fognak felszolgálni.
Talán Középfölde nevei közé, Tolkien tollára kívánkoznak azok a nevek, amelyekkel
egy kedves olvasó találkozott, amikor Ausztriában járt, és a burgerlandi részen a magyar
nevekre állított GPS a következő falvakat és
városokat zengte be: Kerékerősítővár (Bad
Radkersburg), Vasgyűrűbükszád (Fehring),
Rábaakadálymentes (Raabau), a szlovén oldalon pedig Keréknekfel (Gorndja Ragoda)
és Hercegzagcakkos (Hercegovščak). Előttünk van az egyedi Sonkád gazda, aki lazán
oldalba böki kedves társát, és odaszól neki,
hogy ránduljunk már át Macskásdra (Katzelsdorf) vagy a szlovén Policébe (ennek pedig várjuk az izgalmasnál izgalmasabb magyar fordításait)!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Szórakozóhelyen lopott
Békésen, egy szórakozóhelyen lopott meg egy nőt az a
férfi, aki ellen vádemelést javasol a rendőrség. Az eset még tavaly november 29-én történt. A
nő a pénztárcáját és a mobilját
a táskájában tartotta, azt pedig
egy fogason őrizetlenül hagyta.
Mikor észrevette, hogy meglop-

ták, értesítette a rendőrséget. A
rendőrök hamarosan megtalálták és kihallgatták a18 éves K.
A-t, aki beismerte a lopást. A
rendőrség a nyomozást a gyanúsított ellen vádemelési javaslattal zárta le és a büntetőeljárás iratait március 9-én elküldte a Békési Járási Ügyészségre.

A történtek kapcsán a rendőrség kéri, hogy senki ne hagyja sehol még rövid időre sem
őrizetlenül a személyes dolgait.
Üzletekben, szórakozóhelyeken percekre se tegyék le úgy
a pultra, polcokra táskáikat,
pénztárcáikat, mobiltelefonjaikat, hogy nem figyelnek rá.

SZOCIÁLIS HÁLÓ…..
KÖZÖSSÉGI HÁLÓ…
SPORTHÁLÓ…
Új szolgáltatással bővül
a Szent Lázár Alapítvány tevékenységi köre.
2016. év elején kezdődtek a tárgyalások arról, hogyan tudna az alapítvány még többet
segíteni az ellátottakon, a békési embereken. Ennek érdekében az alapítvány felvette
a kapcsolatot egy gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó kft. munkatársával, Szabóné Győri Juliannával, aki számtalan megoldást kínált az elsősorban mozgásszervi problémákkal küszködő ellátottak számára. Az előadáson bemutatkozott a
cég maga, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékeket is megismerték. A Szent
Lázár Alapítvány hozzásegíti ellátottjait és leendő ellátottjait az ortopédiai vizsgálatokhoz, melyeket a cég szervez. A rendelés időpont egyeztetés alapján történik és
teljesen térítésmentes, azaz ingyenes. A Szent Lázár Alapítvány autóval elviszi a
betegeket a szakrendelésre, és onnan haza is hozza. A rendelést SZAKORVOS látja
el, de nem kell hosszasan várakozni, beutaló nem szükséges. A közeljövőben tervek
között szerepel egy saját szakrendelő nyitása is, az engedélyeztetés folyamatban van.
Jelentkezni folyamatosan lehet munkanapokon 8-16 óráig a 66/643-588 vagy 20/22962-90-es telefonszámon. Kapcsolattartó: Molnárné Kiss Tímea. Személyesen a
Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatt.

Programajánlatok március 22. - április 9. között
Március 25. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör. Téma: húsvéti finomságok.
A belépés díjtalan.
Kulturális központ
Március 26. szombat 14-18 óra
Húsvéti játszóház. Nyuszisimogató, társasjátékok, kézműves foglalkozás. A belépés ingyenes.
Gyermekkönyvtár

Április 3. vasárnap18 óra
Békés-Salgótarján bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 1. péntek 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Április 6. szerda 17 óra
Sursum Corda-díjátadó ünnepi műsorral.
Kulturális központ

Április 2. szombat 8:30-tól
Temetőtakarítás a Rózsa és a Katolikus temetőkben a városvédők szervezésében.

Április 9. szombat 8 óra
Jóbarát Biliárd verseny Szűcs Sándor emlékére. Országos Biliárd Szövetség pontszerző versenye.Kult. közp.

Vicc
ÚJSÁGHÍREK
Archeológusok mezozoikumi
üledékekben halak lábnyomaira bukkantak.
X.Y. neves sportolónk eszméletét vesztette, mikor a labda a halántékának csapódott
Koponyáját röntgennel átvilágították, de az nem mutatott semmit.

fizetett hirdetmény

Az ortopédiai vizsgálathoz szükséges okmányok:
 személyi igazolvány
 lakcím kártya, közgyógyigazolvány
 taj kártya, és ha van kórelőzmény, az előző leleteket is hozza magával!
További szolgáltatásaink még nappali ellátás keretein belül:
 személyi higiéné segítése (mosási, tisztálkodási lehetőség)
 programokon való részvét lehetősége (farsang, főzések kirándulások)
 masszázsfotel, szobakerékpár
 jogi tanácsadás
 internet, médiaeszközök ingyenes használata
 eseti segélyek egyéni elbírálás alapján
 élelmiszeradományok évente többször is
 barátságos közösségben, kellemes környezetben hasznos időtöltés

Április 2. szombat 10 óra
XII. Fregolina Kupa a versenykönyvvel nem rendelkező gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és szenior táncosok számára. Belépőjegy: 1000 Ft/fő.
Kulturális központ

Szobafestést
és mázolást,

tapétázást, külső
homlokzatfestést,
szigetelést, valamint
házak, lakások
kisebb-nagyobb felújítását
vállalom reális áron!
Tel.: 70/276-83-78.
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Serdülő pingpongsikerek

Nemzetközi sakkverseny
Az Agro-Déló Kft. szponzorálásával nemzetközi sakkversenyt rendeztek március 11-14. között Békésen. Az Andor
László Emlékversenyen 44 személy vett részt, köztük román és orosz sakkozók is.

22 asztalon folyt a verseny a Rákóczi utcán.

Önkormányzati hírek

fizetett hirdetmény

Kommunális adó
támogatás igényelhető
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában
foglaltak alapján továbbra is lehetőség van a kommunális adó támogatásra, az alábbiak szerint:
Azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséggel összefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, kérelemre támogatás nyújtható
úgy, hogy az önkormányzat átvállalja az egyébként fizetendő adó
összegének 50 %-át. Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:
- család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének 200%-át (57.000 Ft),
- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át (71.250 Ft),
- és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal nem rendelkezik.
A támogatás egy adóévre szól, a kérelmeket a tárgyévre vonatkozóan március hó 16. napjától április hó 15. napjáig lehet
benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összegét az adóalany adószámlájára kell átutalni.
A kérelmeket 2016. március 16. napjától 2016. április 15.
napjáig lehet benyújtani a Békési Polgármesteri Hivatal 36os és 37-es irodáiban. 
Tárnok Lászlóné jegyző sk.

MEDHOD MIX
A feeder horgászat szinte
már minden horgász számára ismerős lehet. Sokan nagy
kedvvel használják is. De azoknak, akik esetleg még nem
hallottak a method mix alkalmazásáról, nekik szeretnék ismertetést adni. Speciális ete-

tőanyag a töltögető- és a methodkosárhoz gyártott method
mix. A mix használatának titka, hogy nem etetjük túl a halakat, csak minimális etetőkeveréket kell használni. A közvetlenül az etetőkosárból kiáramló csalogatóanyag nagy
erővel vonzza a halakat. Ennek
a remek keveréknek az összetételében van a titka. Szinte minden mixnek a halliszt az alapja
és ehhez párosítanak különféle
édes vagy gyümölcsös ízeket.
A kosárból kimondottan rövid
előkén felkínált csali csalogatja
a pontyokat és kárászokat. Apró szemcseméret jellemzi, olajos összeállítása miatt a fenékre
érve azonnal kifejti a hatását.
Nem szükséges előetetés, viszont pontos horgászat szükségesés, tehát, hogy ne dobáljuk
szét a method kosarat a víztükrön. A mix használata egyszerű: kevés vízzel keverjük ki, kevés aroma hozzáadása szükségeltetik. Körülbelül negyedóra pihentetés kell, utóvizezés,
majd ismét keverés, és már
használható is.
Szekerczés Sándor

Szűcs Sándor és Balogh Ágnes Kyra Baranyi József edzővel.

Száz kilométeres versenyt
teljesítő békési atléták
Mozgalmasan zajlott a február vége és a március eleje a
Békési DAC atlétáinál.
Budapesten a SYMA Csarnokban a serdülők fedett pá-

fotó: internet

tén ötpontos orosz nemzetközi
mester Chetverik Maxim. További sorrend az első hat között: Kakuk Sándor, Oláh Gábor Mihály, Restás Péter. A
verseny pénzdíjas volt, az első
hat játékos között 165 ezer forint pénzdíjat osztottak szét.
Az 1600 FIDE értékszámig
nevezetteknek kilenc fordulót
kellett lejátszaniuk 60 perces
játszmákkal. Ezt a versenyt a román Victor Magold nyerte meg,
jutalma tárgynyeremény volt.
Ezek mellett több különdíjat is kiosztottak, mások
mellett:
Legfiatalabb játékos: Filip
Magold (8 éves)
Legjobb női játékos: Demeter Dorina
Legjobb 14 év alatti játékos: Kovács Gergő Norbert
Legjobb 18 év alatti játékos: Varga Tamás (Békés)
Legjobb szenior: Hajdú
István (65 éves)

Fotó: Békési Újság.

A Békési Sakk Szakosztály
által szervezett nyílt versenyre életkortól és élő pontszámtól függetlenül bárki nevezhetett, a négy nap során hét partit kellett teljesíteniük. A lebonyolítás úgynevezett svájci
rendszere lehetővé tette, hogy
pár forduló után kialakuljon az
erősorrend, a jobbak a jobbakkal mérjék össze tudásukat,
így az eredmény híven visszaadja az erőviszonyokat.
A békési sakksportban kiemelkedő szerepet játszott Andor László és édesapja, dr. Andor László emlékére megtartott versenyt végül a legmagasabb FIDE értékszámmal
(2397) induló FIDE mester, a
mindössze 30 esztendős Horváth Zsolt nyerte meg, aki hat
győzelme mellett egy döntetlent játszott. Második a békési
ifj. Samu Gábor lett 5 ponttal,
ő egyben a Békési TE szakosztályvezetője. Harmadik a szin-

Horgász
szemmel

A közelmúltban rendezte meg a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség a Békési TE megyei
ifjúsági és serdülő ranglista versenyét. A Békésen tartott megmérettetésen két helyi fiatal újra
bizonyította tehetségét.
A serdülők mezőnyében a fiúk versenyét
Szűcs Sándor megnyerte, a lányok között Balogh Ágnes Kyra második lett. Mindketten elindultak az ifjúságiak mezőnyében is, mindketten harmadikok lettek. Szűcs Sándor az ös�szevont párosok között az orosházi Molnár Leventével párban ezüstérmes.

hatodik lett. Ugyanekkor a fedett pályás összetett országos
bajnokságon, Nyeste Ágnes a
felnőttek ötpróba versenyén az
ötödik helyen végzett, Szilágyi

Két békési sportember, Bakó Gábor és dr. Bocskay Árpád 100 kilométeres futóversenyt teljesített a Velencei-tó partján.

lyás országos bajnokságán Veres Barnabás szerepelt a legjobban, a 3 kilométeres gyaloglásban az 5. helyen ért célba. Az
ifjúságiak mezőnyében, ugyanezen a távon Szilágyi Emma a

Petra az ifjúságiak között kilencedik lett.
Március elején a junior országos bajnokságon Nyeste
Ágnes 400 méteren a negyedik
lett, éppen lecsúszva a dobogó-

ról. Szintén 400 méteren a fiúk
között, Molnár Gergő a tizenkettedik helyen futott a célba.
A dobók Szombathelyen
szerepeltek. Fodor József az
ifjúságiak súlylökésének nagy
mezőnyében a tízedik helyre
lökte magát, 3 centiméterrel
lemaradva a nyolcas döntőről.
Közben a Velencei-tó partján rendezték meg a 100 kilométeres Országos Bajnokságot. A Békési DAC két atlétával, Bakó Gáborral és Dr.
Bocskay Árpáddal képviseltette magát. Az időjárás megkímélte őket, nem esett, de
azért így is embert próbáló
volt a 100 kilométer legyűrése. Az öt kilométeres köröket hússzor kellett teljesíteni. Bakó Gábor 10:09:23-el
a 16., míg dr. Bocskay Árpád
11:22:53-al a 20. lett. Gratulálunk a fantasztikus teljesítményükhöz.
Rácz András
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.
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