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PROGRAM:
Himnusz
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Ünnepi műsor

Kitüntetések átadása Békés városért végzett 
tevékenység elismeréséért

Diákpolgármester és diákalpolgármester beiktatása
Szózat

MegJelenésére feltétlenül száMítunk!

2016. április 5.  XXIV. évfolyam 7. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

megjelenIk: Békés, Bélmegyer, kamut, murony, Tarhos településeken

Újabb 
sportcsarnok épül

- A napokban hozzá-
járulását adta az önkor-
mányzat egy kézilabda 
munkacsarnok építésé-
hez. Mit jelent a munka-
csarnok kifejezés? 

- A Magyar Kézilabda 
Szövetség egy új program-
mal állt elő, ami szerint há-
rom év alatt néhány sport-

arénát és hatvan munkacsarnokot épít az or-
szágban. A munkacsarnok annyit jelent, hogy 
körülbelül 400-500 fő befogadására alkalmas 
szabványméretű csarnok. Ahhoz adták a hozzá-
járulásukat egységesen az önkormányzati kép-
viselők, hogy a város engedélyezi a területén 
való építkezést, illetve vállalja a megvalósulás 
után az üzemeltetést. 

- Milyen stádiumban van az előkészület? 
- Az előkészületek körülbelül egy éve kezdőd-

tek el. Fél évvel ezelőtt kaptunk határozatot ar-
ról, hogy Békés lesz az egyik helyszín a csarnok 
megépülésére az elkövetkező három év vala-
mikori időpontjában. Az én értelmezésemben 
ez egy nagyon komoly visszajelzés számunk-
ra a szövetség részéről, mellyel elismerik az itt 
folyó szakmai munkát. Nyolc év alatt a békési 
kézilabda a nulláról újra fel tudott kapaszkod-
ni oda, hogy számít az országos vérkeringésben, 
illetve utánpótlás-nevelésünket magas fokon 
jegyzik. Abban pedig, hogy nem kell várnunk 
három évet és lehetséges, hogy még az idén el-
kezdődik a beruházás, nagy szerepe van a név-
adó szponzorunknak, a Békés Drén Kft. tulajdo-
nosának, Barkász Sándornak. Most ott tartunk, 
hogy megvannak a terveink a költségvetéssel 
együtt, és a városi engedély a beruházás elkez-
désének lehetőségéről. A helyszín kiválasztá-
sánál első szempont volt, hogy a városi iskolák 
mindennapos testnevelésóráit tudjuk segíteni, 
így a legjobb helynek a Fáy András utca tekint-
hető. 

- Miért van szükség Békésen egy újabb sport-
csarnokra?

- Az elmondottakon kívül azért, mert a mosta-
ni sportcsarnok reggel 6-tól este 22 óráig nyit-
va van, és teljes kihasználtsággal működik. Sok 
helyi klub nem tud annyi időt eltölteni ott, mint 
amennyit szeretne, illetve amennyire szüksége 
lenne. Ennek orvoslásában is nagy segítség lesz 
az új helyszín. Nem utolsósorban pedig a kézi-
labda klub működését is segíteni fogja, hogy 
nem kell öt helyszínen tartanunk edzéseket.

- Ki finanszírozza majd és milyen szerepet 
játszik az egészben a Békési Kézilabda Kft?

- Teljes egészében a Magyar Kézilabda Szö-
vetség fogja finanszírozni a felépítést. Minimá-
lis hozzájárulás szükségeltetik a város részéről. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Interjú Polgár Zoltánnal, 
a Békési Kézilabda Kft. ügyvezetőjével

Fegyverfogás
Lakossági bejelentés alapján tartottak hely-

színi szemlét egy hobbitelken nemrégiben a 
békési rendőrök. A 49 éves Gy. L-nél a garázs 
dupla falában, a kertben lévő pihenőpadban és 
a tyúkól hátsó, felnyitható kettős falában táv-
csővel és házilag készített hangtompítóval fel-
szerelt puskákat és több száz darab, különböző 
méretű, golyós és sörétes lőszert találtak. A fér-
finak nem volt engedélye a fegyverek és lősze-
rek tartására.  További fegyverek és alkatrészek 
mellett a férfi bejelentett lakcímén a ház pad-
lásról 650 gramm kábítószergyanús zöld növé-
nyi törmeléket került elő. Gy. L-t bűnügyi őri-
zetbe vették. A puskákat, a több száz külön-
böző méretű golyós, illetve sörétes lőszert és a 
fegyveralkatrészeket, valamint a kábítószergya-
nús zöld növény törmeléket szakértőkkel vizs-
gáltatják meg a rendőrök.

Bélmegyer ünnepelt
Április első napján jeles ese-

mények ünneplésére gyűltek 
össze a bélmegyeriek. Gulyás 
György Liszt-díjas, Érdemes Mű-
vész zenepedagógus, karnagy, is-
kolateremtő igazgató 100 éve ezen 
a napon született. 1936 és 1939 kö-
zött Bélmegyeren kántortanító-
ként nevelte a falusi, tanyasi elemi 
iskolásokat, gyermekkórust szerve-
zett, műsoros esteket tartott a te-
lepülés lakóinak. Felügyelete alatt 
épült az egy tantermes iskola, mel-
lette a tanítói lakás, melynek falán 
ezen ünnepség keretében Bélme-
gyer Önkormányzata emléktáblát 
helyezett el. Az ünnepség szónokai 
megemlékeztek Gulyás György 
küzdelmes, alkotó életpályájáról, 

a zenekultúra formálásáért, a vi-
dék felemeléséért, a zeneoktatás 
színvonalának emeléséért vívott 
harcáról. Katona Gyula, a Béké-
si Református Egyházközség espe-
res-lelkipásztora ünnepi megemlé-
kezésében a kántortanítói szolgá-
lat, az iskola, a templom közösség 
megtartó erejét hangsúlyozta. Far-
kas Lászlóné, a Békés-tarhosi Ze-
nebarátok Körének elnöke Gulyás 
György bélmegyeri emlékezését 
idézte fel. Több egykori Gulyás-
tanítvány tisztelgett karvezetője, 
tanára, igazgatója előtt. Közülük 
Béres Károly, nyugalmazott zene-
iskolai igazgató személyes emlékei-
ből villantott fel néhányat. 

(folytatás a 6. oldalon)

Közös tavaszi nagytakarítás
Április 16-án, szombaton újra ösz-

szefogásra hív Békés Város Önkor-
mányzata valamint a Békési Kom-
munális és Szolgáltató Kft. Ekkor 
tartják a tavaszi nagytakarítási akciót 
a békés-dánfoki üdülőközpontban. 

A közösségi megmozdulásra ma-
gánszemélyek, civil szervezetek, in-
tézményi kollektívák, egyházi kö-
zösségek jelentkezését várják a szer-
vezők. Olyanokat, akik szívesen 
részt vállalnának a Békés szabad 
strandjának is helyt adó üdülőköz-
pont rendbetételében – tájékoztat-
ta lapunkat Izsó Gábor polgármes-
ter. Ilyenkor kezdődik Dánfok fel-
készítése a tavaszi nyitásra. A lehul-
lott avar összegyűjtésével, egy-egy 

faház külső lefestésével a lakosok 
nagy segítséget nyújtanak az üdü-

lőközpont munkatársainak a sze-
zonra való felkészülésben. A tavaszi 
nagytakarítási akció évek óta nagy 
érdeklődésre tart számot, több szá-
zan segítenek akár fát ültetni, akár 
szemetet szedni, akár az adott év-
ben kijelölt területet rendbe tenni. 

A jelentkező magánszemélyek, 
közösségek, civil szervezetek, in-
tézmények, egyházi gyülekezetek 
részvételi szándékukat előzetesen 
jelezzék április 12-én 16 óráig a 
66/411-174-es telefonszámon. 

Az előzetes jelentkezés azért szük-
séges, mert a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft. ennek megfelelően 
tudja biztosítani a szükséges szerszá-
mokat mindenki számára.  

Várjuk 
a keresztrejtvény 
megfejtéseket

Emlékeztetjük tisztelt olvasóin-
kat, hogy a 2016-os Békési Kalen-
dáriumban ismét közétettünk egy 
Békéssel kapcsolatos kérdésekből 
összeállított keresztrejtvényt. A Ka-
lendárium rekordidő alatt elfogyott 
a boltokból és bizonyára sokan meg-
fejtették a rejtvényt is. Aki szeretné 
próbára tenni a szerencséjét, a meg-
fejtést a kiadványban közétett nye-
reményszelvénnyel együtt április 
30-ig elküldheti a Kalendáriumban 
közzétett módokon. A helyes választ 
beküldők között vásárlási utalvá-
nyokat és jövő évi Kalendáriumokat 
sorsolunk ki.
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Hogyan tartsuk sokáig frissen a vágott virágokat? 
Ki ne szeretné a friss virágokat a lakásában, azon-
ban gyakran olyan hamar elhervadnak, hogy ked-
vünk sincs energiát és pénzt áldozni rájuk. Néhány 
tipp, amivel tovább megőrizhet-
jük a vágott virágok frissességét.

Aranyszabály, hogy mielőtt a 
virágokat a vázába helyezzük, 
alaposan mossuk el azt, hiszen 
így megszabadulhatunk a bak-
tériumoktól és az egyéb szeny-
nyeződésektől is. Az átlátszó 
vázákban makacs vízkő tele-
pedhet le, amit ha nem szeret-
nénk vegyszerekkel eltüntetni, 
akkor próbáljuk meg egy kis 
ecettel fellazítani. A vázába he-
lyezés előtt vágjuk vissza a vi-
rágok szárát 2-3 centivel, majd 
pár naponta ismételjük meg ezt a műveletet, kivé-
ve a tulipánok esetében.

A száron lévő levelek egy részét is érdemes el-
távolítani, mert a vízbe lógva ezek hamar rohadás-
nak indulhatnak felgyorsítva ezzel a hervadást. A 
virágokat langyos vízbe tegyük, és ha van rá le-
hetőségünk, akkor adjunk a vizükhöz a speciális, 
hervadást megakadályozó szerekből, amit a ker-
tészetekben és virágboltokban szerezhetünk be. 
Házilag is készíthetünk: 1 liter vízhez adjunk 1 evő-
kanál cukrot és ecetet, és citromlevet. Remek táp-
anyag a friss virágnak a sör, így némi maradékot 
nyugodtan csöpögtethetünk a vázába. A virágokat 
mindig szálanként rendezzük el a vázában, ne pe-
dig úgy összefogva, ahogyan szedtük őket. Jó, ha 
a váza szára tartja a csokrot, nem ér le a virág az 
aljára, mert az akadályozza a víz bejutását. Sze-

rencsés viszonylag hűvös helyre helyezni a vázát, 
ami nem huzatos és nem éri közvetlen napfény. 

Mindegyik virág más és más. Az írisz szereti a 
hideg vizet, ezért néha tehetünk 
a vázába egy-egy jégkockát. A 
gerbera sokkal tovább szép 
marad, ha széles aljú vázába 
tesszük, és abba is csak kevés 
langyos vizet, amit ne cserél-
jünk ki soha, csak töltsünk után. 
Szobahőmérsékleten a krizan-
tém szirmai hamar hullani kez-
denek, ezt megelőzve csöpög-
tessünk néhány csepp viaszt a 
szirmok tövéhez. Az üveges szá-
rú növények kicsit bonyolultab-
bak, viszont pontosan emiatt 
tovább maradnak frissek akár 

víz nélkül is. Állítsuk a kálát vagy az amarilliszt 
néhány órára cukros vízbe, majd nedves vattapa-
maccsal dugaszoljuk be a szárát és csak eztán te-
gyük őket vázába. A vágott tulipán vizét sem érde-
mes cserélni, esténként öntsünk hozzá némi fris-
set. A nárcisz olyan anyagot termel, ami árthat a 
többi növénynek, így a levágása után pár órára kü-
lön vázába kell állítanunk.

A liliom porzója makacs foltokat hagyhat a te-
rítőn, így a vázába helyezéskor vagy vágjuk ki a 
porzókat, vagy nagyon óvatosan fújjuk le őket egy 
kevés hajlakkal, hogy a virágpor ne hulljon le. A 
rózsa szárát mindig ferdén vágjuk, lehetőleg 3-5 
centiméter hosszan, majd állítsuk meleg vízbe a vi-
rágokat. Pár nap múlva egy kis ideig lógassuk lefe-
lé a virágokat, vágjuk vissza a szárukat és tegyük 
őket friss vízbe.

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A VoLT JANÁK-hÁz
A Kossuth utca 26. számú gazdaház hom-

lokzata eredeti állapotában, szépen felújítva 
áll előttünk. Jó erre járni, s megnézni. Kö-
szönjük Vizsnyiczai Sándor úrnak és családjá-
nak, amiért megőriz-
ték a homlokzat épí-
tett értékeit. 

A lakóházat egy 
Janák nevű gabona-
kereskedő építtette, 
1922-ben. A ház épí-
tési éve jól látható a 
homlokzaton. Sokáig 
élt itt Jantyik Pálné, 
később pedig idős er-
dei Ferenc és családja. 
Molnár Józsefné nyugdíjas tanárnő is lakott 
itt, aki Domokos Jánostól vette meg a házat. 
Molnár Józsefné Margit tanárnő kiváló peda-
gógus volt, aki nagy türelemmel tudott bánni 
a problémás, magatartászavaros gyermekek-
kel, serdülőkkel is. Személyiségéből áradt a 

nyugodtság, higgadt egyéniségével az indula-
tos tanulóra is nyugtatólag hatott. 

Az utcasorban álló építmény szoba-
konyha-szoba alaprajzi elrendezésű. Az ut-

cai homlokzat lába-
zati párkányban vég-
ződik. A homlokzatot 
kiugró falsávok díszí-
tik. Az oromfalon kör 
alakú szellőzőnyílást 
láthatunk. Az épület 
tömegében és aránya-
iban a mezővárosi pa-
rasztháztípust képvi-
seli. 

Még egyszer köszö-
nik az épített értékeket figyelemmel kísérők 
Vizsnyiczai úrnak, amiért e jellegzetes béké-
si ház megmentésével példát adott városunk 
polgárainak építészeti örökségünk megőrzé-
sére. 

Bíró György, városvédő 

 A Békési központi orvosi Ügyelet tájékoztAtójA

Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt hónapokban az Orvosi ügyelet be-

tegforgalma látványosan megnövekedett: több 
mint 400 fő ellátás havonta. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy 
az ügyeletre érkező betegek 
többnyire nem az ügyeleti el-
látás körébe tartozó panaszok-
kal keresik fel. Az indokolatla-
nul igénybe vett ügyeleti ellá-
tás miatti betegforgalom növe-
kedése megnövelte a várakozá-
si időt mind a rendelőben, mind a beteghez való 
kihívás esetében. A betegek ellátása nem érke-
zési sorrendben, hanem sürgős szükség szerint 
történik. Az Alföld Ambulance Kft., mint az 
orvosi ügyelet békési üzemeltetője az alábbi tá-
jékoztatást adja a lakosoknak.

Az ügyelet fő feladata az alapszintű sürgős-
ségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy elsősorban 
azoknak az orvosi teendőknek a rendelési 
időn kívüli ellátására szerveződött, amelyek 
a következő háziorvosi rendelési időig nem 
halaszthatók. Azaz elsősorban a frissen ki-
alakult betegségek, vagy háziorvosi ellátás 
után a már meglévő betegség állapotrosz-
szabbodása esetén kell az ügyelethez fordulni, 
amikor azonnali beavatkozás nélkül fennáll 
a tartós vagy a maradandó egészségkároso-
dás veszélye.

Idült betegségek, egyszerű panaszok, ha-
lasztható esetekben lehetőség szerint a ren-

des háziorvosi rendelési időt vegyék igény-
be, hiszen ügyeleti időben lényegesen nehe-

zebben elérhető és kisebb 
számú a rendelkezésre álló 
diagnosztikus és terápiás le-
hetőségek száma.

Rendszeresen szedett 
gyógyszerek esetében gondos-
kodjanak időben a háziorvos-
nál történő felíratásról. Ügye-
leti időben csak újonnan szük-

ségessé vált vagy életmentő gyógyszereket tu-
dunk felírni, kedvezményes gyógyszerfelírásra 
nincs lehetőség és az ügyeletes gyógyszertár is 
nehezebben érhető el.

hirtelen fellépő súlyos panaszok, élet-
veszélyes állapotok, balesetek, közterületi 
rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is 
kérheti az országos Mentőszolgálat segítsé-
gét a 104-es segélyhívó számon!

Érdemes tudni és szem előtt tartani, hogy 
az ügyelet, bár mindig igyekszik a lehető leg-
hamarabb segítséget nyújtani, reálisan nem 
képes az azonnali elérhetőség biztosítására, 
figyelembe véve azt, hogy egy ügyeletes or-
vos látja el 23 ezer ember sürgősségi alapel-
látását. A hívások torlódása esetén akár 1 óra 
is eltelhet, mire egy adott vizsgálatra sor kerül.

Az indokolatlan esetekhez történő hívások 
miatt csökken az esély, hogy az ügyeletes au-
tó időben érjen a valóban sürgős esetekhez.

Megszépült az iskolaudvar
Több mint egy évvel ez-

előtt döntött úgy a Petőfi ut-
cai alsó tagozat munkaközös-
sége, hogy szeretné újjávará-
zsolni udvarát. Ennek érdeké-
ben több vásárt is rendeztek 
az előző és az idei tanévben, 
ahol a szülők adományaikkal 
járulhattak hozzá a kezdemé-
nyezéshez.

Még tavaly október elején 
kezdődött el az érdemi mun-
ka, mikor a szülők és az isko-
la munkatársai segítségével te-
reprendezés zajlott. Az iskola-
vezetés és a fenntartó egyház-
község, látva a megújulásra 
törekvést, megszavazta és fi-
nanszírozta az iskolaudvar sár-
mentesítését, gumitéglával és 
díszburkolattal való ellátását. 
így rendezett terepre kerül-

hettek vissza a megfiatalodott 
udvari játékok is.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani mindenkinek, 
aki fizikai munkájával illetve 
anyagi segítséggel támogatta, 

ezt a számunkra fontos cél el-
érését.

A Petőfi utcai alsó tagozat 
munkaközössége nevében: 

Sántáné Kis-Kovács Györgyi 
DÖK vezető

Rendezettebb tér, felújított játékok az iskolaudvaron.

Táblaavatás és tisztelgés 
Kedves gondolat született meg Kovácsné 

Eszter alapítványi kuratóriumi elnök és Bí-
ró György városvédő fejében. A volt hunya-
di téri Általános Iskola épületében emléktáb-

la avatást szerveznek a városvédő egyesület és 
a Szent Lázár Alapítvány munkatársai. ez al-
kalomra visszahívjuk az egykor itt tanító pe-
dagógusokat, tanulókat, tisztelőket. A múlt, a 
jelen és a jövő egyszerre van jelen, vélekednek 
a szervezők, hiszen a ház funkciója, a tanítás 
napjainkig is megmaradt, a szociális szakem-
berek ma is tanítói funkciót látnak el. Taníta-
nak élni, dolgozni, boldogulni az életben.

Az ünnepség időpontja: április 27. szerda 15 
óra, melyre várnak szeretettel minden kedves 
tanítót, aki 1930 és 2004 között itt tanított, il-
letve az egykori nebulókat, és a többi kedves ér-
deklődőt.  

Újabb sportcsarnok épül
(Folytatás az 1. oldalról)
Főleg engedélyek megadása 

és az ehhez tartozó dolgok ügy-
intézése. A megépült csarnok a 
város tulajdonába fog kerülni az 
üzemeltetéssel együtt. Milyen 
szerepet játszunk ebben a meg-
valósulásban? Nagyképűség 
nélkül mondhatom, hogy ebben 

a játékosok, az edzők, a szülők, 
a szurkolók, a kézilabdában dol-
gozó munkatársaim előző nyolc 
évben végzett munkája egytől 
egyig benne van. Ha ők nem áll-
nának mellettünk és nem dol-
goznának a városért, akkor most 
nem beszélhetnénk ezen terve-
inkről. 

Interjú Polgár Zoltánnal, a Békési Kézilabda Kft. ügyvezetőjével
Nefelejcs 
Díjátadó

A Nefelejcs Egyesület 
április 9-én 16 órától 

adja át díjait 
a kultúra és oktatás jeles 

békési képviselőinek. 
Helyszín a Galéria. 

Ajándék műsorral és szerény 
vendéglátással várnak minden 

érdeklődőt.
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Egri párhuzamok

Több mint négyszázan 
vettünk részt a KÉSZ idei 
zarándoklatán. „Mint Do-
bó a bástyán” - volt az ese-
mény mottója, célja meg 
ima Magyarországért és a 
keresztény Európáért. Lé-
lekemelő, szívet melenge-
tő, fáradságos, de gyönyö-
rű nap volt. Az alábbiak-
ban Dr. Osztie zoltánnak, 
a KÉSZ országos elnöké-
nek a prédikációjából össze-
gyűjtött gondolatokat ol-
vashatják el. És tehetik ma-
gukévá.

 „Szent József ünnepé-
re esett a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége egri 
zarándoklata, amellyel kö-
nyörgünk Magyarországért 
és európáért. Szent József 
olyan valaki, akit az Isten 
odaállított egy őrhelyre, és 
ott rendületlenül áll. Betöl-
ti a maga küldetését, ami-
re Isten rendelte. Szép ezt 
itt Egerben végigelmélked-
nünk, ahol a hős magyar vi-
tézek és asszonyok ott áll-
tak az őrhelyeiken, és hősies 
lélekkel töltötték be a ma-
guk feladatát a pogányság-
gal szemben. De a végvári 
vitézeknek legalább olyan 
módon kellett, hogy védel-
mezzék Magyarországot a 
Habsburg Birodalom táma-
dásaival és nemtelen indu-
lataival szemben is. nem 
kevesebbet szenvedett a tö-
rököktől a magyar nem-
zet, mint a Habsburgoktól, 
akik áruló módon odavetet-
tek bennünket a pogány tá-
madásoknak. Ezt a történe-
lemből nem szabad elfelej-
tenünk.

Szent József ott áll őr-
ként, a Szent Szűz tiszta-
ságos őreként. A magyar 
nemzet is, és azon belül a 
keresztény értelmiség, ott 
kell, hogy álljon őrként az 
őrhelyén egész európában 
a pogány támadásokkal 
szemben. Mennyire beszé-
des ebben a dekadens euró-
pai környezetben, hogy ép-
pen bennünket magyarokat 
érnek ma is a nemtelen tá-
madások. A skandináv álla-
moktól kezdve, németor-
szágon át, Ausztriáig.

Ott áll a nemzet, ott áll 
a kormányfőnk őrhelyén, 
védve a keresztény Európa 
életét, jövőjét. A magyar 
nemzetnek és azon belül 
az értelmiségnek a keresz-

ténység védőbástyájává kell 
lennie a mai viharos idők-
ben. A keresztény értelmi-
ség, amely védi azokat az 
erényeket, amelyekre ma is 
oly nagyon szüksége van a 
nemzetnek és európának: 
mindenek előtt a keresz-
tény hitet, reményt és sze-
retetet. Amire ma is szük-
ségünk van az nem elsősor-
ban a keresztény értékek 
vagy értékrend. Ezzel nem 
tudunk mit kezdeni. Az ér-
ték egy relatív fogalom. Ki-
nek mi az érték? Van, aki-
nek a homoszexualitás pro-
pagálása, van, akinek a 
gender-program, mert vi-
láguralmi törekvéseit ezen 
keresztül tudja vagy pró-
bálja meg érvényre juttatni. 
Számunkra és az egész em-
beriség számára - boldogu-
lása érdekében - mindenek 
előtt a hit, a remény, a sze-
retet és a többi keresztény 
erény szükséges.

nagy okosságú Józsefnek 
mondja a litánia őt. Olyan 
ember, aki ismeri az oksá-
got. Az okokat. Értelmisé-
gi létünk alapvető vonása, 
hogy meglátjuk a történé-
sek mögötti összefüggé-
seket. A valódi okokat az 
események mögött. Fon-
tos nagyon, hogy a tágabb 
környezetben is lássunk, és 
tudjunk értékelni. Lássuk 
az európai folyamatokat, 
lássuk a mi társadalmunk 
folyamatait, és a mögötti 
okokat föl tudjuk tárni. Ez 
határozza meg számunk-
ra azt, mit kell tennünk. 
Mit kell tennünk? Szembe 
kell szállnunk a gonosszal. 
Olyan szép az egyik legked-
vesebb invokáció Szent Jó-
zseffel kapcsolatban: ő a go-
nosz szellemek réme. Olyan 
valaki, akitől futnak a go-
nosz szellemek. Kérjük te-
hát Szent József közben-
járását, és bízzunk abban, 
hogy a kérésünk eljut a 
mindeneket magában fog-
laló, magához ölelő Isten-
hez.”

Szeles, olykor csapkodó 
esős, hideg idő volt eger-
ben. Mégis, valahol ott be-
lül nagyon jó, felemelő, lel-
keket melengető érzés járt 
át mindenkit, a mi kis ti-
zenhét fős békési csapa-
tunkat is. Együtt voltunk. 
Együtt imádkoztunk re-
formátusok és katoliku-
sok, együtt jártuk életünk 
legtorokszorítóbb kereszt-
útját a bazilikában, együtt 
ettük az úti elemózsiát. 
Tudtuk, éreztük, hogy jó 
helyen és jó ügyért voltunk 
ott. És reméljük, még idő-
ben. 

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
április 2-9. 
Levendula Patika (Csabai u.),
április 9-16. 
a Jázmin Patika (Rákóczi u.),
április 16-23. 
Turul Patika (Piac tér).

A gyógyszertári ügyelet 
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehe-
tő 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: 
Fajó Attila (Békés) és Kisházi Tí-
mea (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Konkoly Jenőné Flóra Melita 
(66 évesen), Homoki Lajos (66, 
Kamut), B. Szabó Sándor (77), 
Pogoszov Mihályné Liszkai An-
na (77), Katona Viktor Györgyné 
Kollár Ilona Sára (88), Berecz-
ki Gábor (68), Csaplár Jánosné 
Gyaraki Ilona (71), Jakucs István 
(68, Bélmegyer), Szabó János 
(74), Nagy László (61), Fazekas 
Sándor (90, Bélmegyer), özv. 
Lukács Istvánné Reichenbach 
Mária (79, Murony).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

csakis a magukat a jö-
vőért felelősnek érző pol-
gárok együttes szellemi 
erőfeszítése vezetheti jobb 
irányba Magyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon ve-
lünk e közös akarat 16 fejezete során. A teljes anyag letölthető a 
KÉSz honlapjáról: www.keesz.hu.

15. A Környezet fejezet szerzője, náray-Szabó Gábor a kö-
zös megoldáskeresés fontosságára hívja fel a figyelmet a termé-
szeti örökségünk védelme érdekében. Magyarországot kedvező 
földrajzi elhelyezkedéséből adódóan ökológiai sokféleség jelle-
mezi, azonban a rendszerváltás óta hazánk fokozatosan feléli 
természeti tőkéjét. A szerző szerint nem teljesült az a várako-
zás, hogy a természeti erőforrásokat a kormányzat egységesen 
védje, hosszú távon fenntartsa az ökológiai szolgáltatásokat és 
összehangolja a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló 
tevékenységet, annak ellenére, hogy az Alaptörvény biztosít-
ja természeti örökségünk védelmét. A szerző a továbbiakban 
kitér az ökológiai lábnyom csökkentésének, a levegőminőség 
javításának fontosságára, valamint az ésszerű vízgazdálkodás-
ra. A mezőgazdasági folyamatok tervezésében és szabályozásá-
ban a kormányzatnak, de a törvényhozásnak is nagy figyelmet 

kell fordítania a termőföld 
mennyiségének és minő-
ségének megőrzésére, írja 
a szerző. 

16. A vitaanyag Magyarország a globális világban című 
külpolitikai fejezetének szerzője Király Miklós szerint az eU-
csatlakozás ésszerű döntés volt Magyarország részéről. A szer-
ző feleleveníti hazánk európai uniós csatlakozásának előnyeit 
és kockázatait is. Mint írja, európa válságos időket él, a nem-
zeti megmaradásunk végső záloga nem lehet más, mint az erős 
Magyarország. hazánknak kettős célt kell követnie az európai 
Unióban: egyszerre kell törekednie az uniós tagságból szárma-
zó előnyök kiaknázására, a források hatékony felhasználására, 
és egyben a nemzeti érdekek határozott képviseletére az eU 
intézményeinek döntéshozatalában. Az eU-tagság kockázata-
it kormányzati ciklusokon átívelő, nagyon világos nemzetstra-
tégiának kell ellensúlyoznia. E nemzetstratégia brüsszeli kép-
viselete során nem vihart kavaró nyilatkozatokra, hanem ko-
moly szakmai, diplomáciai előkészítésre és pragmatizmusra 
van szükség. A szerző megosztja gondolatait a Kárpát-meden-
cei és visegrádi együttműködés, a transzatlanti kapcsolatok té-
makörében is.

Az idők jelei

Békési telepesek a Hegyközben
Kocsor, hőzső, K. Szabó, Durkó, D. Sza-
bó, tarkovács, Diószegi, vass, Szűcs – isme-
rősen csengő családnevekkel találkozhat az 
ember, ha ellátogató a tőlünk légvonalban 
100 km-re fekvő hegyközkovácsiba. 

A hegyköz nagyváradtól északra fekvő 
dimbes-dombos tájegység, amely az erdélyi he-
gyek és az Alföld találkozásánál fekszik. több 
kisebb-nagyobb falu terül el ott, ezek egyikre a 
700 lelkes hegyközkovácsi, amely egyike azon 
kevés romániai településnek, ahol nem fogy a 
lakosság, hanem az állandó betelepülés miatt 
még nő is. tavaly egyetlen temetés sem volt a 
faluban.  A lakosság nagy része – mintegy öt-
száz fő – református vallású, de él itt egy kisebb 
baptista közösség is, akinek az ősei Okányból 
telepedtek a falutól északra fekvő Mezőfalvára. 
Ez azóta már nincs meg, a kommunista hatalom 
lerombolta. A falut és annak református lelké-
szét, Forró Lászlót látogatta meg magánjelle-
gű kirándulás keretében Mucsi András városi 
képviselő és Pocsai Ildikó, az önkormányzat 
oktatási bizottságának tagja. A faluban 1900-
1910 között több tehetős békési család vásá-
rolt földet, akik Trianon után ott „ragadtak”. 
A családi kapcsolatok a szétszakított országban 
is megmaradtak, sőt 1941-ben, Észak-erdély 
visszacsatolása után Békés és Hegyközkovácsi 
között testvértelepülési szerződés is született. 
Forró László református lelkész elmondta: nyi-
tottak a kapcsolatfelvételre. A békésiek leszár-
mazottai ma is békésinek mondják magukat, 
és a két politikus ottani látogatása során is ta-
lálkozott olyanokkal, akik derűs arccal újságol-

ták el, hogy ők bizony békésiek. Forró tiszte-
letes egyébként Bihar megyei önkormányza-
ti képviselő (rMDSz) és a Királyhágómelléki 
református egyházkerület lelkészi főjegyző-
je egyben. A falu közigazgatásilag nem önál-
ló, hanem a szomszédos Bihar községgel alkot 
egy önkormányzatot. 1792-ben a falu templo-
mában prédikált csokonai vitéz Mihály, aki-
nek emlékét a templomban emléktábla őrzi, a 
falu általános iskoláját róla, az óvodát a Szamó-
ca című művéről nevezték el. A látogatók meg-
ismerkedtek a faluval, valamint ellátogattak a 
„békési sornak” nevezett utcába is, ahol a Bé-
késről elszármazottak többsége él ma is. A két 
település kapcsolatának rendezése a néhai Mes-
ter Péter tanár úr vágya is volt. 

Saját nevelésű árvácska 
palánták díszítik Békés főterét

Ötszáz árvácska palánta került a kiemelt vi-
rágágyásokba nemrégiben. A virágokat az ön-
kormányzat saját fóliasátrában nevelték, a frek-
ventált központi helyeket a település főkertésze, 
Takács Tímea irányításával telepítették be a köz-
kedvelt növényekkel. 

A Start munkaprogram mezőgazda-
sági növénytermesztési programeleme 
keretében neveltünk több száz palán-
tát az önkormányzat fóliasátraiban, 
melyből idén először kezdtünk el ki-
ültetni – nyilatkozta Izsó Gábor pol-

gármester. A városháza udvarán, az I. és II. világ-
háborús emlékműveknél, a Forradalmi emlékmű-
nél és a Széchenyi téren mintegy ötszáz árvácska 
került a kiemelt virágágyásokba. A településveze-
tő elmondta, hogy nem ez az egyetlen példa arra, 
hogy a költséghatékonyság és a minőség jegyében 

saját nevelésű növényekkel foglalkozik a vá-
ros. A napokban közel ötszáz facseme-
tét, kőris, juhar, szil és mogyorófákat ad 
járási székhelyként Mezőberény, Bélme-

gyer, Kamut és Murony települések-
nek a közterületek szépítéséhez.   

Mucsi András és Forró László.
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Csendesül...
ÍME, NAGyoBB VAN ITT JóNÁSNÁL…

néhány nappal húsvét után azon tűnődtem, mi lenne, ha ma 
előre tudnánk a holnapot, a jövőt. Mit tennénk? 

Amikor Jézust kérik a csodajelek megtételére az írástudók, 
hogy bizonyítsa mennyei származását, messiási küldetését, ő egy 
különös, ószövetségi történetre utal vissza. Jónás ismert törté-
netére, aki három nap és három éjjel volt a cet gyomrában. Azt 
mondja Jézus, ő is három nap és három éjjel lesz a föld gyom-
rában.

vajon a ma élő tanítványai, vagy ninive, hinnének-e Jézusnak, 
vagy Jónásnak, vagy egy bálnaszagú hitetlen prófétának, ami-
lyen Jónás volt? Jézus valóban három napig volt a halál fogságá-
ban, de az Atya feltámasztotta őt! vajon mit üzen ez ma nekünk? 
Mire hív, mire kötelez? 

Jónásnak egy olyan városban kellett prédikálnia, melyet na-
gyon nehezen tudott elképzelni az Isten országában. egy olyan 
Istenről, akit ő túl jól ismert. egy olyan Istenről, aki megbocsáj-
tó, és féltőn szerető! És neki ez nagyon nem tetszett, mert ő iga-
zából jobban szerette volna, ha ninive elpusztul. Milyen Isten az, 
aki nemcsak ninivét szánja, de még az állatait is számon tartja? 

ninive végül megtért. De nagyobb van itt Jónásnál, mondja 
Jézus, most már nekünk. Mert számunkra a sír is megnyílt. 

Balog Tibor, lelkipásztor

Terrorizmus elleni intézkedéscsomag megalkotásáról dön-
tött a kormány. Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, a 
párizsi és brüsszeli események eldöntötték, hogy nőtt a ter-
rorveszély az eU területén és, hogy összefüggés van a be-
vándorlás és a terrorizmus között. Magyarország felismerte 
a veszélyeket. A határokat meg kell védeni, a kormánynak 
fontos minden magyar állampolgár biztonsága. Ezért egy 
terrorizmus elleni intézkedéscsomag megalkotásáról döntött 
a kormány, amely segíti a megelőzést, a gyors cselekvést, va-
lamint az információáramlást. Létre kell hozni a terror elhá-
rítási információs és bűnügyi elemző központot. törvényt 
kell alkotni a magánszektor által kódolt adatszolgáltató esz-
közök ellenőrzés alá vonásárnak lehetőségéről. ellenőrizni 
szeretnék a pénzáramlás módját is. Szükség esetén a rend-
őrök, mentők, kórházak munkájának megkönnyítése érde-
kében az információáramlást biztosítani kell. Egy egységes 
digitalizált rádiórendszer, vagy bizonyos esetekben a civil 
szolgáltatásokat SMS-re korlátozása jön szóba. Simicskó Ist-
ván szerint az európai Uniót érte támadás. Azt szeretnék, 
hogy az alkotmány és 2/3-os törvényeink is lehetővé tegyék, 
hogy a katonaság segíthesse a rendőrség munkáját a magyar 
emberek biztonságáért.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

30/981-76-54. 

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Az utolsó békési halász 
A magyar nép természete, legigazibb hajlamai hol találhatók 
meg? A régi magyarság emlékeiben, néhány nagy írónkban, 
muzsikusunkban, s a magyar nép épebb szigeteiben. Mennél 
mélyebben vagyok magyar, annál igazabban vagyok ember – 
írta németh László. Számomra mindig szellemi-lelki felüdü-
lést jelent, ha a városunkban egy ősi foglalkozás képviselőjé-
vel beszélgethetek. ezért is kerestem fel Szalkai Józsefet. vá-
rosunkban ő a legöregebb tradicionális halász, s vele együtt ki 
is hal ez az ősi mesterség Békésen. 

- Hogyan lett halász? 
- csongrádi származású va-

gyok, már az apám és a testvé-
reim is halászok voltak a Tiszán. 
Egészen kisgyermekkoromban 
költöztünk Szanazugba, isko-
lába innen jártam be Dobozra, 
gyalog. A halászat fortélyait a 
szüleimtől tanultam el. A háló-
készítést, hálókötést, a varsák, 
kecék, szóval a szerszámok ké-
szítését tőlük lestem el. 

- Hogyan képzeljük el a ha-
lászok munkáját? 

- Az 1950-es évek közepén 
már itt éltem Békésen, a Liba-
zug utcában. A Kettős-Körösi 
Halászszövetkezetnél dolgoz-
tam, amelynek Gyomán volt a 
központja. Már korán hajnal-
ban felszedtük a varsákat. Dél-
előtt folyt a halászat. Átkötős 
horoggal fogtuk a kis halakat, 
felcsaliztuk, s így halásztunk 
harcsára, süllőre, csukára, né-
ha pontyra is. Vigyázni kellett 
az áradáskor, mert ha áradt a 
víz, előtte ki kellett venni a var-

sát, ugyanis a megáradt vízben 
a sok dudva, hordalék köny-
nyen elszakította. Az őszi-té-
li időszakban kecézés folyt. A 
varsázást kerítőhálóval végez-
tük. emelőhálót nem használ-
tunk. Volt olyan halász, aki ké-
ső őszig a ladikban aludt alul, 
a priccsdeszkán, felette pony-
va. A régiek még subával ta-
karóztak. A ladikban több kis 
kolomp volt rákötve egy karó 
végére, ha a hal megrántotta a 
csalit, a halász felébredt, és ki-
emelte a megakasztott halat. 
Persze nem mindig a hal szó-
laltatta meg a jelzőkolompot 
vagy a csengőt, hanem az usza-
dék, ami beleakadt a horogba. 
Télen a jég alatt halásztunk. 
ha fagy és nincs sár, könnyű a 
halászat. A léket motoros kör-
fűrésszel vágtuk ki, vagy kibal-
táztuk a jeget, aztán tolórúd és 
kötél segítségével fogtuk ki a 
halakat. A csizmatalpra előt-
te feltettük a jégpatkót, hogy 
el ne csússzunk. Régen a ha-

lász kiegészítette jövedelmét, 
nyáron elment aratni vagy mé-
hészkedett.

- Nem könnyű mesterség…
- A halásznak nincs se szom-

batja, se vasárnapja. Télen a 
szerszámokat javítottuk, a há-
lókat kötöttük. A hálók ken-
derből készültek, a vízben úszó 
tuskók így erősen megrongál-
ták, eltépték. Ma egy varsa tíz 
évig is kibírja. A nagy varsák-
ban a hagyományos fakarikák a 
legjobbak, nekem is ez van. Mi-
vel a szerszámok időtálló anyag-
ból készülnek – műanyagból, 
acélból, alumíniumból, drótból 
-, ha a víz el nem viszi, vagy el 
nem lopják, sokáig eltartanak. 

- Térségünkben is eltűntek 
egyes halfajták?

- Idővel nagyon sokat rom-
lott a Körösök vízminősége. 
tizedannyi hal sincs, mint fi-
atalkoromban. Sok hal eltűnt 
a Körösből, így a harcsa, sül-
lő, sárga kárász, orsó vagy bu-
có. Tíz év kellett, hogy a ké-
rész visszatérjen. Ha nincs ké-
rész, nincs hal. Márna azonban 
még most is van. 

- Mi volt a legnagyobb fo-
gása?

- Egy hatvan kilós harcsa, 
amit a Hosszúfoki Szivattyú-
telep felett fogtam ki. 

- Nem bánta meg hogy ha-
lász lett?

- nem. tavasztól kezdve 
nem szólt hozzám senki. Ha 
leadtam a kifogott halakat, 
szabad voltam. Sokszor más 
vidékre is el kellett mennem. 
A nyírségben, a Berettyón, a 
Hármas-Körösön is dolgoz-
tunk. A természet közelsége és 
a csendes nyugalom adja en-
nek a pályának a szépségét. 

 Bíró György
A szerző utószava: szalkai bá-

csi 88 éves, két éve halászott utoljára. 
A Jégvermi kertben műveli kiskert-
jét. kívánjuk, hogy még sokáig te-
gye ezt. Az interjú hosszabban 2000 
szep temberében jelent meg az akkori 
Békési Újságban. A közelmúltban 
jelent meg Pikó Imre kötete szalkai 
Józsefről, amely a könyvtárban meg-
vásárolható. 

Szalkai József a 2007-ben kapott 
„A Magyar Halászatért” emlék-
éremmel.
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Csigafuttatás és puliszkafőzés 
lesz a tizedik Vigalmon
Április 23-án, szombaton 10 órától rendezi meg a nefelejcs 
Békési Kulturális és hagyományőrző Közhasznú egyesület 
a tizedik nefelejcs vigalmat. A rendezvény helyszíne a Bé-
kési Tájház lesz a Durkó utcában.

A szervezők e napot is a ha-
gyományőrzés jegyében állí-
tották össze. nagyszámban je-
lentkeztek az érdeklődők a ko-
rábban lapunkban is meghir-
detett puliszkafőző verseny-
re. A puliszkákat sparhelteken 
fogják megfőzni a csapatok, 
ilyeneket kölcsönbe továbbra 
is vár az egyesület. 

Mindeddig kisebb volt az 
érdeklődés a „tavaszi zson-
gás” címmel kiírt digitális fo-
tópályázatra, de a nevezés-
re adott idő még nem telt le, 

ugyanis április 10-ig várják 
a pályamunkákat az info@
bekesinefelejcs.hu e-mail 
címre. Életkori megkötés nin-
csen, a fotókat szakértő zsű-
ri bírálja el, a legjobbak a X. 
nefelejcs vigalmon jutalmat 
kapnak.

A rendezvény kedvencei ez-
úttal a csiga és a saláta, így 
máris lehet készülni a pár esz-
tendeje kirobbanó sikerrel már 
egyszer megtartott csigafutta-
tó-, továbbá a csigaszépségver-
senyre. 

A X. nefelejcs vigalmat 
táncos-zenés fellépések és ha-
gyományőrző játékok kísérik. 
A népies, vidám-tavaszias de-
korációt pedig „piros lábasok” 
adják majd. Mivel a Vigalom 
egyben egész napos gasztro-
nómiai rendezvény, az éhes ha-
sak sem maradnak majd üre-
sen. Az ínyenceket csaviga-
féle vaddisznópörkölt várja. A 
belépés díjtalan.

Ketten verték meg ivótársukat
Még tavaly november 28-án 

együtt italozott K. János és is-
merőse, majd szóváltás alakult 
ki közöttük, mert K. János 
azt állította, a másik elvette a 
pénzét. A kocsmát elhagyva 
K. János és K. István bántal-
mazták, megütötték és meg-
rúgták a sértettet, aki a földre 

került. ekkor K. István kivet-
te a zsebéből a pénztárcáját és 
abból egy összeget odaadott a 
társának. A bántalmazott fér-
fi 8 napon túl gyógyuló sé-
rülést szenvedett. A rendőr-
ség a 44 éves K. János és az 
55 éves K. István ellen önbí-
ráskodás bűntett elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja mi-
att indított büntetőeljárást. A 
nyomozást a Békési rendőr-
kapitányság vizsgálati Alosz-
tálya március 22-én lezárta és 
a büntetőeljárás iratait a gya-
núsítottak ellen vádemelési ja-
vaslattal küldte el a Békési Já-
rási Ügyészségre.

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

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek

 adóbevallás 
Készítését 

vállalom.
30/522-47-13, páfiné.

tŰzIFa eladó!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen 

2700 Ft/q.
Békésen 10 mázsa felett 

ingyenes kiszállítás!
tel.: 70/28-10-941.
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békési sorsok, ékési arcokB

GyóGynövényekkel a pajzsmiriGy problémák ellen

Pajzsmirigy zavarok esetén is segítségül hívhatjuk a gyógynövénye-
ket. A közönséges galaj egész mirigyrendszerünket védi. Segít be-
állítani a pajzsmirigy normális működését, tehát alul- és túlműködés 
esetén egyaránt hasznos. Fontos, hogy a közönséges galaj teát ne 
forrón igyák. 2,5 dl forrásban lévő vízzel öntsenek le egy púpozott te-
áskanál közönséges galajt, és hűlten szűrjék le. Először gargalizálja-
nak a langyos közönséges galaj teával, jó mélyen hátrahajolva, majd 
igyák meg. Napi egy csészényi mennyiséggel fogyasszanak belőle.
Alulműködés esetén a közönséges galaj tea mellett fogyasszanak 
csalánteát, tormát, vigyenek be a szervezetükbe szelént és jódot. 
A jód a pajzsmirigy hormontermeléshez szükséges, de túlzott fo-
gyasztása sem jó. Serkenti a hormontermelést, ha orbáncfű olajjal 
naponta kétszer megmasszírozzuk a gégecső két oldalán elhelyez-
kedő pajzsmirigyünket. A citromfű tea legyen a mindennapok ré-
sze annak, aki ebben a betegségben szenved.
Pajzsmirigy túlműködés esetén a teához használt, leforrázott közön-
séges galaj teafüvet ne dobják ki, hanem tárolják hűtőben, és éjsza-
kára tegyék a nyakukra dunsztkötésben reggelig. Ezt a kúrát akár 
két héten keresztül is folytathatják. Szintén ajánljuk a fagyöngy és a 
tejoltó galaj gyógynövényekből készült teát, mivel ezek a gyógynö-
vények egész mirigyrendszerünk működését szabályozzák.

Dr. jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Kertész leszek…
„Kertész leszek, fát nevelek...” talán Önöknek is ismerősek 
ezek a sorok József Attila verséből, de éppúgy mondhatta 
volna Berekné Gyimesi Hajnalka, a negyvenes éveiben járó 
fiatalasszony is, jelenlegi interjúalanyom. 

- Miért lettél kertészmér-
nök?

- nagyon szerettem a nö-
vényeket, a természetet. Sze-
retek a jó levegőn, a napsüté-
sen lenni. ez volt a fő motivá-
ció. A Mezgében végeztem és 
ott nagyon példaadó tanáraim 
voltak, akik arra ösztönöztek, 
tanuljak tovább. Mivel min-
dig érdekeltek a dísznövények, 
díszfák, díszcserjék, ezért ezt a 
szakmát választottam. 

- Jelenleg is e szakmában je-
leskedsz?

- Békéscsabán az esély Pe-
dagógiai Központ szakiskolá-
jában tanítok kertészeti szak-
tantárgyakat és gyakorlatot. A 
megszerzett ismereteimet, ta-
pasztalataimat nagy örömmel 
adom át a fiataloknak.

- A tanítás nem éppen há-
lás feladat manapság. Miért 
választottad?

- ha látják a fiatalok a lel-
kesedésünket, ők is úgy állnak 

hozzá. Szerencsés esetben, ha 
szeretné megtanulni a szak-
ma csínját-bínját, könnyebb 
a helyzet. ha az érdeklődést 
nekünk kell felkelteni, akkor 
nyílván nehezebb, de meg kell 
próbálni. A fiatalokat, tapasz-
talatom szerint, inkább a gya-
korlati oldala érdekli e szép 
szakmának. Az elmélet nélkül 
viszont nincs gyakorlat. 

- A pedagógusfizetés nem a 
legnagyobb, mérnökként töb-
bet kereshetnél…

- ez igaz. nincs túlfizetve, 
de a pedagógus pálya mellett 
tudok koncentrálni a saját csa-
ládomra, tudok foglalkozni a 
gyermekeimmel. 

- Apropó család. Mit tudha-
tunk róla?

- A férjem Berek József in-
formatikatanár, igazgatóhe-
lyettes a Kós Károly Szakkö-
zépiskolában és mellette pe-
dig aikido mester. A nagyfi-
am, a 14 éves József a Szegedi 

Kis István református Gim-
názium hatosztályos gimnázi-
umában másodéves. A nagylá-
nyom, Flóra pedig ugyanezen 
oktatási intézményben első 
osztályos. Mindkét gyerme-
kem igényli még az anyai sze-
retetet és gondoskodást.

- Úgy tudom, különleges 
hobbid van. Beszélj róla!

- Bőrműves, nemezműves 
illetve gyékény-, szalma-, és 
csuhéfonó vagyok. Meg a né-
pi kismesterségek szakoktatója 
is, illetve játszóház vezetői ké-
pesítésem van. Jelenleg mind-
egyik hobbi, de volt időszak, 

mikor ez volt a fő foglalkozá-
som. Most sajnos nagyon kevés 
idő van erre, de hátha majd a 
jövőben több időt tudok szán-
ni rá, ahogy nőnek a gyerekek.

- Kérlek, bontsd ki jobban 
egy kissé ezt a tevékenységedet.

- A bőrdíszművességhez a 
lovak szeretete vitt közel. Eb-
ből leginkább a fonott sallang-
készítés érdekel. A nemez-
készítésben a nagyszőnyeg, 
ülőpárna, játék készítése fo-
gott meg. A jövőben szeret-
nék olyan tárgyakat készíteni, 
melyeknek nemez az alapja, 
de bőrrel szegem és díszítem. 
Például táskák, tarisznyák. A 
gyékény, a szalma, a csuhé pe-
dig körülöttünk könnyen be-
gyűjthető természetes anya-
gok, melyek jól felhasználha-
tóak játszóházas foglalkozáso-
kon. Lehet készíteni belőlük 
hétköznapi használati tárgya-
kat, díszeket, de akár játéko-
kat is. csak a kézügyesség és a 
fantázia szab határokat. 

Gugé
Következő beszélgetőtársunk 

zsombok Imre, lapunk munkatár-
sa lesz. Gyermekvilág

A békési bölcsődék állandó rovata

BÖLcSŐDEKEzDÉS, BESzoKTATÁS
A gyermekek bölcsődei közösségbe kerülése manapság a magyar 

társadalmunkban szinte elkerülhetetlen.
A bölcsődébe való beszoktatás első lépése a családlátogatás, ahol a 

gyermek találkozik a kisgyermeknevelőkkel. A szülő beszél a gyerme-
kek otthoni kialakult napirendjéről, szokásairól, játékairól, hogy meny-
nyire önálló étkezésben, öltözködésben. Ez nagy segítség a kisgyer-
meknevelőknek, akik a családlátogatás után felkészülten tudják fogad-
ni a gyermeket a csoportba. A szülő és gyermek is megismeri a kis-
gyermeknevelők nevét és a bölcsődei élettel kapcsolatos tudnivalókat.

A bölcsődébe való beszoktatás fokozatosan történik, menetét a 
kisgyermeknevelő határozza meg a gyermek egyéni szükségletei-
nek és a csoport összetételének figyelembevételével. Az első pár nap 
leginkább az új környezet, a kisgyermeknevelők és a csoportba járó 
gyermekek megismerésével kezdődik. ezekben a napokban a gyer-
mek a szülővel együtt 1-2 órát tölt a bölcsődében, majd ez az idő-
tartam fokozatosan kezd nőni. 

A beszoktatás elején az édesanya játszik a gyermekkel, a kisgyer-
meknevelő a figyeli őket. A gondozásnál (higiénés szükségletek kielé-
gítése, kézmosás stb.) és az étkezésnél is az anyuka látja el a gyerme-
ket, majd ezeket a feladatokat fokozatosan veszi át a kisgyermekneve-
lő. A bölcsődében való alvást akkor a legjobb elkezdeni, ha a gyermek 
napközben felszabadultan játszik. A legideálisabb, ha van elég idő a 
beszoktatásra. előfordulhat, hogy a beszoktatás folyamata eltarthat 
akár egy hónapon keresztül is, hiszen a gyermek nehezebben válik el a 
szülőtől, vagy egy betegség töri meg a beszoktatás folyamatát. A böl-
csődébe kerülés, a szülőtől való távollét természetes velejárója a sírás, 
aminek időtartama minden gyermeknél egyéni. nehézséget okoz-
hat, ha a szülő nem vagy nehezen engedi el a gyermeket. 

Tapasztalatok szerint a búcsúzkodást nem érdemes sokáig húz-
ni. A gyermek azonnal megérzi, ha a szülő meginog és jön a sírás, 
kapaszkodás. A sírva elváló gyermek többsége is rövid időn belül 
megnyugszik és bekapcsolódik a játékba.

Gyermekük bölcsődébe való beszoktatása ezzel le is zárul. ezek 
után bízhatunk abban, hogy örömmel és jókedvvel megy majd nap 
mint nap csoporttársai közé, új élményeket és új képességeket sze-
rezve, melyek lehetővé teszik majd számára a zökkenőmentes óvo-
dakezdést is.

Nánásiné Szekeres henrietta 
és Szilágyi Mariann, kisgyermeknevelők

Újabb adomány Gyergyóba

Újabb adományt jutta-
tott el erdélyi testvértelepülé-
sünkre, a gyergyószentmikló-
si Szent Anna Gyermekotthon 
lakóihoz az a baráti társaság, 
amely már évek óta szponzo-
rálja az ottani gyerekeket. A 
Paulcsik, Öreg, hegyesi család 
az idők folyamán számos jóér-
zésű és segítőkész magánsze-
mélyt, vállalkozót, cégvezetőt, 
civil szervezetet állított maga 
mellé, így az adománygyűjtés 
egész évben folyamatosan tart, 
azok eljuttatása a távoli város-
ban évente többször megtör-
ténik. Legutóbb március dere-
kán vágtak neki az útnak. 

A jól megpakolt járművek-
be ezúttal mosószerek kerül-

tek a Henkel cég jóvoltából, 
a békési önkormányzat mint-
egy 300 liter saját előállítá-
sú ivólevet ajánlott fel, a csa-
pó Pékség péksüteményt, má-
sok mellett a díjnyertes szilva-
lekváros papucsát küldte el az 
otthonban élők számára, varga 
István „csaviga” pedig disznós 
finomságokat csomagolt bősé-
gesen. A húsvét közeledte mi-
att csokoládé és játék is jutott 
nekik, továbbá gyermekru-
hák. A felnőtt személyeknek 
a lakosságtól kapott ruhaado-
mánynak is lett gazdája, azo-
kat a gyergyószentmiklósi csa-
ládsegítőkhöz vitték el.

- Megható az a szeretet, 
amellyel fogadnak minket min-

den alkalommal az otthonban – 
mondta el Öreg Gábor lapunk 
érdeklődésére. hozzátette, mi-
vel néhány gyermek sorsa ren-
deződni látszik és ők elhagyják 
a gyermekotthont, hazatérnek 
igazi családjukhoz, tőlük még 
nehezebb volt az elválás. 

Öreg Gábor elmondta to-
vábbá, hogy a jövőben még 
szorosabbra akarják fűzni a 
kapcsolatot a kászoni gyermek-
otthonnal, ahol jobban rászo-
rulnak a békésiek adományok-
ban megmutatkozó törődésére. 

ettől függetlenül épül to-
vább a gyergyói összeköttetés 
is a nyáron újfent sorra kerülő 
a Testvérvárosok Kenyere ren-
dezvénnyel.  Szegfű K.

Szinte családi már a kapcsolat a gyergyói gyermekotthon lakóival.
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FIATAL KAToNA LEVELE
Kedves édesanyám! nagyon 

jól érzem magam itt, nincs 
semmire szükségem. De ha 
mégis csomagot akarna külde-
ni, akkor abban jól kösse meg 
a csirke lábát, nehogy felrúgja 
az üveg bort és elázzon az öt-
ezres!

ISKOLÁBAN
- Ugyebár a képen is lát-

hatjátok, a new York-i Sza-
badság-szobor egyik kezében 
könyvet tart, a másikban fák-
lyát. Ki tudja megmondani, 
mit jelképez a fáklya? 

- Azt, hogy sötétben nem le-
het olvasni.

EGySzERŰ
Menyasszony fut az anyjá-

hoz és kérdez: - Anyu, anyu, 
én és Zoli vitázunk, és nem 
tudjuk eldönteni, hogy melyi-
künknek van igaza. nagyon 
egyszerű kislányom - válaszol 
az anya, házasságkötés előtt 
neki, utána meg neked!

SzÉPSÉG
Férj az anyósának:- Anyó-

som, maga olyan szép, hogy 
elmehetne egy kínai festőhöz 
modellnek. - De kedves tőled! 
De miért éppen kínai festő-
höz? - Mert azok szoktak min-
dig sárkányokat festeni.

 Vicc
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. Irány-
ár: 420 ezer Ft. 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Bélmegyeren kis parasztház 500 ezer Ft-
ért eladó. Tel.: 30/48-42-408.
Ék utcában különálló, nagyméretű garázs el-
adó. Irányár: 1,49 millió Ft. Érd.: 30/27-60-182.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Építési telek eladó Békésen kövesút mel-
lett. 1000 m2-es, teljesen közművesí-
tett, kút is van rajta. Ár: 2,2 millió Ft. Tel.: 
20/347-23-95, 70/539-09-93.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó 2,5 millió Ft-ért. 
Érd.: 66/415-308.
Hidvégi utcai kertes lakóház eladó. Irányár: 
2,7 millió Ft. Tel.: 20/547-53-40.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház el-
adó 3 millió Ft-ért. Érd.: 30/786-10-97.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
A Táncsics u. 8. alatti régi típusú pa-
rasztház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
30/302-49-79.
Felújítandó, átalakított, U-alakú parasztház 
közművesítve 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 
30/590-69-38.
Babilon sor 31. alatt régi típusú, összkom-
fortos parasztház sürgősen eladó. 2,5 
szoba, gázkonvektor, ipari áram. Irányár: 
3,6 millió Ft. Érd.: 70/396-88-67.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Drága utcában hosszú parasztház eladó 
4 millió Ft-ért. Érd.: 66/643-342, 70/222-
10-48.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42.  
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó 
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után 
és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,9 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, dél-
után.
Háromszobás kertes ház eladó vagy la-
kásra cserélhető 4. emeletig. Szabadkai 
u. 34. Ár: 4,9 millió Ft. Te.: 20/545-17-19.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Legelő utcában háromszobás, összkom-
fortos ház eladó. Alsó épületek, beto-
nos udvar, víz, villany, gáz, két beépített 
csempekályha. Irányár: 5,15 millió Ft. Tel.: 
70/527-90-82.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás 
ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Teleki utcában 2,5 szobás, összkomfor-
tos ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 
30/359-76-90, 70/941-39-08. 
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk neM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

tisztelt olvAsóink! 
lapunkban kizárólAg olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FeltÜntetik 
Az in gAtlAn irányárát is.  

Megértésüket köszönjük. 

Békésen kétszobás téglaépítésű kocka- 
ház eladó. CSOK  igénybe vehető. Irányár: 
6,2 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Másfélszobás, igényesen felújított föld-
szinti lakás eladó a Kossuth 23/A-ban, 
vagy 1+2  félszobásra cserélném. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 70/310-88-07, egész nap.
Jókai u. 4. szám alatt kétszobás, össz-
komfortos, jó állapotú ház eladó. Sok mel-
léképület, garázs van. Irányár: 6,6 millió Ft. 
Érd.: 70/361-96-45.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó vagy első emeletig cse-
rélhető. 6,5 millió Ft. Érd.: 20/770-73-40.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy 
békési kertes házra cserélhető. Ár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház fel-
újítva, beköltözhetően eladó. 6,5 millió Ft. 
Tel.: 66/412-955.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kocka-
ház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.: 
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. 
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62. 
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063.
Gyulán összkomfortos, kétszobás pa-
rasztház beépíthető telekkel a fürdő köze-
lében sürgősen eladó. CSOK igényelhető. 
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 30/272-43-50.
Posta utcai kétszobás összkomfortos ház 
eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-
54-828.
Békés központjában földszinti 75 m2-
es lakás sürgősen eladó 7,7 millió Ft-ért. 
70/50-94-952.
Mezőberény központjában, II. emeleti, 68 
m2-es, 1+2 félszobás bútorozott lakás el-
adó 8 millió Ft-ért. 70/50-88-624.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó vagy első emeletig 
lakásra cserélhető. Ár: 8 millió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház 
melléképületekkel eladó. Irányár: 8 millió 
Ft. 70/672-66-28, 70/612-83-74.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház 
361 m2-es telekkel 8 millió Ft-ért eladó. 
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Ady 12C-ben 64 m2-es tehermentes 1 + 
2 félszobás II. emeleti erkélyes, téglalakás 
eladó vagy kertes házra cserélhető. Irány-
ár: 8 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Karacs 1/B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 70/516-52-25.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békésen az Ady 10. alatt 78 m2-es III. eme-
leti erkélyes 2,5 szobás lakás eladó. Irány-
ár: 8,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61 81.
Kamuton szép családi ház eladó 8,5 millió 
Ft-ért. CSOK igényelhető. 30/483-32-53.
Ady 12B-ben első emeleti 1+ 2 félszobás, 
70 m2-es, összkomfortos lakás eladó. Te-
hermentes kertes házra csere. Irányár: 8,8 
millió Ft. Tel.: 30/43-42-297.
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. 
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

Tetőtér-beépítéses ház eladó. Irányár: 11,5 
millió Ft. Érd.: 20/94-22-154, 20/93-39-
386.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.

Az Iskola utcában háromszobás, ebédlős 
családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, 
ipari árammal ellátott, melléképületes, te-
raszos. Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Síp utcában háromszobás, kétgarázsos 
ház eladó. Ipari áram, nagy terasz, parko-
sított udvar. Irányár: 16 millió Ft. 30/448-
30-29.

INgATLANT KERES
Részletfizetéssel vennék lakást Békésen. 
Havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni. 20/387-
36-92. Minden megoldás érdekel.

KERT, SZáNTóFöLD
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Sebők kertben zártkert áron alul eladó a 
kövesúthoz közel. Téglaház, ásott kút, vil-
lany, szerszámos, pince. Tel.: 66/416-747. 
Békéscsaba határában 30 hektár erdő-
ből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel 
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/250-
38-28. 
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó. 
Termő gyümölcsös, víz, villany, téglaépí-
tésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos. 
70/645-31-79.
Malomasszonykert elején 3 kvadrát beke-
rített kert építési lehetőséggel eladó. Vil-
lany, víz, faház, gyümölcsfék. Tel.: 30/822-
47-88.

Jármű, alkatrész
Romet segédmotor eladó vagy elektromos 
biciklire cserélhető. Tel.: 30/67-52-575.
Honda robogó 35 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 
30/457-23-02.
Most lejárt műszakival utánfutó eladó Bé-
késen. Érd.: 20/972-35-51.
ETZ 150 cm3-s motorkp. eladó 50 ezer Ft-
ért vagy csere érdekel. Tel.: 30/457-23-02.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/56-09-175.

áLLAT
Eladó 3db óriás brahma kakas, 2015. au-
gusztusi kelésűek. Tel.: 30/88-71-757.
Süldők eladók. 20/580-55-70.
Japán tyúkot, vagy bármilyen kistes-
tű dísztyúkot keresek megvételre. Kakas 
nem érdekel. Tel.: 30/433-79-89.
110-120 kg-os hízó eladó. Érd.: Durkó u. 4. 
Tel.: 66/416-580.
Keverék kiskutyák szerető gazdit keres-
nek. Tel.: 30/421-24-97.
Hagyományos takarmányon nevelt 120 kg 
körüli hízósertések és 3 db 50 kg körüli 
süldő eladó. Tel.: 70/218-59-72.

MUNKáT KERES, AJáNL
Idős asszonynál takarítás vállalnék. Tel.: 
70/515-49-76.
Nyugdíjas nő takarítást vállal Békésen. 
Tel.: 30/561-87-41.
Munkát keresek, pl. favágást, fahasoga-
tást, fűnyírást. Tel.: 70/258-02-35.
Magánházaknál takarítási munkát, egyéb 
kisegítő munkákat vállalnék. Tel.: 70/650-
83-73.
Bevásárlást vállalok a reggeli órákban. 
70/771-12-34.
26 éves nő bolti eladói végzettséggel mun-
kát keres. Konyhai kisegítői vagy takarítói, 
házkörüli munka is érdekel. Érd.: 30/716-
58-46.
Délelőttönként takarítást, bevásárlást, 
gyógyszerfelírást, stb. vállalnék. 20/387-
36-92.

EgYÉB 
Kb. két hete találtam a főtéren egy Egeresi 
Imre nevére kiállított TAJ-kártyát. Tulajdo-
nosának átadom. Telefonom: 20/475-32-78.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Alig használt felfekvés elleni kompresszi-
ós matrac, és elektromos nagyító eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/359-76-
90, 70/941-39-08.
Hullámpalát vennék, 4 táblát. 70/94-95-581.
Eladó: 2 db rekamié, 2 db fotel, előszoba-
fal, hűtőláda, gázpalack, húsvágó, ülőgar-
nitúra, szobafenyő, pálma, jukka pálma. 
Érd.: 30/905-49-14.
Bontásból eladó: vízátmelegítő, vegyes 
tüzelésű kazán, radiátorok, működéskép-
telen centrifugák, mosógép, hűtők. Tel.: 
30/561-87-41.

Menetkészítő szerszámkészlet M3-M12-
ig, új reszelők, laposvágók, ásó, gereblye, 
vaslapát, szekrényes elektromos varrógép. 
70/236-35-37.
Csepel varrógép eladó. 70/612-83-74.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, 
rekamié, székek, Erzsébet asztal + éjje-
li szerények, új hallókészülék, kővályúk. 
70/612-83-74, 70/672-66-28.
Új férfi kerékpár, és új 42-es férfi barna szí-
nű MBT cipő eladó. Érd.: 30/533-80-08.
Eladó: Thonett szék, antik íróasztal, régi 
komód, nagy díszes tükör, régi kanapé két 
fotellal, plüss sarokülő-garnitúra, állítható 
gyerekágy, dohányzóasztal, számítógép-
asztal, bicikli után köthető utánfutó, köny-
vek. Érd.: 20/445-73-48.
Kézi rokkantkocsi 40 ezer Ft-ért eladó. 
70/32-48-816.
Akvárium felszerelés ingyen elvihető. 
70/256-53-09.
Kézi tolókocsi eladó. 30/67-52-575.
Nagy pótkocsinyi érett vegyes trágya in-
gyen elvihető. 30/543-60-76.
Cipőiparban használatos elektromos 
varró-stoppológép újszerű állapotban el-
adó. 66/412-070.
Eladó: 900 W-os gyári fűnyíró, piros Ba-
betta motorkerékpár, új hordozható he-
gesztő transzformátor, 140 l hűtőszekrény, 
Briggs négyütemű rotációskapa, régi tí-
pusú favázas kukoricamorzsoló. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 30/557-53-73.
Cipőiparban használatos kézi szerszá-
mok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá 
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók. 
Tel.: 66/412-070,
Kihúzható nagy asztal, kb. 10-12 szemé-
lyes. Tel.: 30/561-87-41.
Cipőipari vegyes színű bőrhulladék (mar-
ha vox), vegyes színű mikro talphulladék 3 
és 6 mm-es (fehér, homokszínű, kék, pi-
ros) eladó. Tel.: 66/412-070.
Terménydaráló, gumis kocsi, kaszák és 
targonca eladó. Tel.: 30/433-79-89.
42-es méretű, fekete színű, bőr, férfi csiz-
ma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
28-as női kerékpár, egyenes vázas,  jó gu-
mikkal eladó10000 Ft-ért. Tel.: 30/85-81-
911.                                       
Rotához két pár kapa eladó, újszerű álla-
potban 15000 Ft-ért. Tel.: 30/85-81-911.                                       
Érett istállótrágya (kb. 100 mázsa) eladó. 
Szállítást megoldom. Tel.: 30/85-81-911.                                       
5 LE rotakapa 35 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 
30/457-23-02.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő. 
70/27-10-532.
Beépíthető bontott csempekályha tarto-
zékkal eladó 20 ezer Ft-ért. 30/239-22-95.
Eladók: zsírosbödönök, 30 l műanyag bö-
dön, 720 ml üvegek méznek, befőttnek 
(100 db), függönytartó. Tel.: 30/272-43-50.
Hajdu mosógép és 28-as női kerékpár el-
adó. Érd.: 66/410-204.
Négyégős gáztűzhely eladó. Tel.: 30/822-
47-88.
Delimano Nutribulet turmixgép garanci-
ával nagyon jó állapotban eladó. Érd.: 
30/357-18-43.
Eladó: pirosló hunyor, margaréta, cser-
jés szellőrózsa, évelő muskátli, többszí-
nű lángvirág és más évelő virágtövek. 
20/355-77-26.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal, termosztáttal eredeti csomago-
lásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/560-
91-75.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Színes videokaputelefon eredeti csoma-
golásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Eladó: sörpad gyertyánfából, kőműves 
pallók, B30-as tégla, ponyvatartó vas + 
ponyva. 30/448-30-29.
Nagy dissous, nagy oxigénpalack eladó. 
Szegedi u. 2. Tel.: 30/461-47-99.
Kerti traktorhoz egytonnás billenős pótko-
csi, kétfejes eke, forgatós eke, 1/4 m3-es 
szállítóláda, MTZ hidraulikaszivattyú el-
adó. Tel.: 66/643-730.
Kalapácsos ládás terménydaráló, bon-
tásból öntöttvas fürdőkád, mosdókagyló, 
vízszivattyú, villanymotor eladó. 20/355-
77-26.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, kettes 
hintaállvány, 130 l újszerű betonkeverő, 
Briggs motoros szivattyú. Tel.: 30/924-
60-67.
Eladó: nagy samott tégla, rönkhasító, 
kályhacsempe, hazai cserép + kúpcse-
rép, terménydaráló ládával, 300 kg-is 
mérő famázsa súlyokkal. 30/448-30-29.
4x3 m-es gyapjúszőnyeg 3000 Ft-ért, 
fehér és rózsaszín leánder eladó. Érd.: 
30/905-49-14.
Eladó: parasztkanapé, 50 cm átmérőjű 
cirkulakorong, láncfűrész alkatrésznek. 
30/27-28-342.

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), FA-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: április 12. 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Részeg hatás „szárazon”
A húsvétot megelőző héten 

az ittas járművezetés veszélye-
ire figyelmeztető programokat 
tartott a rendőrség Békés me-
gyében. A résztvevők az alko-
holos befolyásoltságot szimulá-
ló szemüveget is kipróbálhat-
ták. A szemüveg megmutatja, 
hogy mit érzékel az ittas köz-
lekedő a körülötte lévő forga-
lomból, így a programokon 
résztvevők megtapasztalhat-
ták hogyan tudnának reagál-
ni egy veszélyhelyzetre, ha el-
indulás előtt alkoholt fogyasz-
tanak. Az eszköz segítségével 
a rendőrök arra igyekeztek fel-
hívni a figyelmet, hogy az it-
tasság jelentősen növeli a bal-
esetek bekövetkezésének koc-
kázatát.

Az egyik helyszín Békés 
volt, az érdeklődők a hasz-
nos szórólapok mellett látha-

tósági mellényt, fényvisszave-
rő karkötőket is kaptak aján-
dékba.

gyalogosan is bizonytalanul a ré-
szeg szemüvegben.
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Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

lipcsei imre, bútorasztalos
Békés, Móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

lambéria akció a készlet erejéig! borovi teraszburkoló érkezett!

Bélmegyer ünnepelt
(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség végén Kovács 

János, a község polgármeste-
re leleplezte az egykori iskola 
falán lévő emléktáblát. több 
intézmény, szervezet, volt ta-
nítvány és Gulyás György el-
sőszülött leánya, dr. horváth 
Alajosné az emléktáblán elhe-
lyezte a megemlékezés koszo-
rúit.

Az ünneplés a település 
művelődési házában folytató-
dott. Kovács János polgármes-
ter ünnepi köszöntőjéből a fa-
lu kialakulását, többszöri újjá-
építését, az itt élő parasztem-
berek áldozatos munkáját is-
merhettük meg. A hiteles do-
kumentumok alapján íródott 
beszéd időrendben vázolta fel 
a lakott hely múltját, jelenét, a 
falu községgé nyilvánításának 
eredeti jegyzőkönyvi szövegét. 
ebből tudhatjuk, hogy 70 év-
vel ezelőtt  április 1-jén alakult 
nagyközségi rangban újjá a fa-
lu, és választhatott magának 

képviselő-testületet, elöljáró-
ságot. A polgármester remé-
nyét fejezet ki, hogy az utókor 
mindig emlékezni fog a meg-
élt történelemre, hogy méltó 
legyen Sütő András gondola-
tához, aki azt írta: „A múltat 
nem lehet tőlünk elvenni, de 
csak akkor a miénk, ha ismer-
jük”.  

Az ünnepi műsorban má-
sok mellett a Belencéres nép-
táncegyüttes lépett fel, egy 
bélmegyeri gyűjtésű táncot is 
bemutatva.

Kellemes színfoltja volt az 
előadásnak a zenetanárok és 
tanítványaik közös muzsikálá-
sa. így Fejes Antal nyugalma-
zott zeneiskolai igazgató, gor-
donkatanár (egykori békés-
tarhosi énekiskolás), valamint 
felesége, Fejesné Pálfy zsuzsa 
nyugalmazott zongoratanár és 
a mezőberényi növendékeik já-
téka, valamint Bagoly László, a 
békési Alapfokú Művészeti Is-
kola vezetőjének kürtszólója.

 Lapunkat kéthetente 
keresse a postaLádájában! 

Békési Újság – a békési családok lapja.
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PRoGRAMAJÁNLAToK ÁPRILIS 6-20. KÖzÖTT
április 6. szerda 17 óra

Sursum corda-díjátadó ünnepi műsorral.
kulturális központ

április 9. szombat 8 óra

Jóbarát Biliárd verseny Szűcs Sándor emlékére. 
Országos Biliárd Szövetség pontszerző versenye.

kulturális központ

április 9. szombat 16 óra

nefelejcs Díjátadó ünnepség.
galéria

április 9. szombat 18 óra 

Békés-Balassagyarmat felnőtt bajnoki kézilab-
da-mérkőzés.

sportcsarnok

április 12. kedd 17 óra

előadás: Mikrobiológiai készítmények az ökoló-
giai gazdálkodásban. A részvétel ingyenes.

kulturális központ

április 14. csütörtök 17 óra

„Színek, arcok, hangulatok” - Diószegi Eszter 
grafikusművész kiállításának megnyitója. Meg-
tekinthető május 12-ig.  A részvétel ingyenes.

kulturális központ

április 15. péntek 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Dr. Hepp iskola

április 15. péntek 15:30

Ünnepi képviselő-testületi ülés és városi elisme-
rések átadása. Bővebben a címoldalon.

kulturális központ

április 16. szombat 8 órától

tavaszi nagytakarítás a dánfoki üdülőközpont-
ban. Bővebben a címoldalon.

április 16. szombat 18 óra 

Békés-törökszentmiklós felnőtt bajnoki kézi-
labda-érkőzés. sportcsarnok

Lassan itt a ballagási szezon, aztán meg 
az esküvői, s ezzel eljő a pontatlan és ko-
holt, nem a megfelelő szerzőnek tulajdonított 
idézetek időszaka. Pedig már Petőfi is meg-
mondta, hogy „Kérek egy hamburgert, me-
het bele minden!” (nem, nem mondta, per-
sze, hogy nem.) egyszer majd, amikor na-
gyon sok időm lesz (azaz soha), végigmegyek 
a tablók között, és felírom az összes sület-
lenséget. Az egyik végzős osztály, ahol taní-
tok, egy Arany-idézetet választott (az ízlésük, 
mondjuk, jó), kértem egy hét időt, hogy utá-
nanézzek, tényleg írt-e ilyet, mert a verselé-
se gyanús volt – és mit tapasztaltam? Még 
csak meg sem kellett keresnem a szövegrészt, 
már szóltak is a diákok, hogy valóban nem 
Arany-szöveg. A kételkedést már elültettem, 

ami mindenképp pozitív. Persze nem csak a 
ballagás és az esküvő, hanem a haláleset is al-
kalmat ad a kamu idézetek használatára, ez 
például a kilencvenes években bukkant fel 
éppen a Békés Megyei hírlapban: „nem do-
bog már a szív, mely a jóság tükre volt, / Aj-
ka nem szól többé, mert bezárt, néma, holt. /
Megállott a két kéz, mely mindig csak adott, 
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.” 
További négy sorban folytatódik a szöveg, 
hadd ne idézzem tovább, mert hasonló szín-
vonalú, mint az eleje ennek a nem-Kosztolá-
nyi versezetnek. egy József Attila-szöveggel 
zárom cikkemet: „Idézni csak pontosan, szé-
pen, ahogy a csillagkulcs megy a bélben, úgy 
érdemes.” Ja, nem.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Idézni csak pontosan, szépen

Életeket megváltoztató 
filmalkotás
Körülbelül száz személy jelenlétében vetítették le március 
20-án a kulturális központban az Új esély című filmet, me-
lyet az első keresztény tematikájú mozgóképnek tartanak.

A filmet angol nyelven for-
gatták le, melyet a nemzetkö-
zi stáb és az amerikai filmfor-
galmazási szándék indokolt. 
A film történetének a hely-
színe ugyanakkor Debrecen, 
ahol a forgatás zajlott. Itt él 
a forgatókönyvíró-rendező-
vágó-producer czeily tibor, 
aki a békési filmvetítés dísz-
vendégeként érkezett város-
unkba a feleségével. A bemu-
tatót követően arról beszélt a 
publikumnak, hogy eredetileg 
profi futballistának készült, de 
18 éves korában egy evangeli-
záción megtért, átadta életét 
Istennek. Filmművészeti ta-
nulmányai idején kezdte el ter-
vezni egy keresztény témájú 
filmnek az elkészítését. Az Új 
esély című film valóban elju-
tott Amerikába, ahol – amint 
a rendező elárulta – a várako-
zásokat meghaladó sikerrel ve-

títik. Több tucat további or-
szágban is bemutatták már.

A történet tulajdonképpen 
a fejlett világ bármely pont-
ján megállja a helyét. Egy jól 
menő menedzser a gazdasági 
válság miatt elveszíti a mun-
káját, szép otthonát, és élete 
mélypontján keresztény fele-
ségével Istenhez fordul, új éle-
tében az emberi gonoszság kö-
zepette is emberséges tud ma-

radni. A film végső üzenete az 
újrakezdés lehetősége a legmé-
lyebb nehézségek közepette is, 
hittel, Istennel. 

czeily tibor elmondta, 
hogy a filmet egészen minimá-
lis pénzből, mindössze 11 mil-
lió forintból, továbbá renge-
teg önkéntes segítésével készí-
tette el. nagy segítsége volt a 
hetednapi Adventista egyház 
debreceni gyülekezete, mely-
nek maga is a tagja. Ez az egy-
ház tette lehetővé az Új esély 
című film békési bemutatását 
is.  Szegfű Katalin

a vetítés díszvendége Czeily tibor rendező volt.

Tücsök találkozó és koncert
„tücsök” találkozónak ad otthont április 16-

án, szombaton a Békési zeneiskola. A Békés 
megyei vonósok számára egész napos progra-
mot ígérnek a szervezők. nyitóeseményként 
a 10 órakor kezdődő közös bemelegítés, beját-
szás várható, majd minihangverseny veszi kez-
detét a megyei vonósok közreműködésével. 13 
órai kezdettel mesét hallgathatnak a nebulók, 

ezután a Városi Könyvtár és a Galéria segítsé-
gével zenei akadályversenyeken vehetnek részt. 
A rendezvény koronájaként 16 órakor a fővá-
rosból érkező vendégek adnak hangversenyt. 
A Budapesti Ádám Jenő zeneiskola tücsökze-
nekara és csellóegyüttese koncertjére minden 
érdeklődőt szeretettel vár a Békési zeneiskola 
a művészeti iskola nagytermébe.

Békési polgárMesteri HivAtAl FelHívásA
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási hivatala a Békési Járás illetékességi 

területén, ezzel együtt Békés város teljes közigazgatási területére 

2016. április 2-22. között
ebzáRlatOt és leGeltetésI tIlalMat ReNdel el

a járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával 
kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése miatt. 

A csalétek-vakcina kihelyezése repülőgépes kiszórás módszerével és/vagy kézből 
kihelyezés módszerével történik 2016. április 2-7. között.  

FelhívJuK A TiszTelT lAKosoK FigyelméT, hogy A FenTi időszAK AlATT: 
  Minden kutyát tartási helyén elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett 

csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.
  Békés város területéről kutyát csak érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetében és a 

hatósági állatorvos engedélyével szabad kivinni.
  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyve-

res testületek ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint látássérült embere-
ket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

  Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad vinni.
  Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
  Békés város Önkormányzata a szabadon talált kóbor ebek befogásáról gondoskodik. Az ebzár-

lat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
  A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az 

ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni. 
  A jelzett időszakban Békés város közigazgatási területén a legeltetés tilos. 

Amennyiben bárki véletlenül vagy szándékosan érintkezik a vakcinával, azt a Békés Megyei kormány-
hivatal Békéscsabai Járási Hivatal népegészségügyi Osztályához (5600 Békéscsaba, szabadság tér 11-
17. Tel.: 66/528-320) haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben a csalétek-vakcina bőrre, sebbe, 
szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ha a vakcinázott 
területen vadon élő vagy háziállat elhullott tetemét találják, hagyják érintetlenül, és értesítsék a ható-
sági állatorvost, a területileg illetékes vadásztársaságot vagy az önkormányzatot. 

Tárnok Lászlóné, jegyző
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Rendőrségi hírek Temetőtakarítás

A Békési városvédő és Szépítő egyesület április 2-án temetőta-
karítást szervezett a rózsa és a Katolikus temetőkbe, melynek nem 
titkolt célja, hogy a régebben elhunyt jeles békési közéleti szemé-
lyiségek emlékét a fiatalabb és idősebb korosztályok körében meg-
őrizze. egyszerű, mégis nagyot alkotó békésiek voltak ők. tisztele-
tükre időről-időre összegyűlünk és rendbe tesszük nyughelyüket, 
néhány szóval emlékezünk rájuk. Felhívásunkra mintegy félszázan 
jelentkeztek idén is. Megszépültek az ismertebb közéleti személyi-
ségek sírjai és mivel a szelektív hulladékgyűjtés a temető területére 
is vonatkozik, az akció keretében, mintegy tíz zsák műanyag palac-
kot gyűjtöttek össze a szorgos kezek.  Fábián Judit

Félszázan szorgoskodtak a temetőtakarításon.
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 A Békési rendőrkapitány-
ság járművezetés az eltiltás ha-
tálya alatt szabálysértés elkö-
vetése miatt nemrégiben sza-
bálysértési őrizetbe vett egy 
58 éves békési férfit. L. Györ-
gyöt igazoltatták a rendőrök, 
aki annak ellenére közlekedett 
egy lassújárművel, hogy a Bé-
kési Járásbíróság korábban el-
tiltotta a vezetéstől. 
 A Békési rendőrkapitány-

ság a közelmúltban bűnügyi 
őrizetbe vett egy békési férfit. r. 
Zoltán a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok alapján március 18-
án Békésen, a Fábián utcában 
ellopta egy nő táskáját. A 31 
éves férfi, aki ellen a rendőrség 
lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást, a nyomozás je-
lenlegi adatai alapján további va-
gyon elleni bűncselekmények el-
követésével is gyanúsítható.
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Horgász
szemmel
A METhoD Box

Újabb és újabb újdonságok-
kal állnak elő a gyártók, akik-
nek a munkáját a teszthorgá-
szok segítik. A most bemuta-
tandó method box lényege ha-
sonló, mint a method mixé. 
Gyors és eredményes, kapásban 
bőséges horgászatot ígérnek ve-
le, viszont az elkészítése egysze-
rűbb. egy műanyag dobozban 
található micro pellet ez, amit 
felöntünk vízzel, esetleg aro-
mát adunk még hozzá, majd 
pihentetjük. A horgászatunkat 
megelőző napon is bekeverhet-
jük, másnap már készen van a 
keverékünk. A box használata 
egyszerű: a method töltőbe be-
helyezzük a csalinkat, majd a 
boxból a mikró pellettel fedjük, 
aztán a method kosarat a pellet 
töltőbe nyomjuk, kissé meg-
tömörítjük és a pellet töltőből 
kinyomjuk. Ezzel kész és már 
dobhatjuk a kiszemelt helyre. 
A modern feeder horgászat ak-
tív részét képzi ez a technika, 
rengeteg kifogott halat ered-
ményez. elsődlegesen a ponty 
fogásában segítenek ezek a re-
mek termékek.

Szekerczés Sándor

Nagy érdeklődéssel zajlott 
az első hiphop nap

Március 19-én zajlott civil 
kezdeményezésként az első ke-
resztény békési hiphop feszti-
vál. A rendezvény helyszíne a 
városi sportcsarnok volt. 

A szervezők nevében Füre-
di János elmondta, hogy gyer-
mekkora óta kedveli a műfajt 
és nagy örömmel szervezte 
meg a rendezvényt.

A program üzenete, hogy a 
XXI. században is megvannak 
azok a zenei formák, amelyek 
által jól érezheti magát a ke-
resztény ember. Az angol nyel-
vű hiphop zenék szövege rész-
ben rendkívül trágár és a szü-
lők nem is sejtik, hogy milyen 
szövegre táncol gyermekük. 

– Úgy éreztük, eljött az ide-
je, hogy megmutassuk: ugyan-
arra a ritmusra nem csak trá-
gár szövegű énekeket lehet ját-
szani, hanem keresztény szelle-
miségű dalokat is. Bízunk ben-
ne, hogy ez egy jó dolog kezde-
te és a jövőben lesz folytatás. 

Több százan jöttek el a bé-
kési programra. A fellépők kö-
zött a gyulai Energy Dance 
cool hip-hop táncszín-
ház növendékeit, továbbá az 
Aerofit DSe békéscsabai ak-
robatikus klub táncosait kö-
szönthették a nézők. Énekes 
fellépőként a vésztői Lakatos 
Rudolf állt színpadra.

A megnyitóban Izsó Gábor 
polgármester köszönetet mon-
dott a szervezőknek és felaján-
lotta a további segítségét a ha-
sonló civil kezdeményezések-
hez. 

Mucsi András oktatási és kul-
turális tanácsnok köszöntőjében 
az álmok megvalósításának fon-
tosságát emelte ki. A keresz-
tyén hit és szellemiség nincs a 
templomok és imaházak falai 
közé zárva, hanem az emberek 
mindennapjait is át kell hatnia. 
Ilyen a sport és tánctevékeny-
ség, amelyet keresztyén zenére 
is lehet végezni - mondta.

gyerekek is felléptek.

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2017-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki 

magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „A velünk élő természet.”

Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db ar-
chív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósoro-
zattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt 
oldalon. 

A pályázat beadásának  
határideje: augusztus 1.
A legjobb írások, valamint fotók, 
fotósorozatok belekerülnek az idén 
év végén megjelenő 
2017-es Békési Újság Kalendáriumba, 
készítőket a kiadvány ünnepélyes 
bemutatóján megjutalmazzuk!

Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba 
•  postán a Családért Alapítványnak címezve 

(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 
•  elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com 

címre
A papírképeket készítőiknek visszaadjuk. 
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik 
oldala minimum 2000 pixel legyen. 

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Ballagási arany ékszer 
akció!

nyakláncok, medálok, fülbevalók,  
kis- és nagyméretű gyűrűk 

már 10 000 Ft-tól!
karikagyűrűk 3 napos megrendeléssel!

nyakékek, nagysúlyú láncok 
óriási kedvezménnyel, 

törtarany beszámítással is.
zálogfiókunk arany ékszerekre 

A legMAgAsABB Hitelt nyújtjA!
Éljen a jól bevált lehetőséggel!

Békés, Kossuth u. 4. Gyomaendrőd, Fő út 222.

Berill Ékszer 
és Zálogház

Rájátszásban a Gladiátorok
remek őszi szezont produkált a Békési SzSK nBI/B osz-
tályú férfi kosárlabda csapata. Sokáig listavezető volt, sőt a 
2016-os évet is még az első helyről kezdte.

nem sok pihenőt kaptak a 
Gladiátorok, hiszen már január 
6-án bajnokit kellett játszaniuk. 
Az újévet is úgy kezdték, aho-
gyan az előzőt zárták. Jöttek a 
sikerek és mindenki kezdte ko-
molyan venni a Békést. Eredeti 
számítások szerint a 4-6. helyre 
várták a fiúkat. A Debrecen és 
a Salgótarján nem titkoltan fel 
akar kerülni az „A” csoportba, 
ennek érdekében jelentős pén-
zeket mozgattak meg.

A békésiek közben szépen 
gyűjtögették a pontokat. ha-
talmas siker volt a Debrecen-
ben aratott győzelem. ek-
kor már-már bajnokcsapatról 
kezdtek beszélni szakmai kö-
rökben, nem beszélve a szur-
kolókról, akiknek szinte elvá-
rása lett a bajnoki cím. Köz-
ben az óbuda, a tiszaújváros 
elkezdte nagy menetelését. 
A dobogóért folytatott küz-
delemben ők voltak a legna-
gyobb ellenfelek, az előbb em-
lített két csapat mellett. Akik 

látták az ellenük játszott mér-
kőzéseinket, tapasztalhatták, 
hogy győzelemmel hagytuk 
el a játékteret. A Salgótarján 
közben olyan produkciót nyúj-
tott, amellyel a Békés nem tu-
dott versenyezni. A kosárlabda 
ott politikai kérdés. Szerencsé-
re városunkban ez nem jellem-
ző. Minden sportág a lehetősé-
gekhez mérten megkapja a tá-
mogatást.

Visszatérve a békésiekre, két 
kisiklás után (Salgótarján, ti-
szaújváros) összekapták magu-
kat a fiúk, és alapvetően job-
ban teljesítettek az elvártnál.

A cél a 4-6. hely volt. Most 
az utolsó fordulótól függetle-
nül a 2. hely már biztos.

Az országban a 3. legjobb 
eredménnyel dicsekedhetnek, 
így a rájátszásban hazai pályán 
kezdhetik a párharcokat.

Utánpótlás csapataink, me-
lyeknek tagjai csak békési isko-
lák tanulói, remekül szerepel-
nek. Több korosztályunk is az 

országos elithez tartozik, me-
lyért köszönet jár utánpótlás 
edzőinknek és bázis iskoláink-
nak, a Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskolának és a Szegedi Kis 
István református Gimnázium 
és Általános Iskola, óvoda és 
Kollégiumnak.

Az egész országos mezőny 
legjobb JBM ponttal rendelke-
ző játékosa Koma Dániel, aki 
meghívást kapott a magyar B 
33-as válogatottba. Utánpótlás 
játékosaink közül Béres nán-
dor és Balog Gábor korosztá-
lyos válogatott.

nagyszerű eredményein-
kért köszönet elsősorban tá-
mogatóinknak (közte Békés 
város Önkormányzatának), 
edzőinknek, szurkolóinknak és 
mindenkinek, aki megszerette 
ezt a nagyszerű sportágat.

csapatunk az alapszakasz 
után a legnagyobb osztályba 
való kerüléséért játszik, de ma-
radjunk a realitásoknál. ne-
künk nagyszerű az nB I/B.

Köszönet mindenkinek! 
hajrá Békés város! hajrá Gla-
diátorok!
Takács János, ügyvezető elnök

Kézisikerek
nemrégiben Szentesen ren-

dezték meg a vIII. Kézilabda 
Fesztivált.  

Az U10-es csapatunk Gazsó 
György edző vezetésével az U11-
esek között versenyzett, két na-
pon hat meccset teljesítve. Vé-
gül a harmadikok lettek.

Az U8-as korosztályban bé-
kési színben két csapatot indí-
tott az egyesület, hogy minden 
játékosnak megfelelő játéklehe-
tőséget tudjanak biztosítani az 
edzők, tar Bence és vida János. 
A két csapat kiemelkedett a 
mezőnyből, mindenkit legyőz-
tek, a tornagyőzelmet egymás 
elleni meccsük döntötte el. A 
torna legjobb kapusa Gyebnár 
Dénes, legjobb mezőnyjátékosa 
Vidovenyecz Bence lett.


