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Kiugróan jó 
mutatók

- Milyen év volt a Bé-
kési Rendőrkapitányság 
életében 2015, mit mu-
tatnak a statisztikák?

- A Békési Rendőrka-
pitányságon valameny-
nyi kollégámmal arra 
törekszünk, hogy alap-
feladatainkat minél 
magasabb színvonalon 

végezzük el, kiegyensúlyozottan fenntartsuk a 
közrendet és hatékonyan lépjünk fel a jogsérté-
sekkel, jogsértőkkel szemben. Érzésem szerint 
2015-ben eredményesen dolgoztunk, a hoz-
zánk érkező lakossági visszajelzések is azt iga-
zolják, hogy a Békésen és környékén élők szub-
jektív közbiztonságérzetét tovább tudtuk erősí-
teni. A főbb statisztikai adatok közül figyelem-
re méltó, hogy 2015-ben csökkent a bűncse-
lekmények száma és emberölés nem történt. 
A lakosságot közvetlenül érintő lopások száma 
az előző évi adatokhoz képest jelentősen csök-
kent. A közvéleményt érthető módon foglalkoz-
tatta egy szexuális erőszak bűntett megalapo-
zott gyanúja miatt elrendelt nyomozás. Erről 
fontosnak tartom elmondani, hogy a két gya-
núsítottat néhány óra alatt elfogtuk, ők előzetes 
letartóztatásba kerültek. 

- Milyen bűncselekmények a legjellemzőb-
bek?

- Térségünkre a kerékpárlopás a legjellemzőbb, 
amelyről elmondható, hogy visszatérő probléma. 
A településekre telepített térfigyelő rendszerek a 
felderítésben nagy segítségünkre vannak. Igyek-
szünk a lehető leggyorsabban intézkedni, feldol-
gozni a rögzített adatokat, így fokozni az eredmé-
nyességünket. Emellett azonban fontos hangsú-
lyozni a megelőzés jelentőségét is. Több fórumon, 
rendezvényen, illetve a sajtón keresztül – itt köszö-
nöm meg a Békési Újság segítségét is – próbálunk 
rendszeresen aktuális vagyonvédelmi tanácsokat 
adni a lakosságnak. Az utazóbűnözők kiszűrésé-
re és az idényjellegű vagyon elleni bűncselekmé-
nyek megelőzésére és felderítésére is folyamato-
san nagy gondot fordítunk. 

- Milyen a Békési Rendőrkapitányság felde-
rítési mutatója?

- Nyomozás eredményességünket 11 száza-
lékkal, 67,5 százalékra tudtuk javítani, amely 
az elmúlt hat év átlagában is a legjobb eredmé-
nyünk. Törekszünk arra, hogy minden jogsértő 
cselekményre a lehető legrövidebb időn belül 
reagáljunk, a megfelelő erő és eszköz felhasz-
nálásával hatékonyan intézkedjünk. Ennek elle-
nére adódhatnak olyan körülmények, amelyek 
a nyomozást gátolják, az elkövető azonosítását 
megnehezítik és így a munkánk nem jár ered-
ménnyel. De mindent megteszünk azért, hogy 
ez ne így legyen, és a sértetteket segítsük, az el-
járásokat eredményesen fejezzük be.

(Folytatás a 7. oldalon)

Interjú Ladányi Zoltán rendőrkapitányság-vezetővel

Megszépült Dánfok

Első becslések szerint 200 személy, 
civil-, egyházi- és sportszervezeti tag, 
továbbá családok segítették április 16-
án az évadra felkészíteni a Dánfoki 
Üdülőközpontot. A körépületnél pár-

kánydeszkát és faházakat festettek, 
lombot gereblyéztek és a vízpartot ren-
dezték, kertészkedtek. Nagy segítség 
ez a fenntartó városi önkormányzatnak 
a tavaszi idény kezdése előtt.

Városi elismeréseket adtak át
Legrégebbi testvértelepülésünk polgármestere díszpolgár lett

Békés várossá nyilvánításának 
43. évfordulójának alkalmából, 
április 15-én került sor Békés vá-
ros kiválóságainak elismerésére. 
A kulturális központ színház-
termében tartották azt az ünne-
pi képviselő-testületi ülést, ame-
lyen a „Civilek a Városért” elis-
merést Békés város állatvédel-
méért kifejtett áldozatos és lelki-
ismeretes munkájáért kapott az 
„Esély” Állat- és Természetvé-
dő Közhasznú Egyesület. Ennek 
képviseletében Kocsorné Szaba-
dos Erika elnök vette át Izsó Gá-
bor polgármestertől. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ingyen uszodabérlet 60 év fölött
Legutóbbi ülésén arról döntött 

a Jobboldali Összefogás irányítot-
ta békési képviselő-testület, hogy 
minden békési lakhelyű 60. élet-
évét betöltött személynek lehetővé 
teszi, hogy ingyenesen vegye igény-
be a helyi uszodát és gyógyfürdőt 
a rekreációja, idős korban is jobb 
életminősége érdekében – tájékoz-
tatta a sajtót a minap Izsó Gábor. 
A polgármester elmondta, hogy ez 
egyfajta szociális támogatás, ezért 
igényelni kell április 5-től a hivatal 
kijelölt irodájában egy könnyen ki-
tölthető formanyomtatványon. A 
kedvezményt a jogosító határoza-
tot követően vehetik igénybe. Egy-
egy idős személy évente háromszor 

kaphat uszodabérletet (egy bér-
let 20 belépésre jogosít), így akár 
minden héten ingyen fürdőzhet az 
uszodában, gyógyfürdőben, hasz-
nálhatja a szaunát. A kedvezményt 
hétköznapokon lehet igénybe ven-
ni. A polgármester hozzátette, az 
uszodabelépőn kívül a gyógyásza-

ti részlegen egy évben még 30 ke-
zelést is igénybe vehet díjmentesen 
minden 60 év fölötti békési. 

E témával kapcsolatban dr. Pál-
mai Tamás alpolgármester el-
mondta, hogy ezentúl a háziorvo-
sok is adhatnak beutalót a fiziote-
rápia nem vizes, azaz száraz kezelé-
seire, ez 15-féle kezelési lehetőséget 
jelent az ultrahangtól, a rövidhul-
lámon át a mágnesterápiáig, továb-
bá igénybe vehető a Bemer-ágy is, 
amely a perifériás (szívtől távolabb 
eső) testrészek hajszáleres keringé-
sét hatékonyan javítja. Ilyen ingye-
nes kezelésekre a 60 év alattiak is 
beutalót kaphatnak háziorvosuk-
tól, évente összesen tízet.  Sz. K.

Szent György-napi 
majális 

Április 24-én vasárnap a Libás 
tanyára hívják önöket. A progra-
mok 11 órától 17 óráig tartanak. 
Lesz mások mellett népdaléneklés, 
birkanyírás bemutató, cigánytánc, 
egyéb zenés-táncos fellépések, kéz-
műves vásár, játszóház, élményfo-
tózás, ajándéksorsolás. Sztárven-
dég 15 órától Galát Norbert, a 
Muzsika TV-ből. A falusi vendég-
asztalon birkapörkölt, rántott kö-
röm, libatepertő, libamáj, libasült, 
lila káposzta, hagymás burgonya, 
óriás palacsinta, csapolt sör és hű-
tött italok. A belépés ingyenes. Eső 
esetén gumicsizma kötelező. Vár-
ják az érdeklődőket.  

Ladányi Zoltán, Mezei János és Szatmári László.

Áraink: 2900 – 5900 Ft-ig

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

BÉKÉS, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
2016. április 22. péntek 9–11-ig

NŐI TAVASZI-NYÁRI 

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!
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A cipőről és a cipőkellékekről
Csúszás megszüntetése
Nem fog csúszni az új cipő, ha talpát jól bedör-

zsöljük egy nyers burgonyaszelettel.
Bőrcipők ápolása, foltok eltávolítása
Eltűnnek a foltok a bőrcipők-

ről, ha a szükséges helyeket fél 
hagymával bedörzsöljük, majd 
ronggyal kifényesítjük. A hó 
okozta foltokat petróleumos 
ronggyal tüntethetjük el a bőr-
cipőkről. A sófoltokat ecetes 
vízbe mártott ronggyal távolít-
hatjuk el. Az öreg cipőkrémet terpentinnel átita-
tott ronggyal törölhetjük le.

Gumicsizma ápolása
Ha a gumicsizmát vagy más gumitárgyat kevés 

glicerinnel bekenjük, hosszabb ideig használhat-
juk.

Lakkcipő egyszerű ápolása
A piszkot a lakkcipőről tiszta, száraz ronggyal 

letöröljük, majd lenolajjal bekenjük, és puha rongy-
gyal kifényesítjük. Tejbe mártott ronggyal dörzsöl-

ve is adhatunk fényt a lakkcipőknek. Nem reped 
ki a lakkcipő, ha gyakran bekenjük egy kevés gli-
cerinnel.

Nyikorgás megszüntetése
A cipőtalp nem csikorog, ha 

lenolajjal bekenjük.
Szorítás megszüntetése
Ha belülről egyenletesen be-

szórjuk hintőporral a cipőt, ak-
kor könnyedén belecsúszik a 
lábunk. Kitágulnak a szűk ci-
pők, ha belülről szesszel ala-

posan benedvesítjük, felhúzzuk a lábunkra, majd 
hosszabb ideig viseljük.

Beszáradt cipőkrém megpuhítása
A beszáradt cipőkrém megpuhul, ha pár csepp 

terpentint csepegtetünk bele.
Cipőfűző élettartamának meghosszabbí-

tása
Ha a kirojtosodott cipőfűzőt a végein kevés szín-

telen körömlakkal bekenjük, akkor ismét könnyen 
befűzhető.

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

Élő fortélyaink

A bélmegyeri volt reformátuS iSKolA
Jelmondat: „Neveld a gyermeket a neki 

megfelelő módon, még ha megöregszik, ak-
kor sem tér el attól.” / Biblia, Példabeszédek 
könyve, 22:6/

Mivel Bélmegyeren 
is olvassák lapunkat, 
és a település még 
most is sok szállal kö-
tődik Békéshez, ezért 
is írok néhány épített 
értékéről. Ezek kö-
zé tartozik a volt re-
formátus iskola sar-
ki épülete. 1979-ben 
ebben az épületben 
kezdtem tanítói pá-
lyámat, ezért is foglal-
kozom először ezzel az 
építménnyel. 

A református is-
kola 1938-ben épült, 
L-alakban. Négy ab-
laka a falu fő utcájá-
ra néz. A Petőfi utcá-
ra. A tanítók számá-
ra szolgálati lakás is itt épült, közvetlenül a 
tanteremhez csatlakozva. A tanteremben volt 
vasárnaponként az istentisztelet, ilyenkor 
zsúfolásig megtelt a tanterem hívekkel, hall-
gatni Isten igéjét.

A harangláb az iskola udvarán, az épület 
mögött volt. Tehát itt harangoztak. Az első 
tanító Gulyás György ref. kántortanító volt, 
a későbbi tarhosi énekiskola megalapítója. Ő 
már itt ekkor a bélmegyeri gyerekekből ál-
ló kórussal hívta fel magára a figyelmet. Fát 
is ültetett az iskola udvarára, ami talán még 
most is megvan. Erről ír is önéletrajzi írásá-
ban. Bűneim…bűneim ? című művében ezt 
olvashatjuk a 14. oldalon: „1938-ban Bélme-
gyeren is felépítettem egy iskolát. Igaz csak 
egy tanteremmel és „egyszobás” tanítói la-
kással. Ezt az épületet én népesítettem be, az 
udvarát befásítottuk a gyerekekkel, akik még 
a nyári szünetben is visszajártak öntözni az 
elültetett fákat, hogy ki ne száradjanak. Meg 
is fakadt mindegyik.” Joggal kapott emlék-
táblát a nagy nevelőmester éppen a közel-
múltban születésének 100. jubileumán. 

Ezután Lipcsei Gábor református lelkész-
tanító oktatta-nevelte itt a bélmegyeri gyer-
mekeket. Ő elsőtől negyedikig tanította a ki-
csiket egyedül, összevont osztályokban. Tehát 

mind a négy osztály 
együtt járt. Lipcsei 
tiszteletes úrra már 
csak a nagyon idősek 
emlékeznek. Őt kö-
vette Püski Imre ref. 
lelkész, aki itt élt, de 
nem ő tanított, ha-
nem a felesége. Meg 
kell említeni, hogy va-
sárnaponként a kán-
tori szolgálatot Szász-
falvi László látta el, 
aki Kárászmegyeren, 
a tanyai iskolában ta-
nított, később a fás-
pusztai nevelőintéze-
tet igazgatta. Az ál-
lamosítás után Kis 
László volt az igazga-
tója a bélmegyeri is-

kolának. A felsősök számára felépült az új 
épület. Kis László veleszületett finom modo-
rára már csak az idősebbek emlékezhetnek. 
1958-tól Hirják Balázs állt az iskola élén. Az ő 
igazgatása alatt épült fel a tornaterem. Nagy 
dolog volt ez akkor egy kis falu életében! Már 
ekkor a felsősök szaktantermekben tanultak. 
Balázs bácsi jól összefogta a tantestületet. 
Magas szintű oktató-nevelő munka jellemez-
te mindig az iskolát. Iskolaigazgatók voltak 
még: Böhm Anna, Szegedi Elek, Hirják J. Ba-
lázs, Heidt Józsefné. Jelenleg a felsősök Me-
zőberénybe járnak be tanulni, az alsósok nem 
ebben az ó-épületben, hanem a felsősök ter-
meiben tanulnak. Az igazgató Öreg István.

Visszatérve a régi iskolára, a külső homlok-
zat szürke téglaborítású volt eredetileg. A bő-
vítés során kapta a mai vakolást. Az ablakok 
még az eredetiek. reméljük, elavulás esetén 
hasonló jellegűvel pótolják. ugyanis a régi is-
kola Bélmegyer fő utcájának meghatározó 
építménye, védelme most már kultúrtörténe-
ti okok miatt is indokolt. 

Bíró György, városvédő

Együtt, egyért...
 „Ahhoz, hogy ki tudjunk lépni önmagunk vi-

lágából és megnyíljunk mások felé, szükség van 
arra,  hogy megtapasztaljuk:  szeretnek minket.  
Isten minden nap a szeretet megvallását kéri tő-
lünk, hiszen éppen  azáltal erősödik bennünk ez 
az érzelem. Kéri tőlünk, hogy naponta cselekede-
tekkel mutassuk ki szeretetünket.” Talán ez a gyö-
nyörű idézet jellemezte leginkább az Aranykosár 
a Gyermekekért Alapítvány idei jótékonysági 
bálját. Hiszen a minden eddigi rekordot megdön-
tő résztvevői létszám, a beláthatatlan mennyisé-
gű tombolatárgy, a gyerekek és a tanárok lelkes 

műsora, a zenekar odaadó, szünetet alig ismerő 
hozzáállása mind-mind azt jelezték a segítségre, 
támogatásra szoruló gyerekek felé: szeretik őket, 
és a feléjük fordulók is tudják, hogy ez az érzelem 
egyaránt építi azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. 
Nehéz döntés előtt áll az alapítvány lelkes vezeté-
se, mert lassan kinövik a helyszínt, ugyanakkor - 
mint azt Pataky Attila kuratóriumi elnök is em-
lítette - idén még nem léptek ebben az irányban, 
hiszen a házigazda vendéglátó egység készséges-
ségétől, barátságától egyaránt nehéz volna meg-
válni. Le a kalappal az idei menü előtt is! Ezért is 
volt disszonáns hang a fővédnök, Erdős Norbert 
EP képviselő - amúgy kurtára sikeredett - beszé-
dének azon része, amely olyan kaput döngetett 
ádázul, amelyen még be sem kopogtatott senki. 
A rendezvényt megtisztelték Izsó Gábor polgár-
mester, Dr. Pálmai Tamás és Kálmán Tibor al-
polgármesterek is. Jövőre, veletek, még többen, 
értetek - talán ez lehet a méltó zárszava a sikeres 
rendezvénynek. „Az élet szeretet nélkül, a sze-
retet  megvallása nélkül értelmetlen.” (idézetek: 
Horváth István Sándor)A dogozók tánca.
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Bélmegyeri iskolás gyermekek 1946-47-ben. 
Ötvenketten vannak. Középen ül Lipcsei Gábor 
lelkész-tanító. Az ülő sorban néhány mezítlábas 
fiú is látható. A fotó Berczi Gáborné Vincze Esz-
ter tulajdona.

DÁNFokI 
LAkógYűLéS

Április 22. péntek 
17 órától
Meghívott: 

Barkász Sándor képviselő úr.
Kérünk minden dánfoki 
lakót, hogy jelenlétével 

támogassa, észrevételeivel 
segítse közösségünket.

Gyülekező a Kökény utca elején, 
a postaládáknál.
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mementó

A tavalyi statisztika sze-
rint Békésen 35%-kal nőtt 
a házasságok száma és nem 
volt újonnan bejegyzett élet-
társi kapcsolat. Ezen adat 
alapján demográfiai minta-
város lennénk. Természete-
sen nem vagyunk az, de az 
adat mindenképpen biztató. 
A minap pedig - egy rendez-
vényen - valaki, aki teljesen 
független a várostól és érde-
kében sem állt ingyen bóko-
kat osztogatni, azt mondta, 
hogy Békés egy élhető város. 
Természetesen messze va-
gyunk ettől még, de az igaz, 
hogy minden itt lakó azt 
szeretné, hogy minél előbb 
az legyen, hogy így legyen. 

Írtam már nemegyszer, 
hogy úgy érzem, a város-
nak lelke van. A napokban 
ismét megtapasztaltam ezt 
a nagyon meleg és feleme-
lő érzést. Két, civil szerveze-
tek által életre hozott díj  át-
adási ünnepségén voltam je-
len, egyiken szervezőként, a 
másikon már kényelmesebb 
státusban: nézőként, hallga-
tóként. 

A KéSz által alapított 
és önkormányzat által tá-
mogatott Sursum Corda-
díj átadási ünnepségén mű-
sorvezetőként módomban 
állt látni a közönség arcát. 
Mert hiába tagadnánk, igaz 
a tény: a közönséget embe-
rek alkotják ugyan, kiknek 
megvan a saját, a csak rájuk 
jellemző arcuk. De együtt, 
mint nézősereg, mint hall-
gatóság mégis létrehoznak 
valami közöset, egy új va-
lamit, ami csak akkor, csak 
ott és csak erre az embercsa-
patra jellemző: ez a közön-
ség arca. Ez a csoda azon-
ban csak akkor jön létre, ha 
meg tud születni az a han-
gulat-varázslat, amely a kö-
zösségi lélek szárba szökke-
nésének sokszor nem is lát-
ható, csak érezhető megtes-
tesülése. Ezt az érzelem, iz-
galom, boldogság, túlcsor-
duló - szó szerint könnyek-
re fakadó - öröm emaná-
ciót, kilövellést, kiáradást 
éreztem ott. Az együttlé-
legzést, az együttrezdü-
lést és az együtt örülni tu-
dás ritka pillanatát élhette 
meg, aki jelen volt. Márpe-
dig rengetegen voltak, ta-
lán soha ennyien. Istennek 
hála. Petróczki zoltán, a 
Békés Megyei Kormányhi-

vatal főigazgatója - ki ismé-
telten tisztelt meg jelenlé-
tével - megismételte, amit 
tavaly is mondott: szívesen 
jövök hozzátok, a rendezvé-
nyeitekre. Jól érzem itt ma-
gam, nagyon jó, amit csi-
náltok, és ahogyan csináljá-
tok. Köszönjük. Nem csak 
jól esnek, kellenek is, meg-
erősítenek az ilyen szavak, 
amelyeket hiteles embe-
rek mondanak, kézszorítás 
közben, a szemedbe nézve.

A másik rendezvény a 
Nefelejcs Díj átadásának 
ünnepsége volt - talán az 
egyik legsikeresebb az ed-
digiek közül - ahol ugyan-
ezt az elismerést zsebelhet-
tük be lokálpatrióta béké-
siként a nyitóbeszédre fel-
kért Dr. Erdész Ádám, me-
gyei levéltári igazgató szájá-
ból elhangozva. Az ő szabad 
és szabatos előadásmódjához 
jól illett az egy személyben 
méltató és meglepetés-mél-
tatott Varga Sándor élveze-
tes stílusa és a mindig igen 
magas szinten és igénye-
sen beszélő dr. Csiby Mik-
lós megszólalása. De talán 
a legforróbb momentum, a 
már emlegetett közös lélek 
megjelenésének pillanata az 
volt, amikor a tanár úr volt 
kollegáinak villámcsődüle-
téhez spontán csatlakozott 
az egész közönség. A Csitá-
ri hegyek alatt anno, erede-
tiben sem szólt talán így a 
dal. Ismét egy volt, pár perc-
re egyé lett minden jelenle-
vő. Együtt ünnepeltük egy-
mást. Azt, hogy félre tudjuk 
tenni minden különbözősé-
günk, feledni tudjuk a min-
dennapok apró-nagyobb 
gondjait, egymásra feszü-
léseit és fel tudunk oldódni 
egymás szeretetében.

De ide illik a sorban, hisz 
ez is szeretett városunk egy 
szelete, az alapítványi bál 
- melyről külön beszámo-
lónkban olvashatnak - sajá-
tos hangulata, ahol önfeledt 
mulatozáshoz illően sokkal 
oldottabb hangulatban, de 
ugyanazon rendező elv ér-
vénysült: szeretni, segíte-
ni és közben élvezni a má-
sik társaságát, lazítani, hisz 
enélkül túl komorak lenné-
nek az örök rohanással teli 
napjaink.

Nos, városunk létező lel-
kének tökéletes visszaigazo-
lása volt e három esemény. 
S ha így van, akkor ez lehet 
a valós alapja annak, hogy 
megvalósuljon mindaz, ami-
ről a bevezetőben írtam: kö-
zös akarásunk eredménye-
ként legyen élhető, demo-
gráfiailag is emelkedő város 
Békés.

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 16-23. 
Turul Patika (Piac tér), 
Április 23-30. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.), 
Április 30. – május 7. 
Levendula Patika (Csabai u.)

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 kötött:
Háló István (Békés) és Balogh 
Éva (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
 Szabó Mária (92 évesen), 
Remeczki Ferenc Gábor (74), 
Kajtár Sándorné Szilágyi Márta 
(93), Kállai Lajos (92), Baji Sán-
dor (76), Jónás Sándor Ferenc-
né Szalkai Eszter Anna (72), 
özv. Püski Mihályné Kovács Má-
ria (80), Sas Mihály (77), Török 
Péterné Győrfi Mária (73, Bél-
megyer), Szatmári Gábor (14), 
Jakucs Mátyás (78), özv. Veté-
si Sándorné Korcsok Ilona (82), 
Szász Pál (68), Fábián Ferencné 
Bánhegyi Anna Katalin (72), Kis 
Sándor (64), Bellus Balázs (74).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

Csakis a magukat a jö-
vőért felelősnek érző polgárok 
együttes szellemi erőfeszítése 
vezetheti jobb irányba Ma-
gyarországot. Hívjuk az olvasót, gondolkodjon velünk e közös akarat 
16 fejezete során. A teljes anyag letölthető a KÉSZ honlapjáról: www.
keesz.hu.

Zárszó
„Az idők jelei” szerzői szerint sokan és sok helyütt fogják vi-

tatni a részleteket, de mint írják, ez is a céljuk. Vallják, hogy 
a magukat a jövőért felelősnek érző polgárok együttes szelle-
mi erőfeszítése hozhatja meg a sikert, csakis ez vezethet a jobb 
irányba. 

Az elemzések alapján a három szervezet úgy látja, hogy a 
dolgok alapvetően jó irányba mennek, de van néhány negatív 
jelenség, mint a túlközpontosítás, egyes esetekben az arrogáns 
technokrata szemlélet eluralkodása, a ki nem érlelt döntéshoza-
tal, melyet helyesbíteni kell. Messzemenően támogatják, hogy 

a közösségek, a nemzet és 
a család, ezek erősítése az 
oktatás, az egészségügy 
és a szociálpolitika keretei 

között, kiemelt helyet kapjanak a programokban. Ehhez meg-
felelő hátteret nyújt a nemzetközi viszonylatban is sikeres gaz-
daság. Bíznak benne, hogy korábbi tapasztalatainknak megfe-
lelően értékelésük beépül a magyar politikai gondolkodásba és 
előre viszi a nemzetet. 

Mindezt szolgálják azok a fórumok, amelyek - az egész orszá-
got felölelve - személyes vitalehetőséget nyújtanak majd min-
den érdeklődőnek. Az egyik ilyen fórumon - remélhetőleg már 
januárban - éppen Békésen lesz. Az országjárás után egy újabb, 
bővebb tanulmánykötet jelenik meg a háttéranyagokkal, ősszel 
pedig egy másik, rövidebb kiadvány a fórumok tapasztalatait 
felhasználva.

„Az idők jelei” elkészítői hívják az olvasót, hogy tartson ve-
lünk e rögös úton és vegye ki a részét a közgondolkodásból, ala-
kítsa velük együtt Magyarországot!

Az idők jelei

Három hölgy kapta meg 
idén a Sursum Corda-díjat

Kilencedik alkalommal ad-
ták át a Keresztény értelmi-
ségiek Szövetsége által ala-
pított, a város által is támo-
gatott Sursum Corda-díjat, 
a Békésen szociális és egész-
ségügyi területen munkálko-
dók életművének jutalmát. A 
kulturális központban április 
6-án rendezett eseményen dr. 
Pálmai Tamás, a KéSz helyi 
elnöke, a rendezvény műsor-
közlője elmondta, a szervezők 
minden évben a bőség zava-
rával küzdenek, hiszen város-
unkban annyi „széplelkű, jó 
ember” él, akikből választani 
tudnak. 

A díjazottak kilétét min-
dig titokban tartják, így volt 
ez idén is. 2016-ban Sursum 
Corda-díjat vehetett át Hor-
váth Mihályné Vajas Katalin 

nyugalmazott óvónő és ön-
kéntes szociális segítő, Dr. 
Farkas Ida nyugalmazott re-
umatológus szakorvos, aki 25 
éven át dolgozott Békésen, és 
Dumáné Durkó Anna idős-
gondozó, a Békés Városi Szo-

ciális Szolgáltató Dózsa utcai 
idősek klubjának vezetője. Az 
ünnepi műsorban mások mel-
lett a zeneiskola zongorista és 
fúvós növendékei léptek fel 
a rekord számban megjelent 
publikum előtt.  Sz. K.

A Sursum Corda-díjjal idén kitüntetettek: Horváth Mihályné, Dumáné 
Durkó Anna és Dr. Farkas Ida.

Városi elismeréseket adtak át
Legrégebbi testvértelepülésünk polgármestere díszpolgár lett

(Folytatás az 1. oldalról)
A tíz éve alapított egyesü-

let tagsága erőt próbáló mun-
kát végez az állatvédelemben, 
mindenekelőtt a kidobott ku-
tyák és macskák megmentése 
és szerető gazdihoz juttatása 
területén. 

„Békés Városért” kitünte-
tést idén ketten vehettek át. 
Ladányi zoltán rendőr ezre-
des, rendőrségi főtanácsos, a 
Békési rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője Békés vá-
ros közbiztonságáért, Békés 
közéletéért végzett kiemelke-
dő munkájáért részesült a ki-
tüntetésben, míg Békés vá-
ros közéleti, kulturális és zenei 
életében való önzetlen részvé-
teléért és támogatásáért Szat-
mári László, közismert bece-
nevén „Szatyi”, egy országo-
san ismert komplex színpadi 
szolgáltatást nyújtó vállalko-

zás alapítója és vezetője érde-
melte ki.

„Békés Város Díszpolgá-
ra” címet kapott Békés város 
és Gyergyószentmiklós test-
vértelepülés közötti kapcso-
lat elmélyítésében végzett ki-
emelkedő munkásságáért Me-
zei János. Gyergyószentmik-

lós polgármestere karizmati-
kus vezetőként, határozott és 
céltudatos zászlóvivőként állt 
a közösség élén hat évig, ami-
kor koholt vádakkal, demonst-
ratív módszerekkel, gyermekei 
és családja lelki épségére sem 
vigyázva tiltották el hivatalától 
a központi hatóságok, az ügy-
ben máig nem született végső 
felmentő határozat. Mezei Já-
nos a díjátadón felidézte békési 
„testvéreivel” kapcsolatos kel-
lemes élményeit, az ide látoga-
tások és a békésiek erdélyi útja-
inak emlékeit. Elmondta, hogy 
a román táblabíróság az utolsó 
percben adott engedélyt a ha-
tár átlépésére, így lehet jelen a 
számára megható ünnepségen. 
reményét fejezte ki, hogy Bé-
kés és Gyergyószentmiklós kö-
zötti kötél sosem szakad el, ha-
nem csak erősödni fog.

Szegfű Katalin
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Kocsorné Szabados Erika az ál-
latvédők nevében vette át az el-
ismerést.
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Csendesül...
Urunk, félünk
veszekedéstől, hatalomtól, sötéttől, rablóktól,
erőszaktól, katasztrófáktól, meghasonlástól, haláltól.
Könyörülj rajtunk!

Urunk, félünk
betegségtől, fenyegetettségtől,
háborútól, gonoszságtól, gyűlölettől.
Könyörülj rajtunk!

Urunk, félünk
fulladástól, állatoktól,
kígyótól, oroszlántól, darázstól, vizsgától és iskolától.
Könyörülj rajtunk!

Urunk, félünk
szomjúságtól, éhségtől, lármától és zörejektől,
bombáktól és atomháborútól.
Könyörülj rajtunk!

/Fabinyi Tamás: 
Ajtórésnyi zsoltár című könyvéből/

A Gyurcsány-kormány és a szocialisták egyik súlyos 
örökségétől szabadult meg Magyarország. Az EB jóváírta az 
utolsó, 1,5 milliárd eurós részlet visszafizetését az IMF-től 
és Európai Bizottságtól 2008-2009-ben lehívott hitelnek. 
Az utolsó fillérig visszafizettük tehát azt a hitel-csomagot, 
amelyet a baloldal vett fel. 2008-ban a Gyurcsány-kormány 
több mint 8 milliárd euró hitel felvételéről döntött, a visz-
szafizetést pedig úgy ütemezték, hogy az a Fidesz-kormányt 
terhelje. A magyar emberek kemény munkája és a gazda-
ság teljesítménye tette lehetővé, hogy megszabaduljunk at-
tól az adósrabszolgaságtól, amit a baloldal hagyott ránk. A 
baloldali a hitelcsomag nélkül képtelen lett volna az orszá-
got irányítani, kifizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket, a szoci-
ális ellátásokat. E hitel nagyon sokba került a magyar csa-
ládoknak: egymást érték a megszorítások. Elvettek egyhavi 
nyugdíjat, a pedagógusoknak, a köztisztviselőknek egyhavi 
bérébe került ez. Adót is emeltek és csökkentették a család-
támogatásokat, emelték a rezsit, leépítették a gázár támo-
gatást és duplájára emelték a villany árát. A visszafizetés 
megerősíti hazánk gazdasági önrendelkezését. A külföldnek 
is fontos üzenet: Magyarország képes saját erőből, külső se-
gítség nélkül is megállni a helyén. 

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

30/981-76-54. 

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Mérnök-tanár és helytörténész 
a két Nefelejcs díjazott

Varga Sándor nyugalmazott 
mérnök-tanár és Ferenczi Sán-
dor helytörténet-kutató kap-
ta a 2016-os Nefelejcs Díjakat. 
A tíz éve alapított Nefelejcs 
Békési Kulturális és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesü-
let az elismerést nyolcadik al-
kalommal nyújtotta át a tag-
sága döntése nyomán a béké-
si közművelődés és közokta-
tás legkiemelkedőbb, példaadó 
személyiségeinek. 

A Galériában április 9-én 
megrendezett ünnepségen dr. 
Erdész Ádám, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója köszöntő-
jében a kultúraművelés és ha-
gyományápolás fontosságáról, 
benne a Nefelejcs Egyesülethez 
hasonló civil szervezetek ki-
emelkedő jelentőségéről szólt. 

A két díjazott személyét az 
átadóig titok fedte. Ferenczi 
Sándort Varga Sándor méltat-
ta, nem sejtve, hogy a másik 

díjazott majd ő lesz. Kiemelte, 
hogy Ferenczi Sándor kiugróan 
sokat tett a helyi értékeink fel-
tárásáért és megőrzéséért. Le-
gendásan gazdag a helytörté-
neti fotó, képeslap, írott szöveg 
és festménygyűjteménye. 

- A jövendőnek megőrzi a 
város múltjának kincseit – fo-

galmazott Varga Sándor, azt 
is elmondva, hogy a most 80 
esztendős Ferenczi Sándor ak-
tív éveiben közszolga volt, el-
veiből nem engedő építésha-
tósági hivatalnok, akinek sok 
egyéb mellett azt is köszönt-
hetjük, ahogy a belváros ma 
kinéz. 

Varga Sándort, a másik Ne-
felejcs díjast dr. Csiby Miklós 
orvos méltatta. Mérnökként 
1964 óta oktatja a békési me-
zőgazdasági szakképzésben 
részt vevők generációit, szak-
mai tudását máig naprakészen 
tartja. 

- Nem pusztán tanít, ha-
nem emberségre, becsületes-
ségre, tartásra, magyarság-
ra neveli is a rá bízott fiatalo-
kat, tudva, hogy tisztelni kell 
a gyermekeket, mert ők a jö-
vőnk – mondta. Varga Sándor 
a városvédő egyesületben és a 
Békés-tarhosi Baráti Körben 
évtizedek óta önzetlenül tesz 
településünk kultúrájáért, a 
díjjal ezt a művelődésteremtő 
elhivatottságát is elismerték. 
Varga Sándort az ünnepsé-
gen nagy számban megjelent 
mezgés tantestületi társai egy 
népdal eléneklésével köszön-
tötték.  Sz. K.

Varga Sándor és Ferenczi Sándor a két Nefelejcs-díjas.
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MEGHÍVÓ
A Békési Városvédő és 

Szépítő Egyesület és a Szent 
Lázár Alapítvány értesíti a 
kedves lakosságot, hogy áp-
rilis 27-én, szerdán emlék-
tábla avatást szervez az egy-
kori Hunyadi téri Általános 
Iskola épületénél. Így sze-
retnék kifejezni tiszteletün-
ket a hajdan itt tanító ta-
nárok és itt tanuló diákok, 
továbbá az épület szellemi-
sége iránt. Az ünnepség 15 
órakor kezdődik.

Ebben az épületben 1931-
2004-ig volt tanítás. Várják 
szeretettel az ebben az idő-
ben itt tanító tanítókat, az 
itt nevekedett egykori ne-
bulókat, és minden érdek-
lődőt!  

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOgATÁSÁRA
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 2016-ban is támogatni 
kívánja a településen működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2016. évi 
civil pályázatát. A szervezetek működését, programok, rendezvények költségeinek 
támogatását valamint más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészét hi-

vatott biztosítani a Békés Város Önkormányzata által kiírt pályázat. Pályázni a kitöltött pályázati 
adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.

A pályázaton részt vehetnek azok a civil szervezetek, amelyek 
- legalább 1 éve működnek, 
-  békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve más szervezetek Béké-

sen megvalósuló programjaihoz nyitottak, 
- korábbi pályázati támogatásaikkal elszámoltak,
- éves beszámolójukat letétbe helyezték.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújta-
ni személyesen vagy postai úton úgy, hogy legkésőbb 2016. június 1-jén 12 óráig beérkezzen. 
A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Támogatása”.  
Pályázati adatlap letölthető a www.bekesvaros.hu (Hirdetmények, pályázatok) oldalról, 
vagy személyesen kérhető a Civil Szervezetek Házában (5630 Békés, Hőzső u. 4.) hétköznap 
8-16 óráig. Érdeklődni lehet Kovács Andrásnál a 70/392-4609-es telefonszámon. 
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már az előző években is pályáztak, nem kell újra benyúj-
tani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak abban az esetben, ha változás történt 
az adataikban.

Önkormányzati döntésekről
Helyi sportszervezetek támogatására ez évben 18 millió, 

civil szervezetekre 12 millió forintot költ a város – hangzott 
el a várost irányító Jobboldali Összefogás önkormányzati 
képviselőinek minapi sajtótájékoztatóján. A civil szervezetek 
pályázat útján juthatnak hozzá a támogatáshoz, melynek ösz-
szegéről a Civil Tanács véleménye alapján dönt majd a testü-
let – ismertette Deákné Domonkos Julianna képviselő.

A grémium legutóbbi ülésén tárgyalta a Békési rendőrkapi-
tányság és a Polgárőrség beszámolóját az előző évben végzett 
munkájukról. A regisztrált bűncselekmények száma csökkent, és 
a rendőrség egyre nagyobb energiát fordít a drogmegelőzésre, a 
közlekedési balesetek számának csökkentésére, illetve az áldozat-
védelemre, például családon belüli erőszak esetén – mondta el 
Mucsi András tanácsnok. 

Izsó Gábor beszámolt arról, hogy miután hosszú-hosszú évek 
óta nem volt lehetőség pályázni a közutak karbantartására, ezért 
idénre 55 millió forint saját erőt tervezett be a költségvetésbe a 
városirányítás, ami a lehetőségeket figyelembe véve jelentős ösz-
szeg, és belőle útalapok és aszfaltos utak javítása is meg fog tör-
ténni. A polgármester még elmondta, hogy pályázati pénzből 
várhatóan jövőre kezdődhet meg a Békést Tarhossal összekötő 
kerékpárút megépítése, amely a szomszédos település egészén ke-
resztülhalad majd. 

 nyári cipők
 térdnadrágok
  női és férfi 

pólók extra 
méretben is

 gyermekruha
 lakástextília

50%-oS 
keDVeZméNY 

női blúzokra
Napos csibe 

és előnevelt pulyka 
íratható!

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

TűZIFA eLADó!
Bükk és tölgy kugliban

2500 Ft/q,
konyhakészen 

2700 Ft/q.
Békésen 10 mázsa felett 

iNGyeNeS KiSzÁllíTÁS!
Tel.: 70/28-10-941.

 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.

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek

 ADóBeVALLÁS 
kéSZíTéSéT 

vállalom.
30/522-47-13, Páfiné.

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

HAJóPADLó éS LAmBéRIA AkCIó A kéSZLeT eReJéIg! 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

SzüniDei GyermeKéTKezTeTéS
Tájékoztatjuk a szülőket, törvényes képviselőket, hogy 2016. 

január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes 
gyermekétkeztetés szabályai. Az új szabályok szerint 2016. janu-
ár 1-től Békés Város Önkormányzata szünidei gyermekétkezte-
tés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű, valamint 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, 
nyári, őszi és téli szünidőkben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és be-
nyújtani, ahány gyermeknek igénylik az ingyenes étkeztetést. 
A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek 
szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés mód-
járól. A tavaszi ingyenes étkeztetés lezárult. A nyári és az azt 
követő iskolai szünidők határidőiről az érintettek újabb értesí-
tést fognak kapni.

A települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai 
oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (té-
li, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és 
az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a tanszüne-
tekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti 
munkanapokon kell biztosítania az étkeztetést.

Ilyenkor az étel elvitelére nyílik lehetőség, melyet 11:30 és 
13 óra között tehetnek meg. ételhordót biztosítani szükséges. 
A szün idei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bi-
zalommal ügyintézőinkhez a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központban, a Jantyik utca 1. szám alatt. Telefon: 66/414-840.

A vesék egészsége

A vesék létfontosságú szervek, amelyek egyik legfontosabb fel-
adata a vér által szállított salakanyagok kiszűrése és kiürítése 
a vizeletkiválasztó és elvezető rendszeren keresztül. Amennyi-
ben a vesék nem működnek megfelelően, a felszaporodó káros 
anyagok akár életveszélyes állapotot is előidézhetnek, ezért fon-
tos egészségük megőrzése.
Különösen veszélyeztettek a cukorbetegek és a magas vérnyo-
mással rendelkezők, de a kockázatnövelő tényezők között sze-
repel még a túlsúly, a dohányzás, a nem megfelelő folyadékfo-
gyasztás, valamint a gyógyszerek meggondolatlan használata is. 
A vesék egészségének megőrzésében az egészséges életmód, 
a változatos táplálkozás, a rendszeres mozgás és a megfelelő 
folyadékfogyasztás a legfontosabb. Emellett a testsúly kontroll-
ja, a dohányzás elhagyása, valamint a vény nélküli gyógyszerek 
körültekintő használata is sokat segíthet.  
Árulkodó jelek lehetnek többek között a kóros fáradékonyság, a 
száraz, viszkető bőr, étvágytalanság, rendszeres hányinger, eset-
leg vér a vizeletben, később a végtagok vizenyője. Amennyiben 
ilyesmit tapasztalunk, mindenképpen keressük fel háziorvosun-
kat. Megijedni azonban nem szükséges, hiszen ezek a tünetek 
más betegségre is utalhatnak, biztosat csak az orvosi vizsgálat 
jelenthet. 
Vigyázzunk hát a vesénkre, napi 1,5-2 liter folyadék bevitelével, 
a hús- és fehér liszt kerülésével, heti 1-2 alkalommal „szívdobog-
tató” testmozgással!

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Kis nagyember
Aki ismeri zsombok Imrét, az tudja a „kis” szó a termeté-
re vonatkozik. A mindenkivel barátságos, s a végtelenségig 
türelmes, udvarias Imi, dacol az idővel. Örökmozgó, akár 
egy kamasz, 57 éves kora ellenére. Hogy mitől nagyember? 
Ítéljék meg Önök a vele készült interjú alapján!

- Oly régen dolgozunk együtt 
a lapnál, hogy tán öröktől fog-
va. Mi a te történeted? Mi 
volt a kezdet?

- Majdnem 17 éve írok a Bé-
kési Újságba. Az indító lökést 
egy Tolcsvay koncert adta, úgy 
16 évvel ezelőtt. Azt meghallva, 
éreztem, hogy erről írnom kell. 
Akkor még az egyik barátom, 
Durkó Lajos is munkatársa volt 
a lapnak, így őt kerestem meg 
kérésemmel, aki Lengyel zol-
tán akkori főszerkesztőhöz irá-
nyított. zoli rábólintott és ettől 
kezdve a művészeti és kulturális 
események állandó résztvevője 
és tudósítója lettem. Szeretem 
másoknak közvetíteni, átadni 
saját csodálatos élményeimet.

- Szívesen mondasz verseket 
is és nem is akárhogyan...

- Már középiskolás korom-
ban is szerettem a verseket, de 

ekkor még nem vágytam nyil-
vános szereplésre, csak a ma-
gam kedvtelésére mondtam fel 
magnóra a kedvenceimet. Ez 
sokáig így is volt. Már 40 éves 
is elmúltam, amikor egy vers-
mondó ismerősöm bíztatására 
elmerészkedtem Szolnokra, rá-
adásul egy nemzetközi verseny-
re, ahol ugyan komolyabb ered-
ményt nem értem el, de megíz-
leltem az igazi versmondás örö-
mét. Azóta is az ország bármely 
területén kerül sorra egy ilyen 
verseny, én élek a megmérette-
tés lehetőségével. Számos kü-
löndíjat nyertem. Nekem az je-
lentette az igazi sikert, hogy ne-
ves művészekkel, mint például 
Bánffy Györggyel, Eperjes Ká-
rollyal, Bánfalvy Ágnessel talál-
kozhattam, beszélhettem.

- Tudtommal a mesék sem 
állnak távol tőled.

- Két alkalommal is felkér-
tek a könyvtárosok, hogy a 
Magyar Népmese Napján köz-
reműködjek én is a mesék vi-
lágának népszerűsítésében a 
gyerekek körében. Tavaly ősz-
szel pedig a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola szervezésé-
ben, többedmagammal az al-
só tagozatos gyerekeket vezet-
tük be az igazi mese, a népme-
se csodálatos világába. Ha hív-
nak, én szívesen megyek, mert 
bár felnőtt vagyok, én is szere-
tem a meséket és természete-
sen imádom a gyerekeket is. 

- Apropó gyerekek! Mesélj a 
családodról!

- Három gyermekem van, 
éva 26 éves, réka 24 éves,  
Áron pedig 21 éves, vagyis már 
felnőttek. A legnagyobb gyer-
mekem már megajándékozott 
egy kislány unokával, aki ötesz-
tendős és akinek szintén sokat 
mesélek. 

- Akkor hát ki is vagy te va-
lójában?

- Eredetileg, hivatalosan, 
zöldségtermesztő kertész va-
gyok, de ezt a szakmát jelen-
leg csak a saját családi házam 
kertjében gyakorlom, kiegé-
szítve gyümölcstermesztés-
sel. Irodalom, színház és zene-
kedvelő ember vagyok. Nincs 
olyan nap, hogy ne hódolnék 
a zeneművészetnek. Alapvető-
en kíváncsi embernek vallom 
magam, akit minden érdekel, 
ami szülővárosában történik. 
olyan ember vagyok, aki te-
szi a dolgát, nem vár érte elis-
merést, de a legkisebb siker is 
örömmel tölti el.  Gugé

Következő alanyaink Szekerczés 
Sándor és felesége őstermelők lesz-
nek.

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

Óvodai beíratás Békésen
Békés városban az óvodai beíratás, előjegyzés ideje: április 27-

28. (szerda és csütörtök) 8-16 óra között. 
Helye:
1.  Békés Város Önkormányzata óvodáiban a központi beíratás 

helyszíne: Központi Fürkész óvoda (Baky u. 4.)
2.  reményhír Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

óvodában: Epreskerti óvoda (Móricz zs. u. 44.)
3.  református Egyházközség által fenntartott óvodában:  

Jantyik utcai óvoda (Jantyik M. u. 33.)
A gyermekek felvételéről a tagóvodákba a gyermek lakó-

helyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő 
igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója dönt.

A felvételről az első helyen megjelölt tagóvodában lehet ér-
deklődni május 23-tól.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– Gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Gyermek TAJ kártyája
– Gyermek lakcímkártyája
– Szülő személyi igazolványa
A hatályos jogszabály értelmében a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson kötelezően vesz részt.  

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket 

a Civil Összefogás Fórum (CÖF)
április 20-án, szerdán 17 órától, 

a Békési galériában
(Széchenyi tér 4.) tartandó fórumára.

Téma: Az európai migrációs helyzet 
és a kötelező betelepítési kvóta

Előadók: 
- Bencsik András, a Magyar Demokrata hetilap 

alapítója és főszerkesztője
- Szarka Sándor, a Magyar Demokrata hetilap szerkesztője

Moderátor: Dr. Pálmai Tamás, Békés alpolgármestere
Köszöntő: Dankó Béla országgyűlési képviselő

Legfrissebb híreinket, tudósításainkat 
első kézből olvashatják 

Facebook oldalunkon is!

Fo
T

ó
: S

Er
FE

C
z

 D
Á

V
ID

.

Könyvbemutató

Április 15-én mutatták be 
Dr. Seres István békési törté-
nész Békés két megszállása cí-
mű könyvét, amely városunk 
17. századvégi, 18. századeleji 

elnéptelenedő majd újra bené-
pesedő történetének minded-
dig hiánypótló feldolgozása. A 
könyvbemutatóról következő 
lapunkban részletesen írunk.

Sápiné Turcsányi Ildikó, Dr. Seres István és Mucsi András.
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. 
Irányár: 420 ezer Ft. 30/262-43-57, 30/551-
73-78.
Muronyban tanya eladó. Irányár: 1 millió 
Ft. Érd.: 70/242-83-46, bármikor.
Ék utcában különálló, nagyméretű garázs 
eladó. Irányár: 1,49 millió Ft. Érd.: 30/27-
60-182.
Muronyban ház eladó 1,5 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/71-38-955.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen kövesút mellett 1000 m2-es épí-
tési telek eladó. Közművesített, kúttal. 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.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Békésen régi építésű, összkomfortos csalá-
di ház eladó 3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Babilon sor 31. alatti régi típusú, össz-
komfortos parasztház sürgősen eladó. 2,5 
szoba, gázkonvektor, ipari áram. Irányár: 
3,6 millió Ft. Érd.: 70/396-88-67.
Galamb u. 27. alatti ház eladó. Irányár: 4,5 
millió Ft. 30/296-46-93.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42.  
Vásárszél 13-ban első emeleti lakás eladó. 
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 30/499-80-68.
Gorkij u. 13 szám alatt kétszobás, össz-
komfortos, vegyesfalazatú ház eladó. 
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/51-84-930, 
30/68-60-955.
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó 
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után 
és hétvégén.
Háromszobás kertes ház eladó vagy la-
kásra cserélhető 4. emeletig. Szabadkai 
u. 34. Ár: 4,9 millió Ft. Te.: 20/545-17-19.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,9 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás eladó sürgősen, 4,9 millió 
Ft-ért. CSOK igényelhető. Érd.: 30/448-
44-02, 70/227-00-63.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Körös-part mellett, a Tárház u. 62. alatt ház 
eladó 5 millió Ft-ért. Tel.: 30/93-190-85.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Városközpontban építési telek eladó. 
20/380-06-25.
Kertes ház eladó a Hunyadi u. 17. alatt. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 70/221-96-65.
Kinizsi u. 51. szám alatti ház eladó. Irányár: 
5,2 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
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 Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.

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. 

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. 
Karacson 58 m2-es, III. emeleti, kétszobás, 
erkélyes, berendezett lakás eladó. Irányár: 
5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-376.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
A belvárosban, boltokhoz, pályaudvar-
hoz közel háromszobás családi ház, nagy 
mellékhelyiségekkel eladó 6 millió Ft-ért. 
30/260-54-21.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka 
ház 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.  
Eladó, vagy 1+2 félszobásra cserélhető, 
központban lévő, másfélszobás, igénye-
sen felújított lakás a földszinten. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 70/310-88-07, egész nap. 
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-es 
lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irány-
ár: 6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Bélmegyeren háromszobás, étkezős, gáz 
és vegyes központi fűtéses lakás 6,8 millió 
Ft-ért eladó. Érd.: 70/33-03-897.
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 el-
adó. 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. 
Hajnal utcában négyszobás, felújításra váró 
vegyesfalazatú ház eladó. Irányár: 7 millió 
Ft. Érd.: 30/261-99-66, 20/950-70-83.
Csabai utcában háromszobás, összkom-
fortos, gáz-vegyes tüzelésű ház eladó. 
Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: 70/286-75-91.
A Posta utcában kétszobás összkomfor-
tos ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 
30/36-54-828.
Ady 12C-ben tehermentes, 1+2 félszobás 
II. emeleti erkélyes, téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 7,9 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.
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.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház 
melléképületekkel eladó. Irányár: 8 millió 
Ft. 70/672-66-28, 70/612-83-74.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi 
fűtés, melléképületek. Irányár: 8,8 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

Mátraszentimrén lakásként is használha-
tó, kőből épült nyaraló eladó. Ár: 12 mil-
lió Ft. Érd.: 20/950-70-83, 30/261-99-66.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Síp utcában háromszobás, kétgarázsos 
ház eladó. Ipari áram, nagy terasz, parko-
sított udvar, termő gyümölcsfák. Irányár: 
16 millió Ft. 30/448-30-29.

INGATLANT KERES
Kétszobás, békési, négymilliót érő lakást 
vennék részletfizetéssel. Havi 35 ezer Ft-tal 
tudnám törleszteni. 70/39-59-732.
Részletfizetésre lakást vennék Békésen, 
havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni. 20/387-
36-92.

KERT, SZáNTóFöLD
Békéscsaba határában 30 hektár erdő-
ből 2,65 hektárnyi, gyérítési lehetőséggel 
eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 30/250-
38-28. 
Sebők kertben 1059 m2-es, rendezett kert 
gyümölcsössel, épülettel eladó, kút, vil-
lany. Érd.: 70/60-60-586.
Rosszerdőn 1100 m2 földterület eladó kö-
vetút mellett. Irányár: 120 ezer Ft. Tel.: 
70/397-83-51.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyara-
lóval eladó fizetéscsökkentéssel. Télen is 
lakható. Villany, fúrt kút van. 20/800-86-
71.
Malomasszonykertben 455 m2 kert el-
adó. Fúrt kút, villany, kicsi faház van raj-
ta. Irányár: 250 ezer Ft. Tel.: 70/397-83-51.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Daewoo Lanos 1.6 SX garantált 84000 km-
rel eladó. Érd.: 70/50-88-624.
Simsont vennék bontásra. Tel.: 20/94-50-
726.
Eladó Ford Sierra 1,8 TDI 1993-as évj. Tel.: 
70/772-98-11.
Klímás lakókocsi teljes felszereltséggel, 
napkollektorral, aggregátorral, műszakival 
eladó. 20/520-15-40.
1997/4. évj. egyedi kivitelezésű, ráfutófé-
kes piros utánfutó eladó vasból készült 
magasítóval, friss műszakival, törzskönyv-
vel, megkímélt állapotban. Te.: 20/441-70-
96.
S.E.L. 500-as Mercedes 34 éves megkí-
mélt állapotban eladó. 30/94-55-433.
MOMO típusú elektromos kerékpár eladó. 
Tel.: 30/487-28-93.
Kubuta 1600 kistraktor tartozékokkal el-
adó. 20/58-17-369.
Felújított IFA önindító eladó. 20/93-93-211.
5,5 LE-s Honda motoros rotakapa újszerű 
állapotban (kétéves) tartozékaival, sorki-
húzó, körmöskerekek eladó. Tel.: 30/822-
47-88.
Eladó 350 kg teherbírású utánfutó műsza-
ki vizsga nélkül eladó. 20/93-93-211.

áLLAT
Választási malacok eladók. Vágókecskék 
eladók kedvező áron. Érd.: 70/315-63-11.
Eladó: vágni való nyúl konyhakészen is, 
kisnyuszi, hasas nyúl, pulykák kakassal, 
némakacsa tojók. Raktár u. 24. 70/881-
93-00. 
35 kg-os süldők eladók. Tel.: 30/433-79-
89.
Napos tarka magyar kacsák eladók. 
20/518-79-04.
Egy fiaskecske és két hasaskecske eladó. 
Tel.: 70/585-03-13.
Hízók eladók Békésen. 70/315-63-11.
Előnevelt csirke, kacsa eladó. Érd.: 30/48-
48-044.

TáRSKERESÉS
Elvált férfi tartós kapcsolatra átlagos test-
alkatú hölgyet keres. 20/27-450-60.

MUNKáT KERES, AJáNL
Takarítói munkát keresek magánházaknál. 
30/74-85-911.
Megbízható nő takarítói vagy házkörüli 
munkát keres heti egy-két napon. 30/920-
95-38.
Fiatal nő bolti eladói végzettséggel mun-
kát keres. Konyhai kisegítői vagy takarítói, 
házkörüli munkát is. Érd.: 30/716-58-46.
Fűkaszálást vállalok. 30/632-52-44.
Délelőttönként takarítást vállalnék Béké-
sen. 20/387-36-92.

EGYÉB 
Kukoricamorzsoló, kézi vesszőhúzó, kézi-
kocsi, 40 db seprűnyél, betonvályú eladó. 
Tel.: 66/412-229.
MTD Smart BC52 típusú benzinmotoros 
52 cm fűkasza újszerűen eladó. Irányár: 
34 ezer Ft. Tel.: 20/94-50-726.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal, termosztáttal eredeti csomago-
lásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.

Színes videokaputelefon eredeti csoma-
golásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/56-09-175.
Cipőiparban használatos elektromos 
varró-stoppológép újszerű állapotban el-
adó. 66/412-070.
Mountain GTX 24-es gyermekbicikli el-
adó. Tel.: 30/62-78-252.
Eladó: héttagú olajradiátor, 120 l használt 
hűtő, alkalmi cipők 38-40-es méretben, al-
kalmi és utcai ruhaneműk. Érd.: 66/413-771.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/560-
91-75.
Eladó: bontott kisméretű száraz tégla (450 
db), négy zsák mész. Tel.: 70/275-34-65.
Diópucolást vállalnék. Tel.: 70/221-96-65.
120-as terménydaráló eladó. 70/366-86-35.
Terménydaráló eladó vagy jerke bárányra 
cserélhető. Tel.: 70/227-00-63.
MTD négyütemű fűnyíró eladó, Briggs 
motoros, vágási magasság állítható. Irány-
ár: 18 ezer Ft. Tel.: 20/94-50-726.
Tápkockakészítő gép és aggregátor eladó. 
Tel.: 70/508-08-95.
Terménydaráló eladó. 66/413-039. 
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Cipőiparban használatos kézi szerszá-
mok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá 
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók. 
Tel.: 66/412-070.
Eladók: vázák, padlóvázás, kaspók, cipő-
tartó, állófogas esernyőtartóval, falra sze-
relhető ruhaszárítók, festmények, modern 
karnisok. Érd.: 30/87-22-793.
Négyütemű Briggs motoros fűnyíró 26 
ezer Ft-ért, tolikapa 12 ezer Ft-ért eladó. 
20/592-85-04.
Szép bimbós, minden színű, kis és nagy 
leánderek eladók. Zrínyi u. 22.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos 
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 25 
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Eladók: telefonasztal, puffok, franciaágy, 
többfajta és méretű csillárok, falikarok, 
világos színű ágyneműtartó. Érd.: 30/87-
22-793.
Keretes újszerű fafűrészek, rókafark fafű-
rész, újszerű fagyaluk, menetkészítő szer-
számkészlet új M3-M12, új reszelők eladó. 
70/236-35-37. 
42-es boksz bőrcsizma néptáncosoknak, 
50 cirkulakorong, üzemképes láncfűrész, 
2 db fűnyíró, régi parasztkanapé. 30/27-
28-342.
Kecsketej, kecskesajt, joghurt eladó. 
70/315-73-47. Malomkert u. 7.
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.
Eladó: varrógép, nagy lábasok, kolbász-
gyúró fateknő, nagy fakanalak, húsdará-
lók, DeLongi fritőz, Pelgrin páraelszívó. 
Érd.: 30/87-22-793.
Eladó: paprikadaráló, szőlőprés, 500 l fa-
hordó, Bioptron lámpa + színes lencse-
készlet. Tel.: 70/221-96-65.
Eladó: konyhai párnázott támlás székek, 
kibontott beépíthető szekrénysor, egyéb 
bolti polcok, salgo pocok. Érd.: 30/87-
22-793.
Gumis kocsi, kaszák és targonca eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Hármasablak, kettesablak, 3 db szimp-
la ablak, kézmosókagyló, 150 W-os 
infralámpa eladó. 30/260-54-21.
Eladó Wilo keringetőszivattyú, Sim-
son sztender, kézmosókagyló, Opel, 
Wolkvagen acélfelni, írógép, kisbíródob, 
szénavágó 30/260-54-21.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Eladó: rézüst, nagy befont üvegek, nagy 
vájdling, kézi morzsoló, kézi kukoricadará-
ló, nyújtódeszka, bádogteknő, virágállvá-
nyok, Singer varrógép. Tel.: 30/513-65-76.
Eladó: 2 db rekamié, 2 db fotel, előszoba-
fal, hűtőláda, gázpalack, húsvágó, három-
részes ülőgarnitúra. Érd.: 30/905-49-14.
Kihúzható barna 6+2 személyes nagy 
asztal eladó. Tel.: 30/561-87-41.
Négykerekű kézi bevásárló fékezhető 
rokkantkocsi eladó. 66/739-890.
Eladó új fakasztású piros, fehér, rózsa-
szín, vajszín leander, pirosvirágú klívia, 
sárkányfa. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Házi kolbász, füstölt szalonna, zsír eladó. 
70/315-73-47.
Delimano Nutribulet turmixgép új állapot-
ban garanciával eladó. 30/357-18-43.
Eladó: nagy samott tégla, kályhacsem-
pe, hazai cserép + kúpcserép, 300 kg-ig 
mérő famázsa súlyokkal. 30/448-30-29.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka-
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó Kamuton P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő. 
70/27-10-532.
Beépíthető bontott cserépkályha tartozé-
kokkal eladó 20 ezer Ft-ért. 30/239-22-95.

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 26. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Az önkormányzatisággal 
ismerkedtek a refisek

A Szegedi Kis István refor-
mátus Gimnázium végzős, 12.A 
osztálya a minap a Polgármes-
teri Hivatalban ismerkedett az 
önkormányzat és a hivatal mun-
kájával. 

Mucsi András, az iskola tör-
ténelem szakos tanára elmond-
ta: a történelem tantárgy kere-
tében állampolgári ismereteket 
és társadalomismeretet is ta-
nulnak a gimisek. Ennek égisze 
alatt a végzősökkel a helyszínen 
ismerkednek a rendőrség, az ön-
kormányzat és a kormányhiva-
tal munkájával. A tavaszi szünet 
előtt a rendőrséget keresték fel, 
míg március 31-én „élesben” 
szereztek ismereteket az önkor-
mányzatnál, ahol dr. Tari Béla 
aljegyző mutatta be az önkor-

mányzatiságot és a helyi viszo-
nyokat. Megtudták a diákok, 
hogy a döntéseket a képviselő-
testület hozza, amelynek mun-
káját a Polgármesteri Hivatal 
segíti. A képviselők elé kerülő 
előterjesztéseket a bizottságok 
tárgyalják meg. A képviselő-tes-
tület működésének komoly sza-
bályai vannak, ezt tartalmazza a 
szervezeti és működési szabály-
zat. Izsó Gábor polgármester is 
szólt röviden az önkormányzat 
feladatairól. rögtönzött testü-
leti ülésen ismerkedhettek meg 
a diákok a képviselő-testület te-
vékenységével, ahol a képvise-
lők és szakértők szerepét a gim-
nazisták vették át. 

A következő állomásuk a 
kormányhivatal lesz. 

Egyedi kivitelezésű sörpad gyertyánfából, 
kőműves pallók, B30-as tégla, ponyvatar-
tó vas ponyvával eladó. 30/448-30-29.
Német gyártmányú Slavia típusú légpus-
ka újszerű állapotban 15 ezer Ft-ért eladó. 
30/457-54-56.
Eladó: tévéállvány, szekrény, komód, elő-
szobafal, gyermek szobahinta és gyer-
mekruha. Tel.: 30/224-29-02.
Hat db megkímélt állapotban lévő ebédlő 
szék eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Alig használt felfekvés elleni kompresszi-
ós matrac és elektromos nagyító eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/359-76-
90, 70/941-39-08.
Terramagon +7 mágnesterápiás matrac 
eladó 15 ezer Ft-ért újszerű állapotban. 
Tel.: 30/931-90-85.
Eladó: Samsung digitális fényképezőgép, 
Kappa kerekes bőrönd, szőlőprés és sző-
lőzúzó. Érd.: 30/782-82-61.

2 db 4 m-es 22 cm átmérőjű eternitcső 
eladó. 70/225-41-69.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzó asztalok, 
rekamié, Erzsébet éjjeli szekrények, asztal, 
kővályúk, új hallókészülék. Tel.: 70/612-
83-74, 70/672-66-28.
Édes és erős őrölt paprika termelői áron 
eladó. 30/94-55-433.
Dióbontást vállalok. Tel.: 70/221-96-65.
Bontásból eladó 8 db lemezradiátor (5-15 
tagos), egy lapradiátor, vegyeztüzelésű ka-
zán + gázkazán. Tel.: 30/561-87-41.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. 
30/94-55-433.
Rotációs kapa eladó. Hunyadi u. 17. Érd.: 
70/221-96-65.
2x4 m-es variálható piaci sátor eladó. 
20/93-93-211.
Építkezésből megmaradt csúszásmentes 
járólapok eladók. 30/94-55-433.
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Április 20. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. Terítéken József Attila: Sza-
bad ötletek jegyzéke. Könyvtár

Április 20. szerda 17 óra

Civil Összefogás Fórum fóruma. Téma: Az eu-
rópai migrációs helyzet és a kötelező betelepítési 
kvóta.  Galéria (Széchenyi tér 4.)

Április 22. péntek 17 óra

Bio-konyha szakköri foglalkozás. Téma: sajtké-
szítés kecsketejből. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Április 22. péntek 18 óra

Fotókiállítás H. Kovács Edina fotós képeiből, me-
lyeket a Kőrösi Csoma Sándor nyomában járó ön-
kéntesek mindennapjairól a Himalájában készí-
tett. Kulturális központ

Április 23. szombat 10-16 óra

x. Nefelejcs Vigalom. Tájház (Durkó u. 8.)

Április 24. vasárnap 11-17 óra

Szent György-napi majális a Libás tanyán.

Április 26. szerda 15 óra

Emléktábla avatás az egykori Hunyadi téri álta-
lános iskola épületénél.

Április 28. csütörtök 15:15

„Játszva tanul a gyerek” című folyosótárlat meg-
nyitója. Városháza emelete

Április 29. péntek 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri Hivatal

Április 30. szombat 18-24 óra

Nyárköszöntő Batyus Táncház Mahovics Tamás 
néptáncpedagógus vezetésével, a Belencéres 
Néptáncegyüttes közreműködésével. élőzene a 
Suttyomba zenekartól. A belépés ingyenes.

Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

elŐzeTeS AJánlAT
Június 2. csütörtök 18 óra

Soma Mamagésa előadása: Hogyan ne sárká-
nyosodjunk el? címmel a kulturális központban. 
Kedvezményes jegyvásárlás április 22-ig a hely-
színen.

Az előző lapszámban az úgynevezett 
kamu idézetekről írtam, ám ide kívánko-
zik egy kőbe vésett példa is, amelyet egy 
Széchenyi-emléktáblán meg is örökítettek: 
„Minden nemzetnek olyan kormánya van, 
aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva os-
toba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs 
és becsületes nép nyakára, akkor a nép azo-
kat a silány fickókat minél hamarabb a po-
kol fenekére küldi. De ha egy hitvány kor-
mány huzamosan megmarad a helyén, ak-
kor bizonyos, hogy a nemzetben van a hi-
ba…” Gondolom, senkit nem lep meg, már 
csak a felvezetés miatt sem, hogy természe-
tesen nem a nagy Széchenyitől származik, 
pedig minden forrás – köztük mértékadó 
lapok is - őt jelölik meg. Csakhogy… Met-

ternich idején Széchenyi István a helytartó-
tanács közlekedéséért felelt, tehát nem volt 
oka bírálatot megfogalmazni, a Batthyány-
kormányban pedig éppenséggel ugyanen-
nek volt a minisztere, így nem is lett volna 
értelme bírálnia a saját elveiben osztozókat 
(nem mellesleg: 48 előtt és után is meg-
akadályozta volna a cenzúra, hogy ilyen 
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Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Idézet, ötezerért

Kiugróan jó mutatók
(Folytatás az 1. oldalról)
- Az utóbbi időben kénytelenek vagyunk újabb 
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bízott kolléga, valamint az iskola rendőrök az ok-
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Összességében a békési kapitányság működésé-
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püléseink közrendjének fenntartása, a bűncselek-
mények és a közlekedési balesetek számának csök-
kentése. Olyan együttműködő és támogató rendőr-
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gárok szubjektív közbiztonságérzetet pedig erősíti. 

Interjú Ladányi Zoltán rendőrkapitányság-vezetővel

                      X. Jubileumi 
                            Nefelejcs Vigalom 

Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)
  

      2016. április 23. szombat

10 óra       Megnyitó – Papp Gábor, a Békés Megyei Hírlap újságírója
10:15        A puliszka – Duma Annamária cukrászmester
10:30        „Reggelire legjobb a puliszka” – Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 3/a osztálya
10:30        Csigaszépségverseny és csigafuttató verseny. Nevezés 10 óráig a helyszínen
10:30        Puliszkafőző verseny. Díjazás: piros lábasok
11 óra       Tavaszköszöntő – Bóbita Óvoda Margaréta Csoportja
11:15        Ismerkedés a népi táblajátékokkal és más játszóházi 
                 foglalkozások gyerekeknek, búgócsigázás
12 óra       Jó ebédhez szól a nóta – Csökmei Gábor zenél
12 óra       Ebéd. Menü: Vaddisznópörkölt Csaviga-módra burgonya vagy puliszka körettel
13 óra       Puliszkafőző verseny eredményhirdetése és jutalmak átadása
13 óra       Látvány kakaós csiga gyúrás és sütés
13:30        Csigamese – Jantyik utcai Református Óvoda Csicsergő Csoportja
13:45        Népdalok és nóták – Szegedi Imre citerázik
14:15        Tavaszi zsongás című fotópályázat eredményhirdetése és jutalmazása
14:30        Békési népdalcsokor – Kisné Sajben Kitti
15 óra       Ez a tizedik! -  Varga Sándor, az egyik idei Nefelejcs-díjazott gondolatai 
15:30        Belencéres Néptáncegyüttes fellépése, majd táncház Barócsi Attiláné vezetésével
16 óra       X. Nefelejcs Vigalom zárása

                                      Kísérő programok:
   - fazekasmesterség bemutató
   - hagyományos kézműves vásár
   - büfé: tepertőkrémes kenyér, házi sütemények, fröccs, szörpök
   - Kati néni Teázója
   - falvédő-, kötény- és kendőkiállítás
   - a kilenc eddigi Vigalom tablókon
   - fotókiállítás: „Békés épített öröksége” 
   - népi játszóház

                 A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Valamennyi program és a belépés ingyenes! 
                                                  A rendezvényt eső esetén is megtartjuk.

                 Szervező:  Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.

Támogatók: Békés Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata, Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, Békés Kas Kft., Hot-Drink Kft., Manuta Nyomda Bt., GA-Pix Fotó, 
Varga István (Csaviga), Hepp Stúdió.
Médiapartnerek: Békési Újság, Békés TV, Békés Mátrix, GA-Pix Fotó, Torony Rádió, Békés Megyei Hírlap, Csaba Rádió.
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Megfestett álmok
Színek, arcok, hangula-

tok címmel nyílt meg és má-
jus 12-ig látogatható Diószegi 
Eszter békési grafikusművész 
önálló kiállítása a kulturális 
központban. A tárlatmegnyi-
tón az alkotót, egyben derűt 
sugárzó munkáit a művész-
nővel szoros kapcsolatban álló 
Pocsajiné Fábián Magdolna, 
egykor Békésen népművelő 
kulturális szakember ajánlot-
ta a látogatók figyelmébe. Van 
Gogh gondolatát idézte: fest-
ményeimet megálmodom, ál-
maimat megfestem. ugyanez 
igaz Diószegi Eszter látomá-
sos, szürrealista, ugyanakkor 
a gyermeki bájt tükröző, most 
kiállított alkotásaira is, melyek 
az utóbbi 2-3 évben készül-
tek, egynéhány ebben az esz-
tendőben.

Diószegi Eszter kisgyermek-
kora óra rajzol, grafikusként 
végzett, az alkotást pénzkereső 

munkája mellett évtizedek óta 
magas nívón folytatja. Szociá-
lis területen dolgozik, mentál-
higiénikusként a szociális szol-
gáltató centrumban. Alkotásain 
életöröm, játékosság figyelhető 
meg, kedvelt témái a növények 
és állatok világa mellett mese-
könyvek lapjaira illő figurák, 

bohócok, királylányok. érde-
mes az aprólékosan kidolgozott 
részletekben is elmélyülnie a 
művészbarátoknak, akik – a ro-
konok, barátok, volt és jelenkori 
munkatársakkal együtt – nagy-
számban jelentek meg az április 
14-i kiállításmegnyitón is. 

Szegfű Katalin

Diószegi Eszter grafikusművész és Pocsajiné Fábián Magdolna műve-
lődésszociológus. 

A „RÁGYÁNSZKY”  GYÜMÖLCSFAISKOLA 
Orosházán, a TESCO melletti faiskolájában az alábbi termékeit árusítja:

Nyitva tartás: minden nap, szombaton és vasárnap is. Telefon: 68/412- 696, 30/ 219-90-44.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

 vírusmentes gyümölcsfaoltványok 
 szuper intenzív oltványújdonságok
 csemegeszőlő oltványok
 termőíves orsófák 

  kajszibarack, szilva, körte, cseresz-
nye, őszibarack, meggy, alma, 
birs, naspolya, oltott dió, egres, 
ribizli, folyton termő málna

Üdezöld smaragd oszlopos tuják.
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tAvASZi KeveréK
Az etetőanyagok beltartal-

mát mindig a felhasznált alap-
anyagok minősége határozza 
meg. A jó minőségű alapanya-
gok jelentősen növelik az ete-
tőanyag csalogató hatását. Na-
gyon fontosnak tartom az ízek 
és színek összeállítását, ezért 
mindig érdemes összharmóniát 
teremteni, mert a halakat ez-
zel tudjuk kapásra csábítani. 
A tavaszi keverékek mindig sö-
tét színűek: barna, fekete vagy 
vörös színűek. Ezeket érdemes 
keresni. Szinte minden víznek 
megvan a sajátos receptje. Az íz 
variánsok széles skálán mozog-
nak, az illat és az íz lehet édes 
vagy gyümölcsös. Fontos, hogy 
ne csak illata legyen, hanem íze 
is, mert a hatékonyság sokszor 
ezen múlik. Intenzív illat és íz 
például a karamell, a vanília, 
az eper, a scopex. Ezek az illat-
felhők nagyban befolyásolják a 
halak étvágyát, főként felmele-
gedő vizekben. Mint említet-
tem, az etetőanyag színe és il-
lata meghatározó, de fontos az 
is, hogy az etetőanyag mindig 
jól legyen bekeverve. Vagyis ne 
legyen se túl vizes, se túl száraz. 

Szekerczés Sándor

Nagyszabású biliárdverseny
Lezajlott az első Jóbarát Biliárdverseny, mely-

re száznál is több biliárdos érkezett városunkba. 
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagy-
termében tizenegy asztalt állítottak fel, melye-
ken 120-as magyar bábus biliárd szabályai sze-
rint játszottak a versenyzők több kategóriában. 
Az országos Biliárd Szövetség pontszerző ver-
senyében 63-an, amatőr kategóriában 35-en, 
míg a nők között hatan mérhették össze tudá-
sukat, ügyességüket. Az igazolt sportolók és az 
amatőrök versenyében csoportmérkőzések zaj-
lottak, majd az onnan továbbjutók egyenes ki-
eséssel a legjobb négyig jutottak, aztán jöttek 
a döntők, míg a női versenyzők körmérkőzé-
ses rendszerben mérették meg magukat. A ver-
senyt a békési Jóbarát Biliárd Klub szervezte 
meg a klubalapító, tavaly fiatalon elhunyt Szűcs 
Sándor emlékére. 

eredmények: 
országos Biliárd Szövetség pontszerző 

versenye:
i. helyezett: Harmati László (Békéscsaba)
ii. helyezett: Kocsor Sándor (Békés)
iii. helyezett: Bíró Imre (Békéscsaba)

Amatőr versenyzők:
i. helyezett: Fodor Sándor (Békéscsaba)

ii. helyezett: Szabó Sándor (Békés)
iii. helyezett: Nyeste Attila (Békés)

női versenyzők:
i. helyezett: Sinka Napsugár (Pusztaföldvár)
ii. helyezett: Szűcs Erika (Békéscsaba)
iii. helyezett: Szinok Andrea (Békés)
A szerzők nevében Korcsok Mihály a Békési 

Újságnak elmondta, hogy a verseny sokak ösz-
szefogásával jött létre és kifejezetten sikeresnek 
tartják, ezért a jövőben is szeretnék megrendez-
ni, egyfajta hagyományt teremtve. 

Aki érdeklődik a biliárdsport iránt, szeretne 
a kocsmai környezetből kimozdulva gyakorol-
ni nemtől, kortól függetlenül, keresse a Jóbarát 
Biliárd Klub képviseletében Korcsok Mihályt a 
30/657-48-34-es telefonszámon. 

Két ezüst a súlyemelő 
Diákolimpiáról

Az előzetesen előkészített 
ranglista alapján kor- és súly-
csoportonként a legjobb 12 
versenyző kapott meghívást a 
Súlyemelő Diákolimpia orszá-
gos döntőjére, melyet nemré-
giben Szerencsen rendeztek 
meg. A Békési TE Súlyemelő 
Szakosztályát négy versenyző 
képviselte.

A versenyt több súlycso-
port összevonásával rendezték, 
a helyezéseket az úgynevezett 
Sinclar számítás alapján döntöt-
ték el, aminek lényege, hogy a 
testsúlyhoz képest mekkora tel-
jesítményt nyújtott a versenyző 
– tájékoztatta a Békési Újságot 
Balog János vezetőedző.

A női versenyzők korcsopor-
tonként négy csoportba vol-
tak sorolva, így igen nehéz volt 
jó helyezést elérni. A serdülők 
korcsoportjában indult a béké-
si Gál Cintia is. Legjobb ver-
senyeredményét sikerült meg-

javítania, így végül a 6. helyen 
végzett. 

A fiúk könnyűsúlyú ka-
tegóriájában indult Marosi 
Szebasztián. Neki is sikerült leg-
jobb eredményét túlszárnyalnia 
és végül az 5. helyen végzett.

A serdülők plusz 62 kg-osok 
súlycsoportjában indult Fekécs 
Ervin. Tőle elvárás volt az 
éremszerzés. Ervin nagyszerű 
versenyzéssel legjobb verseny-
eredményét 12 kg-mal túl-
szárnyalva, 185 kg-os összered-
ménnyel diákolimpiai ezüstér-
met szerzett.

Az ifjúsági fiúk könnyű-
súlyú kategóriájában indult 
Fekécs Sámuel, aki betegség 
miatt nem tudott százszázalé-
kosan felkészülni. Ilyen előz-
mények után legjobb eredmé-
nyét kisebb testsúllyal is tud-
ta hozni, 200 kg-os össztelje-
sítményével ezüstérmet hozha-
tott haza. 

Európa-bajnokság lesz 
májusban Békésen

A következő hónapban Békés ad otthon a giri Európa-bajnok-
ságnak. Sőt, nem pusztán helyszíne lesz a város a kontinensvi-
adalnak, hanem három békési versenyzőnő biztosan indulhat is 
azon. Szurkolhatunk majd Körözsi Krisztina, Nagy Viktória és 
Szűcs Istvánné sikeres szerepléséért. 

Az év békési sportolói

Az április 15-i ünnepi tes-
tületi ülésen átadták Az „év 
Békési Sportolója” díjakat is. 
idén három sportoló vehet-
te át. laczó Dániel kenus, 
Fedor Bence kézilabdázó és 
Fekécs Sámuel súlyemelő.

Laczó Dániel 2015-ben a 
korosztálya maratoni Európa-
bajnokságán 18 km-en a kenu 
egyesek mezőnyében első lett, 
a világbajnokságon harmadik, 

az olimpiai reménységek ver-
senyén ezüstérmes. Edzője: 
Seller László.

Fedor Bence, a Békés-Drén 
KC kézilabdázója, igen fiatal 
kora ellenére a felnőtt NBIB-s 
csapat egyik erőssége, aki több-
ször magára ölthette a korosz-
tályos magyar válogatott mezét. 
Még juniorként két alkalommal 
is magyar bajnoki címet ünne-
pelhetett. Edzője: Kádas László.

A súlyemelő Fekécs Sámu-
el kiugró tehetségű sportoló. 
Az elmúlt évben legfontosabb 
eredménye a kecskeméti Mesz-
szi István Emlékversenyen ki-
vívott 1. helyezés. A szintén ki-
emelt Suzuki Kupán első he-
lyezett lett, és győzött az Isko-
lás országos Bajnokságon is. 
Tagja a Héraklész Tehetség-
gondozó Programnak. Edzője: 
Balog János.
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Rendőrségi hír
A Békési rendőrkapitány-

ság rendőrei április 11-én el-
fogtak egy helyi férfit, akinek 
a Gyulai Törvényszék rendelte 
el a körözését. A 36 éves L. G-t 
a bíróság korábban kábítószer 
birtoklása vétség elkövetése 
miatt jogerősen pénzbüntetés 
megfizetésére kötelezte. Ennek 

nem tett eleget és a pénzbün-
tetés szabadságvesztésre tör-
tént átváltoztatását követően a 
kijelölt időpontban nem kezd-
te meg büntetése letöltését. A 
rendőrök a férfit elfogását és 
előállítását követően Gyulára, 
a Békés Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézetbe vitték.

A bÍrÓSágoN
Vádlott: - Öhöm.
Bíró: - Önnek igennel vagy 

nemmel kell válaszolni, hogy a 
jegyző le tudja írni. Megértette?

Vádlott: - Öhöm.

- Megállította ön, biztos úr az 
oKé 1234 rendszámú autót?

- Igen, bíró úr.
- Ült akkor valaki abban a 

kocsiban?

 Vicc

A felvételen balról jobbra Fekécs Sámuel, Balog János edző, Laczó Dániel, Seller László edző, Fedor Ben-
ce, Kádas László edző.
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