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

Nyáron kezdik el
a felújítást

Hungarikum
az Énekiskola

2018-ra egy ötszáz személyes
börtön fog létesülni városunkban
- jelentették be sajtótájékoztatón április 29-én. A komplexum az
oncsai részen, a városon kívül, egy
hathektáros területen épülhet fel.
Dankó Béla, térségünk országgyűlési képviselője (Fidesz) elmondta, hogy több mint 40 település pályázott a lehetőségre, ebből
eddig nyolcat választottak ki. Egyelőre még nem írták alá a megállapodást, de a döntés már végleges.
- A börtön létesítése semmilyen
közbiztonsági kérdést nem vet fel, gondoljunk csak a gyulai intézetre, amely
több mint 100 éve gond nélkül működik, ráadásul a belvárosban – tette
hozzá. 
(Folytatás a 8. oldalon)

A napokban értesült Békés Város Önkormányzata arról, hogy a
több mint egy évvel ezelőtt felterjesztett Békés-tarhosi Énekiskola
kulturális öröksége bekerült a Magyar Értéktárba.
- Az elmúlt egy évben igyekeztünk minden erőfeszítést megtenni, hogy az országos hírű egykori Békés-tarhosi Énekiskolát
Hungarikummá nyilvánítsák, azután, hogy 2007-ben már Magyar Örökség Díjjal ismerték el –
mondta el Izsó Gábor polgármester. Hozzátette, hogy a néhány éve
a GEMMA Cégcsoport megvásárolta a Zenepavilon épületét, és remény van az épület ismételt felvirágoztatására.
Az egykori Békés-Tarhosi Országos Ének és Szakirányú Líceum és Tanítóképző Intézetben,
az akkor Békéshez tartozó tarhosi
Wenckheim kastélyban 1946-ban
kezdődött meg az oktatás Kodály
Zoltán elvei alapján. Fennállásának
rövid ideje alatt is olyan kiváló zenészek nevelkedtek az intézmény
falai között, mint a Kossuth-díjas zeneszerzőnk, Szokolay Sándor, Kossuth-díjas költőnk, Csukás István, és a szintén Kossuthdíjas csellóművész, Mező László. A
sor még hosszasan folytatható. Az
énekiskola hagyományaira építve
szervezik meg minden esztendőben a Békés-tarhosi Zenei Napokat, amely idén nyáron már negyvenedik alkalommal hívogatja a
komolyzene barátait városunkba.

fejlesztések

Nem dőlt el, hol fog felépülni az újabb sportcsarnok

Békési fejlesztéseiről Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester számolt be.

Nemet kell mondani a bevándorlásra
Idén hárommillió újabb keletről érkező bevándorlóra számítanak
Európában, a tavalyi másfélmillió kétszeresére. Ezeket az embereket kvóta szerint akarják elosztani az egyes uniós országokban.
Ezt hivatott megakadályozni az a jövőbeni népszavazás, amelynek
népszerűsítésére rendezett politikai rendezvényt a KÉSZ meghívására a Civil Összefogás Fórum (CÖF) április 20-án Békésen.
Először Dankó Béla, a térség
parlamenti képviselője kapott szót,
elmondva, hogy az unió vezetése elvesztette józanságát és rossz
megoldásokat kínál a migrációs
válságra, a munkaerőhiányra és az
idősödő népességre hivatkozva, holott olyan megoldást kellene találni

e kihívásokra, amely a keresztény
gyökerű Európa jövőjét nem fenyegeti.
A fórum vendége Bencsik András és Szarka Sándor volt, mindketten a Magyar Demokrata című lap újságírói. Arról beszéltek
a hallgatóságnak, hogy tévedés

Elballagtak

Fotó: Serfecz Dávid.

- 2013 januárjáról áll
fenn a Békési Járási Hivatal békési központtal, az
ön vezetése alatt. Az eltelt
időben milyen jelentősebb
változások történtek a hivatal működésében?
- Ügyfélbarát, hatékony,
egységesen szervezett közszolgáltatás bevezetése
volt a célja a 2013. január elsejével elindított, a
megyei kormányhivatalok égisze alatt működő
járási hivatalok rendszerének. Az államigazgatási feladatkörbe tartozó ügyeket egy helyre, állami irányítás alá vonták. A Békési Járási Hivatal 2013. január 1. napján egy törzshivatali és
szakigazgatási szervi struktúrával kezdte meg
működését. 2013 októberében vált önállóvá
Békésen a Földhivatal, amely szintén betagozódott a járási hivatal szervezetébe. A következő jelentős lépés a hivatal életében az volt, amikor 2015-ben új feladatok kerültek a hatáskörébe, ilyen volt az aktív korúak ellátása, valamint
a hadigondozotti ellátás. 2015. április 1. napjától a korábbi szervezeti széttagoltság megszűnt,
a szakigazgatási szervi struktúra osztályszerkezetben beolvadt a járási hivatalba, és létrejött a
mai egységes, átlátható, egyszemélyi felelősséget képviselő járási hivatal.
- Tavaly decemberben, amikor Békésre látogatott Lázár János miniszter és önöknél is járt,
újabb támogatást ígért a kormányablaknak helyet adó épület, a volt járásbíróság épületének
külső renoválására. Hol tart ez az ügy? Mikor
várható a felújítás elkezdése?
- A Békési Járási Hivatal jelenleg négy különböző épületben működik, nem a legoptimálisabb körülmények között. A költséghatékony
működés megteremtése érdekében 2013-ban
vetettem fel, hogy a Kossuth utca 4. szám alatti
volt járásbíróság épülete alkalmas lehet a járási hivatal megfelelő elhelyezésére. A Békés Megyei Kormányhivatal kérésére az épületet Békés
Város Önkormányzata visszaadta a Magyar Állam tulajdonába. Egyértelművé vált, hogy a hazai és uniós forrásból megvalósítandó kormányablak az épület első szintjén lesz kialakítva. Az
épület többi részének felújítására azonban nem
állt rendelkezésre elegendő forrás. További beruházási igényünkkel megkerestük Lázár János
Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki Dankó Béla országgyűlési képviselő és Gajda Róbert kormánymegbízott meghívásának eleget
téve, a december 1-jei kormányablak átadó ünnepségen ígéretet tett 250 millió forint támogatás biztosítására az épület teljes körű felújításához. A forrásról ez év márciusában kormánydöntés született. A beruházás a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően idén nyáron elindulhat.
(Folytatás a 6. oldalon)

Munkahelyet teremt az új börtön

Fotó: Békési Újság.

Interjú Dr. Csarnai Judit hivatalvezetővel

A Szegedi Kis István Gimnáziumban 61, míg
a Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Gimnáziumban 127 diák vett búcsút az iskolájától az
április utolsó napjaiban szervezett ballagási ünnepségekkel. A diákoknak immár a május-júniusi érettségi vizsgákon, valamint szakmai képesítő vizsgákon kell helyt állniuk.

azt gondolni, hogy ez a nem európai gondolkodású és értékrendű, az itteni kultúrától és erkölcstől távol álló bevándorló népesség,
melynek kétharmada saját anyanyelvén is írástudatlan, integrálható, a modern, gépesített nyugati ipar számára értékes munkaerő
lehet. Ez illúzió.
A migráció – mint mondták
– még évtizedekig is eltarthat az
öreg kontinens irányába, és az iszlám végzetes elterjedésével fenyeget egyes célországokban.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Körömdiagnosztika

A bélmegyeri baptista imaház
Jézus üzeni: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
/Biblia, Máté: 11:28/
Bélmegyer fő utcájának
kétségkívül legszebb építménye a baptista imaház.
Nagyjából ilyen stílusban
láttam Angliában épülni
baptista imaházat. Félkörív záródású ablakokat nemcsak az oldalfalakon láthatunk, hanem fenn az oromfalon is megfigyelhetünk.
A bélmegyeri baptista
gyülekezet történetéről Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség története című művében a 137. oldalon a következőket olvashatjuk:
„Bélmegyeren 1902-ben alakult meg a bap-

tista gyülekezet. Ebben az évben a község által felparcellázott földekre többen mentek ki
a hívők közül, főkép Dobozról, de Békésről
is. Az 1920-as években
imaház építésének gondolata kezdte foglalkoztatni a híveket. Ez
a gondolat 1934-ben
valósult meg, amikor a
huszonnégy tagból álló
gyülekezet a Bélmegyeri utca 28. szám alatti
telken felépítette imaházát.”
Ezt az imaházat nemrégen felújították. Nagyban meghatározza a
település arculatát, utcaképét. Legyenek rá
büszkék a bélmegyeriek. Védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Ismét Versünnep a könyvtárban
A magyar költészet napját 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük.
Ebből az alkalomból ország szerte irodalmi estekkel, „versfolyamokkal”, találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
A Békési Versünnepet idén negyedik alkalommal rendezte meg városunk Püski Sándor
Könyvtára. Az április 14-ei rendezvényen az
általános iskolások legjobbjai mellett középiskolás diákok és felnőtt versmondók szerepeltek. A rendezvény állandó támogatója a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, és a Békési Könyvtárért Alapítvány.
A Versünnepen először a városi versmondó
versenyen kategóriájukban első helyezést elért
általános iskolásokat hallgathattuk meg. Az elsőosztályos Mahovics Tamás a Dr. Hepp Ferenc

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
kisdiákja. Bela Sára Lilla (2. osztályos), a 4. osztályos Nagy Zalán Zoltán, a 6. osztályos Pocsaji
László Norbert és a 8. osztályos Szilágyi Gábor,
mindnyájan a Szegedi Kis István Református
Általános Iskola növendékei. Urbancsek Zalán
pedig a Mezőberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
Színpadra állt a középiskolások közül Deák Zita, Gáspár Karolina, Képe Tibor Dániel, Striffel István, Szemán Mária Anita, a
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói. Károlyi Klaudia, Pankotai Mónika, Tóth
Zoltán és Petrovics Ferenc a Szegedi Kis István Református Gimnázium diákjai. Az idei
versünnepen kilenc felnőtt mondta el kedvenc versét. 
Zs. I.

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

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

Mutasd a körmöd, és megmondom mi a bajod! A köröm ugyanis a hajhoz és a bőrhöz hasonlóan árulkodik az egészségről. A különböző körömhibákból nem
csak a betegségekre, hanem a vitaminhiányra, fáradságra és a helytelen táplálkozásra is lehet következtetni. A köröm keratinból áll, amely ként, szelént, kalciumot, káliumot és egyéb nyomelemeket tartalmaz.
Ha egészséges, akkor: erős, rugalmas, rózsaszín és
folt nélküli.
A fehéres köröm vérkeringési problémát, vérszegénységet
jelez. A vöröses-bíborszín hátterében túlzott cukor-, tea-, illetve
kávéfogyasztás állhat. A sötétvöröses köröm megemelkedett koleszterinszintet jelenthet. A kékes-feketés elszíneződés gyakori, és általában sérülésre vezethető vissza. A sárga köröm lehet keringési rendellenesség jele, de
gyakran a cigaretta színezi el.
Ha vékony, repedezett, rendszerint valamilyen
ásványi anyag, vagy a D-vitamin hiányát jelzi. A
kemény, megvastagodott köröm túlzott fehérjefogyasztásra vagy zsíros táplálkozásra utal. Ha repedezettek, egyenetlenek a körömvégek – kénhiány
állhat a háttérben. Ilyenkor sok babot, tojást, fokhagymát és vöröshagymát kell enni.
A fakó köröm vashiánnyal vagy vérszegénységgel magyarázható. A fehér foltokkal, pöttyökkel
tarkított köröm cink vagy a B6-vitamin hiányáról
árulkodik. De túlzott cukor- és alkoholfogyasztás

is állhat a háttérben. Gyakran foltosodik a köröm
a menstruáció előtt.
A hosszanti halvány csíkok nem jelentenek betegséget, de ha mélyülnek, a helytelen táplálkozásra, a cink-, a vas- és a B-vitamin hiányára utalhat. A fehérje anyagcsere-zavara, vagy esszenciális zsírsavak csökkenése is állhat az ilyen elváltozások mögött.
A köröm tövénél lévő félhold
nem lehet nagyobb a köröm negyedénél. Idősebb korban ez a
rész egyre kisebb lesz, végül el is
tűnik. A túl nagy félhold a fizikai
gyengeség jele. De okozhatja a túlzott cukorfogyasztás is. Felnőttnél
a félhold teljes hiánya fehérje-szegénységet jelenthet.
A megfelelő étrend kialakítása általában gyógyu
lást hoz. Kevés kávét, teát és alkoholt igyunk, ugyanis ezek akadályozzák meg a tápanyagok felszívódását. A multivitamin tabletták is jó szolgálatot tesznek. Az esszenciális zsírsavak pedig szintén egészségesek. Mivel a mezei zsurlófű gazdag kalciumban
és kovasavban, forrázatából ajánlatos naponta kétszer is inni, de helyettesíthetjük uborkalével.
A törékeny körmöt külsőleg is kezelni kell. Kenjünk néhány evőkanálnyi olívaolajból, almaecetből
és egy tojássárgájából készített pakolást a körmünkre és hagyjuk 20 percig hatni. E mellett naponta tornásztassuk az ujjainkat, mert így javul a
körmök oxigénellátása.

Emléktábla az egykori
Hunyadi téri iskola falán
1930-ban ebben az épületben nyílt meg a borosgyáni újosztási
iskola. A tanítás 2004-ben megszűnt – áll azon az emléktáblán,
amelyet április 27-én lepleztek le az iskolaépület falán. A táblát a
Szent Lázár Alapítvány és a városvédő egyesület állíttatta.
Az épületben folyt több évtizedes oktató-nevelő munka és
az itt tanítók emléke előtti tisztelgés megszervezése Kovács-

val sok ezer nebuló nevekedhessen a patinás falak között. Sőt,
volt olyan időszak, amikor írástudatlan felnőtteknek tartottak

célunk, hanem hogy az itteni
néptanítóknak, Gárdonyi Géza
megfogalmazásában, a lámpásoknak emléket állítsuk. Bizony
sok szempontból lehet a 21. századi pedagógusok számára is a
munkájuk példamutató - fogalmazott emlékező beszédében
Bíró György, aki az utolsó ta-

Borovi teraszburkoló és szárított, gőzölt bükk palló érkezett!
Lipcsei Imre, bútorasztalos
66/417-071
Békés, Móricz Zs. u. 16.
70/336-4620
www. lipcseifatelep.hu

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



Még most is hallom a zsúfolt nézőtér fölött hullámzó
köszöntő ének sorait: sok születésnapokat vígan megélhess,
napjaidat számlálni ne legyen
terhes! Az ég harmatja szívedet újítsa - visszhangzik mélyen bennem. Igen, ugyanis Isten kegyelméből megadatott,
hogy április 23-án feleségemmel részt vehessünk a Kallós
Zoltán néprajzkutató 90. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Kolozsvári
Magyar Operában. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségét képviseltük a jeles eseményen. A meghívás igen megtisztelő volt számunkra. Nyitott lélekkel és némi izgalommal is készültünk az útra, hi-

A 90 esztendős Kallós Zoltán.

szen személyes kötődésünk is
van a kincses városhoz. Egyetemi éveink felejthetetlen élményei elevenedtek fel, köztük
éppen a Kallós Zoltán nevéhez
kötődő erdélyi táncház-mozgalom kezdetei. Az ünnepség
Csinta Samu „A lélekmentő
- Kallós Zoltán első kilencven
éve” című könyvének bemuta-

tásával kezdődött, majd a gálaműsor következett moldvai
csángó és mezőségi öregek, a
Kallós Alapítvány által „dédelgetettek” apraja-nagyjának
énekeivel, táncaival, zenéivel.
A szeretet és a hála áradása
volt ez. És államfő nem beszélt
talán még ilyen politikamentes átéléssel, szeretettel, mint
Orbán Viktor. A program Válaszúton folytatódott hajnalig tartó táncházzal, 3000 töltött káposztával! Szívünkben
hordozzuk Zoli bácsitól kapott útravalónkat: csak közös
ügyeink iránti odaadással és
azokért munkálkodva szabad
élni. Isten éltesse és tartsa meg
közöttünk őt sokáig!
Sándor-Kerestély Ferenc

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Lélekemelő születésnap

Az ünnepi megemlékezés szónokai a leleplezett és megkoszorúzott emléktábla előtt. Balról jobbra: Bíró
György, Kovács Istvánné, Jenei Béla, Izsó Gábor, Kovács Ildikó és Deákné Domonkos Julianna.

né Eszter alapítványi elnök és
Bíró György tanító, városvédő közös ötlete volt, ők kutatták fel a ház történetének emlékeit. Az épületben 1931-ben
egyetlen tanító, Holtzer Béla
kezei alatt 86 (!) gyermekkel indult meg az oktatás, hogy aztán
jónéhány, szám szerint 70 itt
dolgozott pedagógus irányításá-

itt írni-olvasni tanító tanfolyamokat. Utoljára 2004-ben folyt
e helyen iskolai tanítás, a leromlott állagú épületet 2008-ban
adta a Szent Lázár Alapítvány
használatába a városvezetés. Ma
rehabilitációs célú foglalkoztató
működik benne.
- A mai ünnepséggel nem a
múlt nosztalgikus emlegetése a

nító volt az épületben, ott, ahol
korábban édesanyja is tanított.
Az ünnepségre az egykor eme
helyen tanítók közül sokan, de
az itt nevelkedő generációk tagjai közül csak kevesen látogattak el. Az elmúlt években szépen felújított épületben az iskolai évek emlékeiből fotókiállítás
nyílt. 
Szegfű K.
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Ügyeletes gyógyszertár
Április 30. – május 7.
Levendula Patika (Csabai u.),
Április 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
Április 14-21.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető igénybe. 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
Házasságkötés:
nem kaptunk jelentést.
Elhunytak:
Komáromi Gáborné Nagy Anna
Anikó (59 évesen), Bécsi Zsolt
(37), Sas Gáborné Szabó Anna
(85), Vas István (88), Kürti István
(78), Molnár Gábor (81), Marti
Jánosné Forrás Jolán (75), Szabó Mihály (38), özv. Domokos
Gáborné Varga Mária (80).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Lefestették a kopjafákat
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület és a Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium az 1984ben meghirdetett Műemlékvédelmi Világnap alkalmából
közös kopjafafestést szervezett
az intézmény területén, az iskola életében jelentős szerepet
betöltő személyiségek tiszteletére. Hajnóczy Vilmos, Szabó Miklós vagy Farkas Gyula
mind olyan személyek voltak,
akik sokat tettek a békési mezőgazdasági szakképzésért.
- Célkitűzésünk, hogy épített értékeinket minél szélesebb körben megismertessük,
bemutassuk és felhívjuk rájuk a figyelmet. Megőrzésük,
fenntartásuk fontosságát érezze magáénak minden helyben

Jegyzet

Zoli bácsi
Pálmai
Tamás

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Önkéntes munkában újulhattak meg a kopjafák.

tanuló, lakó személy. Továbbá
a felújítást végző diákok megismerhetik felmenőiket, akik sokat tettek Békésért, az iskoláért
– mondta el Moldován-Garas
Helga, szakközépiskolai intézményegység-vezető. Öt diák
csiszolt, polírozott és festett az

iskola belső kertjében. Önkéntes munkájuknak köszönhetően megszépültek a kopjafák,
melyeket a végzős tanulókkal
minden évben a szerenád alkalmával megkoszorúznak, ezzel is megerősítve az iskolához,
a hazához való kötődést.

Nemet kell mondani a bevándorlásra
(Folytatás az 1. oldalról)
A nagy valószínűséggel ősszel sorra kerülő
népszavazással kell kinyilvánítania a magyar
választóknak, hogy mi magunk akarunk a hozzánk érkező bevándorlókról dönteni.
- Tisztességesebb azt mondani, hogy ne gyer-

tek ide, nincs szükség rátok, de segítünk nektek
otthon a hazátokban rendet teremteni. Ez tisztességesebb, mint Európa embertelen kvótaterve – mondta Bencsik András, kiemelve, hogy a
bevándorlási hullámra nem emberiességi, hanem
civilizációs kihívásként kell tekintenünk. Sz. K.

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

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

Magánszemélyeknek,
őstermelőknek

adóbevallás
készítését
vállalom.

30/522-47-13, Páfiné.

A felvételen balról jobbra Dankó Béla, Szarka Sándor és Bencsik András, valamint az őket kérdező dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ országos elnökségének tagja.

 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

Közel négyezer méter magasan a Himalájában bújik meg
Zangla település, ahol Körösi Csoma Sándor majdnem két
évszázada több mint egy éven
keresztül dolgozott a később
kiadott angol-tibeti szótárán.
Ezen a helyen évek óta szorgoskodik a Csoma Szobája Alapítvány, és ennek égisze alatt
a békési önkéntes Futaki Éva.
Az alapítvány célja, az egykori Körösi Csoma Sándor által
lakott, kőalapokra helyezett,
vályogtéglás, 16-17. században
épített, mára erősen leromlott állagú erőd helyreállítása.
Emellett a magyar önkéntesek
tanítanak is a helyi iskolában.
Futaki Éva, aki bevallása
szerint India szerelmese, többször is járt már e távoli vidéken. Az ő kezdeményezésére jött létre a Zangla-50 cí-

Fotó: kulturális központ.

Egy darabka Tibet

A Zangla-50 kiállítás főszereplői, balról szélen Futaki Éva.

mű fotókiállítás, mely a magyar önkéntesek munkáját és
a zanglai lakosok életét mutatja be a szemlélőknek. A fényképeket H. Kovács Edina készítette, aki szintén a Csoma
Szobája Alapítvány önkéntese, és eredetileg csupán a maga
kedvére kezdte megörökíteni

a messzi országban látottakat.
Az országosan most először,
éppen Békésen bemutatott kiállítást Irimiás Balázs építész,
a Csoma Szobája Alapítvány
kuratóriumának elnöke nyitotta meg. A tárlat május 21ig tekinthető meg a kulturális
központ folyosóján. Sz. K.

„Addig leszünk magyarok,
amíg magyarul énekelünk
és magyarul táncolunk. Nekünk, kisebbségben élő népeknek nagyon fontos, hogy
megőrizzük ezeket a hagyományokat. Belecseppentünk
egy szláv, germán, latin tengerbe, és a csodával határos,
hogy ezer évig megmaradtunk magyarnak Európában.
Ez ennek a népi kultúrának
köszönhető. Ezért ezeket a
hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a
következő nemzedékeknek.
Van olyan társadalmi réteg,
amely azt mondja, hogy a
magyar népdal idejét múlta,
primitív, múzeumi kacat. Ez
nem igaz. A magyar népzene
mindig érzelmeket ébreszt az
emberben, nem titkol el sem
örömet, sem bánatot, egyformán beszél a bőségről, a
szükségről, a szerelemről,
mindenről.” A Kossuth- és
Magyar Örökség-díjas, a mezőségi Válaszútról származó Kallós Zoltán fogalmazta
meg e gondolatokat. A népdal- és népzene-gyűjtő szerint - aki a KÉSZ vendégeként többször is megfordult
Békésen - ha ilyen szellemi
javakkal táplálkozunk, biztos, még ezer évet kibírunk
Európában.
Emberi nagysága előtti
meghajlás a magyarság első számú vezetőjének köszöntője is, mely minap, Zoli bácsi születésnapján hangzott el Kolozsvárott. „Miért
is vagyunk mi itt oly sokan?
És miért is állunk itt ennyire meghatottan? Azért, mert
itt van közöttünk egy 90
éves magyar ember, akiben
még mindig több tetterő lakozik, mint közülünk számosakban. Egy 90 éves magyar, aki itt jár és dolgozik
közöttünk, és aki naponta
állít elénk mércét és példát.
Egy 90 éves tudós professzor,
aki hosszú évtizedek óta rója
fáradhatatlanul a kilométereket, hogy falutól faluig, lélektől lélekig gyűjtse, mentse, megőrizze és továbbadja a magyar kultúra kincseit. 90 év, tudós professzori érdemek, szellemi frissesség, élet-, akarat- és tetterő;
mindez elegendő a tiszteletre, a főhajtásra és a köszönetre. A tisztelet kijár minden tisztességben megőszült
idős embernek, elismerés is

dukál azoknak, akik életük
során komoly életművet tettek le az asztalra, ám mindez nem magyarázza a meghatódottságot, amely most
mindannyiunkat átjár. A régi
időkben az öreg honvédeket
mindig megbecsülés övezte, az emberek megemelték
előttük a kalapjukat, a katonák előre tisztelegtek. Különösen igaz volt ez Erdélyben,
az idős, 48-as honvédekre,
akik még Bem seregében,
a magyar szabadság zászlaja alatt küzdöttek az igaz
ügyért. Ez alatt a zászló alatt
szolgálnánk mi magunk is. A
mi munkánk, küldetésünk,
célunk ugyanaz: életünkkel
valami nálunknál nagyobbat, magasabb rendűt, valami fontosabb ügyet szolgálni. Ne féljünk a nagy szótól,
a mi közös küldetésünk szolgálni a magyar hazát. Mióta
a kibontott zászló alá álltál,
mindig a legelső sorokban, a
legveszedelmesebb helyeken,
a legfontosabb pontokon
tűntél fel, és küzdöttél erőd,
tehetséged szerint, ügyesen
és bátran, körömszakadtáig.
Sohasem mások ellen, mindig csak értünk, mindig csak
a megmaradásunkért, a legnehezebb helyzetekben is kitartva, soha meg nem futamodva, sokszor egyedül kapaszkodva a zászlóba, a vesztett csatákban is győztesen.
Hatalmas tartományokat hódítottál és tartottál meg közös emlékezetünknek. Olyan
tartományokat, amelyeket
nélküled mindörökre elmosott volna a feledés özönvize.
Lenyűgöző kincseket adtál
nemcsak a tudós társaságoknak, de a magyarok leghétköznapibb világának is: dalokat, táncokat, történeteket, melyek társaink életünk
útján, s amiket örökségként
adunk tovább gyermekeinknek is. Úgy jövünk hozzád, amint régente jöttek a
fiatalabb bajtársak a csataterek oroszlánjához. Igaz, a
szakállad nem hófehér, és
nem ér mellközépig, de a
szemedben a fény ugyanaz,
mint a megsárgult fényképeken a régieknek. Minden
perc, amit veled töltünk,
fontos a számunkra. Bizonyíték arra, hogy nagyszerű dolog egy hazát szolgálni, és szolgálni azt életre-halálra. Betelnek rajtad az Írás
szavai: senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint
aki az életét adja barátaiért.
Drága Zoltán Bátyám! Isten
éltessen! Maradj közöttünk,
maradj meg nekünk sokáig
egészségben és boldogságban!” Úgy legyen!
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Csendesül... Ragyogó időben jubilált a Vigalom
Minden békésit vesztesnek tartok, aki okkal vagy ok nélkül
nem jött el ma ide a Tájházba – fogalmazott Varga Sándor
nyugalmazott tanár, az egyik idei Nefelejcs-díjas a X. Nefelejcs Vigalom vége felé. Az április 23-án tartott rendezvény
valóban óriási érdeklődés mellett, ragyogó tavaszi időben,
igazán jó hangulatban megkezdte a békési szabadtéri kulturális rendezvények sorát.

A Vigalmat Papp Gábor újságíró nyitotta meg, kiemelve,
hogy a tavaly tízesztendős Nefelejcs Egyesület hagyományokat őriz és mutat be, vagyis ad
át az újabb nemzedékeknek is.
- A kis csapat szorgos munkával képes a 21. század embere számára is befogadhatóvá
tenni a régmúlt idők emlékeit, értékeit – fogalmazott, hozzátéve, az ilyen kulturális közösségi alkalmak tudatosítják
bennünk, hogy tartozunk valahová, és mindig van hová hazatérni.
A szervezők a tizedik Vigalom középpontjába a puliszkát
és a csigát helyezték, a dekorációt a piros lábasok adták. A

puliszkáról Duma Annamária
gyulai cukrászmester elmondta, hogy a régebbi paraszti kultúrában a szegények ételének
tartották, és édesen, sósan is
gyakran fogyasztották. A puliszkafőző versenyen is többféle módon készítették el a nevezők: juhtúróval rétegezve erdélyi módra, valamint hagymával, kolbásszal, szalonnával helyi jellegűen, és a Csaviga-féle
vaddisznópörkölt mellé is puliszkát adtak köretnek.
A csiga a fiatalabbakat inkább érdekelte. Tíz csigát neveztek be a futtatásra és a
szépségversenybe, köztük egészen ritka, különleges fajtájúakat is. Lehetett még búgócsi-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Az utóbbi hetekben, hónapokban egyre sűrűbben jut eszembe
Berzsenyi ismert verssora: „Forr a világ bús tengere, óh magyar!”
Pedagógussztrájk hazánkban, migráns hullám Európában, terrorizmus a világ minden részén. Közben hatalmas földrengések,
soha nem látott tornádók pusztítanak. Észak-Korea pedig atomháborúra készül (legalábbis a propagandájuk erre utal). Jogos a
kérdés: hogyan lehet ennyi fenyegetettség között normális módon élni, megmaradni, reménységgel készülni a holnapra, a jövőre?
Néhány nap múlva ünnepli a keresztyén világ Jézus Krisztus
mennybemenetelét, aki földi küldetéséből való távozása előtt arról biztosítja követőit, hogy „veletek leszek minden napon a világ végezetéig!” Ezt az ígéretet az az Úr mondja, aki ugyanekkor
arról is beszélt, hogy „nékem adatott minden hatalom mennyen
és földön!”
Mindennek az az egyértelmű üzenete, hogy van ebben a bizonytalan világban Valaki, aki jelenlétével, a Tőle kapható erővel
és áldással a reményteljes élet garanciájává lesz. Rajtunk múlik,
hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel?! Mert ma még ezt megtehetjük! A döntést mindenkinek magának kell meghoznia!
Katona Gyula, lelkipásztor

Óriási érdeklődés a tizedik Nefelejcs Vigalmon. A felvételen a Bóbita
Óvoda tavaszköszöntő műsora.

gázni, kisült a kemencében a
mini kakaóscsiga is, miközben
a Tájházba hömpölygő embertömeget gyermekfellépések,
citeraszó, kézművesek vására,
a Belencéres Néptáncegyüttes
lélekemelő fellépése majd fergeteges táncház várta. Az igazi meglepetés a végére maradt:
Lagzi János cukrászmester óriási tortája, és Duma Annamária tortája, amelyekből minden

hűségesen kitartó vigalmazó
vendég falatozhatott.
Sokan egyetérthettek Varga
Sándor szavaival, aki a jubiláló
rendezvényt köszöntőjében úgy
fogalmazott, hogy a Tájház egy
oázis a maga patinás falaival, és
az itteni Nefelejcs-rendezvények
kisugárzó szellemisége révén sokáig lehet feltöltekezve élni e
napnak az emlékéből.
Szegfű Katalin

Lopott bankkártyával vett le pénzt egy számláról
Mind az egészségügy, mind a köznevelés területén előrelépés történhet jövőre, a 2017-es költségvetésben. E két területre 200 milliárd forintos többletet szán a kormány - közölte az EMMI államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta:
amellett, hogy a jövő évi büdzsé alapvetően az adócsökkentés és az otthonteremtés költség-vetése lesz, az egészségügyre és a köznevelésre is jelentős többletforrás jut. A magyar
reformok működnek, a jó gazdaságpolitikának köszönhetően többlet-forrás keletkezett, amelynek egy részét a gazdaságba forgatják vissza, de jut e két ágazatban dolgozók béremelésére is. A kormány számára a gyermekek és az egészség olyan érték, ahová juttat a kormányzat. Az egészségügy
területén az elmúlt években 500 milliárd uniós és saját forrást használtak fel fejlesztésre, 70 ezerről 34 ezerre csökkent
a műtéti várólista. A bérrendezés mértékéről és ütemezéséről folynak a tárgyalások. A közoktatás területén is megkezdődtek az egyeztetések az ide szánt 100 milliárd forintos többletről, amelyből adósságokat lehet kifizetni, de jut a
nem pedagógus végzettségű, oktató-nevelő munkát segítők
béremelésére is. Nekik 7+3%-os béremelkedés lesz, míg a
pedagógusoknak idén is és jövő szeptemberben is 3,5%-kal
emelkedik a jövedelmük.

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

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

A rendőrség vádemelést javasol egy férfi ellen, aki Békésen, egy nyitott tehergépkocsiból iratokat és bankkártyát lopott, majd a kártya mellett tartott PIN kóddal a sértett bankszámlájáról készpénzt vett fel.
A 31 éves R. Zoltán a nyomozás adatai szerint ez év január 29-én 12 óra és január 30-

án 11 óra között Békésen, egy
ház udvarán parkoló tehergépkocsiból iratokat és egy bankkártyát vett ki. A jármű nem
volt lezárva és a kártya mellett ott volt a PIN kód is, így
a gyanúsított könnyedén hozzáfért a sértett bankszámláján
lévő pénzhez, amelyből több
százezer forintot vett fel. A

rendőrök rövid idő alatt azonosították és elfogták a bűncselekmények elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható
férfit, aki a pénz megszerzését
követően költekezni kezdett,
műszaki cikkeket, robogót vásárolt.
A rendőrség a 31 éves R.
Zoltán ellen információs rend-

szer felhasználásával elkövetett csalás bűntett és okirattal
visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt javasol vádemelést. A nyomozást a Békési Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztálya
lezárta és az eljárás iratait elküldte a Békési Járási Ügyészségre.

„Nincs megalkuvás művészetben
és magyarságban”
Gulyás György ars poeticája Kodály Zoltán címben idézett jelmondata. Kevés olyan életpályát látunk, amely egykét évtized alatt annyi maradandót mutat, mint Gulyás
György alkotásának megtestesülései. S ezek az alkotások
ma sem kisfajsúlyú dolgok.
Bélmegyeren a református
iskola épületének felépülése,
Békés-Tarhoson az énekiskola
alapítása, Debrecenben a Kodály-kórus, a Bartók Béla nevét viselő nemzetközi kórusverseny, a Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának
létrehozása, a debreceni zenei
hetek, a békési zenei napok elindítása mind a jövőnek szóló
jelentős alkotások, az egyes generációk művésszé, tanárrá válásának, a magyar kortárs kórusművészet hazai és külföldi
ismertté válásának színterei,
az egységes magyar zenekultúra sziklái, építőelemei lettek. E
gazdag életmű kulcsa az ő kivételes személyiségben és tehetségében rejlik.
Gulyás Györgynek két lételeme volt: az alkotás és a küz-

delem. Mindig jó ügyet szolgált, munka nélkül nem tudott
élni. Körömszakadtáig küzdött a vidék kulturális életének felemeléséért, a tehetségek
megmentéséért, a minőségért.
Álma volt az énektanárok és
karvezetők továbbképzése.
A semmiből tudott teremteni. Felismerései azonnal akarattá váltak, ötletben, leleményben, lehetetlent nem ismerő ember, erőben nála nem
volt hiány. Szikrázott körülötte a levegő. A közömbösséget
nem tűrte, elveiért dühödten
tudott harcolni, vakmerő bátorsággal. Furcsa a sors, ami lehetetlennek tűnt, azt mindig
meg tudta valósítani! Ami már
lehetőség, sőt megvalósulás
volt, azt legtöbbször el kellett
veszítenie. Mindezek ellenére a

vereségek és kudarcok sokaságából mindig talpra tudott állni, sőt, egyre elszántabbá vált.
Gulyás György 100 éve, április elsején született Köröstarcsán. A centenárium alkalmából Bélmegyeren, Debrecenben méltó ünnepség keretében emlékeznek munkásságára, emberi nagyságára. Az idei
Békés-tarhosi Zenei Napok
programjai a zenepedagógus,
karnagy, iskolaalapító előtti
tiszteletet fejezik ki.
„Lobogó, szenvedélyes egyéniségnek ismertük, aki tudatában van küldetésének a magyar ugaron. A török idők protestáns vándorprédikátorainak
szellemi leszármazottja volt,
tűzzel hirdette a kultúra igényét. S ha egyik helyről elkergette a tragikus, pusztító értetlenség, másutt állította fel
szószékét”. (Írta róla Bónis Ferenc 1998-ban.)
Életműve a nagy előd, Kodály Zoltán zenepedagógiai
elvein alapszik, amelynek át-

Gulyás György.

ültetését a gyakorlatban mindennél fontosabbnak tartotta.
Eredményei tanúsítják, hogy
érdemes, és a jövőre nézve hatalmas jelentőségű volt ezt a
nemes célt magára vállalnia és
megvalósítania.
Gulyás György 1993. no
vember 11-én halt meg, Debrecen város díszsírjában nyugszik.
Farkas Lászlóné, elnök,
Békés-tarhosi
Zenebarátok Köre
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Békési sorsok, békési arcok

Kortalanok
- Egyre több a parlagon heverő földterület, nem úgy a tiétek! Mióta gazdálkodtok, és
meddig szeretnétek folytatni?
Jolán: - Hároméves korom
óta folyamatosan. Kezdtük azzal, hogy a csirkéknek vizet
adtunk, meg enni. Kislibának,
kispulykának, meg ami aprójószág volt, és a macskának tejet. Aztán a felelősség nagyobb
lett. Disznót, tehenet legeltettünk, a„lúnak” kellett enni-inni adni, trágyát kihordani, almozni, tisztába tenni. Akkor
volt reggelink, amikor a lónak,
marhának fényes volt a szőre, és az istálló ki volt seperve.
Mikor a gimibe jártunk, amíg
jó idő volt, lehetett legeltetni,
vittük a könyvet magunkkal
és úgy tanultunk. Állat, jószág
mindig volt körülöttünk.
Sándor: - Csak akkor nem
gondoztam állatot, amikor katona voltam. Jelenleg közel 10
hektáron gazdálkodunk „magánerőlködéses”
módszerrel. Próbáljuk környezetbarát
módon csinálni. Gabonafélét

– búza, árpa, zab, kukorica –
termesztünk, és van külön a
veteményes meg gyümölcsös.
Próbálkozunk a régifajta, hagyományos gyümölcsök telepítésével a gyulai Wenckheim
Krisztina Alapítvány jóvoltából. Nem nemesített, hanem
még Mátyás király koráig vis�szanyúló időkből származó, ellenálló fajok, ízletes gyümölcsök elterjesztése a célunk.
- Milyen szakmát tanultatok ki?
Sándor: - Általános lakatos
vagyok, és a gépgyárban tettem mestervizsgát géplakatos
szakmából. Kitanultam még
a hegesztő szakmát is. A gépgyárban lehúztam 12 évet, azután bedolgozó lettem a Bélmegyer TSZ-ben 3-4 évig,
majd ipart váltottam és kazánokat gyártottam. Manapság a
régen gyártott kazánokat javítom, meg az egyre fogyatkozó
mezőgazdasági szerszámokat,
eszközöket.
Jolán: - Női szabó a tanult
szakmám, de nem sokat dol-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Szekerczés házaspár, Sándor és Jolán valóban kortalan.
Aki ismeri őket, tudja, mire gondolok. Jó humorú, mosolygós, tán még fiatalos csínyre is kész, sohasem panaszkodó,
az élet szépségét kereső és élvező, ám keményen dolgozó
embereknek ismerem őket. Lehet, a hajuk már ezüstbe hajlik, de temperamentumuk a régi.

goztam benne, mert egymás
után jöttek a gyerekek és a
család mindennapi gondja az
enyém lett. Amikor a párom
vállalkozóvá vált, az ő munkáját segítettem. Emellett a vetemény és az állatok gondozása is
az én dolgom lett. Befőzés, savanyúság eltevés, disznóvágásra készülés, házimunka, gyereknevelés, teljesen kitöltötte
és kitölti a mai napig is minden
időmet. A megtermelt zöldség,
gyümölcs mindig több mint
ami kell a családnak, ezért a
többletet a piacon értékesítem.
Büszke vagyok rá, hogy már 25
éve nevelgetek gyönyörű kardvirágokat, és ezek is keresettek
a piacon.
- Marad még időtök valamire?
- A maradék időben rádiót
hallgatunk, szeretjük a rádiószínházat. Szívesen fejtünk keresztrejtvényt.
Jolika: - Telente gyűjtöm a
süteményrecepteket, és amelyik

megtetszik nekem, azt meg is
sütöm. A könyvtári napok keretében a süti versenyen eredményesen szoktam szerepelni.
- Na és a család?
- Szép nagy családdal dicsekedhetünk, három fiunk
van: Sándor, Tamás és Krisztián. Sándor a régi hobbijából él,
mert gyerekként a saját készítésű horgászfelszereléssel sikerült neki vörösszárnyú keszeget
fogni. Bár kitanulta a szakács
szakmát, mégis övé a sokak által jól ismert, népszerű horgászbolt itt Békésen. Tamás autószerelő és jelenleg Berczi gumisnál dolgozik. Neki van két gyönyörű gyermeke, egy fiú és egy
lány. Krisztián kereskedőnek
tanult, de az építőiparban dolgozik. Bár a gyerekek már kirepültek, azért sűrűn hazajárnak.
A család számára biztos pontot
jelent ez a ház. 
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Farkas János, református kántor
lesz.

Palmetta Családi Napok és Tábor
Július 8-9-én a Békés-dánfoki Üdülőközpontban a Palmetta zenekar szervezésében első ízben rendezik meg azt az országos valamint határon túli látogatottságra számító nagyszabású kulturális, népi hagyományokat is megelevenítő, minden korosztály számára értéket nyújtó, kétnapos,
színvonalas programot, amely az I. Palmetta Családi Napok és Tábor nevet kapta.
A rendezvényhez kötődően pályázatokat is
kiírtak. Óvodás, iskolás csoportok/osztályok/
csapatok számára, valamint egyénileg is érvényes az alkotópályázat, amely két részből áll:
- Rajzpályázat, melynek témája „A magyar népi kultúra, ahogyan én látom”
- Csoportok zenés-táncos előadása.

Elismerés
a nyomozónak
Április 24-e, a Rendőrség
Napja alkalmából, több Békés
megyében szolgálatot teljesítő rendőr részesült elismerésben. Az országos rendőrfőkapitány, Papp Károly altábornagy
tárgyjutalomban részesítette
mások mellett Szabados Gábor
főtörzszászlóst, a Békési Rendőrkapitányság nyomozóját, aki
az elismerést a budapesti központi ünnepségen vette át.

Értékes intézményi és egyéni nyeremények lesznek. Jelentkezési lapok az interneten és az intézmények vezetőinél.
Felnőttek fotópályázatra nevezhetnek,
melynek témája „A magyar népi kultúra,
ahogyan én látom”. A pályamunkákat az
info@palmettazenekar.hu e-mail címre kérik 2 MP felbontásban. A legjobb művekből

a táborban kiállítás nyílik, és jutalmakat is
átadnak. Beküldési határidő: június 30.
Hagyományos, tájjellegű ételek bográcsos főzőversenye is lesz. Nevezés három kategóriában: Ifjúsági, Családi/Baráti, Egyesületek/Szervezetek. A főzéshez szükséges
eszközöket, hozzávalókat a résztvevőknek
maguknak kell biztosítaniuk. Jelentkezési
lap letölthető: www.palmettazenekar.hu.
Jelentkezési határidő: június 30.
A rendezvénnyel és a programokkal
kapcsolatos további információk kaphatók
az iskolák, óvodák intézményvezetőinél, a
Békési Újság következő lapszámaiban, telefonon: +36-30/955-46-21, és online, a
palmettazenekar.hu címen.

MEGHÍVÓ
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

„Magyarország megoldásai Európa problémáira”
című országjáró fórumát Békésen tartja

május 11-én, szerdán 18 órától

a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban,
a kápolnateremben (Jantyik Mátyás utca 23.)
Vendégek:
-M
 RÁZ ÁGOSTON politológus,
a Nézőpont Intézet igazgatója
- LANCZENDORFER ERZSÉBET, a rendezvény
moderátora, a Győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke

Várják az érdeklődőket!

Kábítószerfogás
A Békési Rendőrkapitányság
rendőrei április 20-án házkutatást tartottak Békésen egy családi házban, ahol lefoglaltak hat
tő, az elsődleges vizsgálat alapján
kábítószert tartalmazó növényt.
A házban lakó férfinál a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást mutatott. A rendőrkapitányság a 39
éves Sz. J. ellen kábítószer birtoklása bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított büntetőeljárást.

A gyermekláncfű
A gyermekláncfű, amit korábban kutyatejnek is neveztek, évelő gyógynövény, és az egyik legelterjedtebb gaz a világon. A Föld
egész északi részén honos. A gyermekláncfű hihetetlenül erős, szinte kiirthatatlan. Kevesen tudják, hogy az egész növény, gyökerétől a
virágzatáig rendkívül hasznos, gyógyító hatású és ehető. A föld fölötti részeiből kinyomhatjuk a nedvet, főzhetünk teát, készíthetünk fürdőt, a virágait felhasználhatjuk bor, sör és méz előállításához, száraz,
őrölt gyökere pedig kiválóan helyettesítheti a kávét, csak úgy, mint a
cikória gyökere. Gyógyászati szempontból a gyermekláncfű kiváló
természetes gyógyír a vese- és májproblémákra. Vizelethajtó hatású,
így előnyösen használható vese- és húgykő, húgyúti megbetegedés
esetében, valamint minden olyan kellemetlen állapot során, amikor
a víz felhalmozódik a szervezetben. A gyermekláncfű pozitívan hat a
reumára és a köszvényre is, mivel képes feloldani az ízületekből a lerakódott húgysavat, és ezzel egy időben gyulladásellenes hatású is.
A gyermekláncfű fogyasztása összességében javítja az emésztést,
az étvágyat és a zsírok lebontását. Jótékonyan hat teltség érzése,
gyomorégés, felfújódás esetén. Enyhe hashajtó hatása is van, éppen ezért segítséget nyújthat székrekedés esetében. Méregtelenítő
hatásainak köszönhetően kiválóan alkalmazható ekcéma, szennyezett bőr és pattanás esetén. A belőle készített főzet és tea azonban
nem büszkélkedhet igazán finom ízzel. A benne levő gyógyító hatású anyagok és cserzőanyagok miatt elég keserű, ezért érdemes
a gyermekláncfüvet más gyógynövényekkel együtt fogyasztani (csalán, nyír, aranyvessző).

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Saját gyermek, saját kisgyermeknevelő
A „saját kisgyermeknevelő” rendszer a bölcsődei csoportban a
személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy
része /5-6/ gyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozásnevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a
törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.
A kisgyermeknevelő az úgynevezett ölelkezési időben (ez az
az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő jelen van) idejét
elsősorban a saját gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A
saját kisgyermeknevelő szokatja be a gyermeket a bölcsődébe.
Segíti mind a szülőt, mind a gyermeket az új helyzet, az új környezet, az elválás okozta esetleges nehézségek minél könnyebb
feloldásában. A bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője a gyermeknek.
A szülők részéről sokszor felmerül az a kérdés, hogy hogyan van
ellátva a gyermeke, ha a saját kisgyermeknevelője nincs a bölcsődében. A kisgyermeknevelőknek szakmai elvárásoknak megfelelően
kell végezni a munkájukat. Mindennek meg van a miértje, mit-miért tesznek úgy, mi után mi következik. A gördülékeny, harmonikus munka érdekében a két kisgyermeknevelő azonos nevelési elvek alapján egymással egyeztetve, összhangban, egyforma elvárásokat állítanak a gyermekek elé, a bölcsődei szabályok betartására.
A gondozást mindig az egyes kisgyermeknevelő kezdi a saját
gyermekeivel, gondozási sorrendben, ezután a kettes kisgyermeknevelő következik szintén betartva a gondozási sorrendet. Ha valamelyik kisgyermeknevelő egyedül van, a gondozást mindig az
egész csoporttal ő végzi el, betartva a gondozási sorrendet. Egész
nap nagy figyelemmel kíséri a csoport tevékenységét, segíti a
gyermekek jó közérzetét, biztosítja számukra a nyugodt játéktevékenységet, mely során a gyermekek logikája sokat fejlődik.
A kisgyermeknevelők nap mint nap nagy szeretettel és odaadással
bánnak a rájuk bízott kisgyermekekkel. A szülők bízhatnak bennük,
és abban, hogy míg ők dolgoznak, a gyermekeiket szép környezetben vidám, megbízható kisgyermeknevelők óvják és vigyáznak rájuk. Fontos, hogy a kisgyermeknevelőt elfogadják, és a gyermek felé
is ezt sugározzák. Otthon sokat beszélgessenek a bölcsődéről, a kisgyermeknevelőkről, és mindig várják a vele való találkozást.
Békési Gabriella, kisgyermeknevelő
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész eladó. Irányár: 420 ezer Ft. 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Muronyban parasztház sürgősen eladó 1
millió Ft-ért. Tel.: 30/81-27-284.
Ék utcában különálló nagyméretű garázs
eladó 14, 9 millió Ft-ért. Érd.: 30/27-60-182.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Telekárban parasztház eladó, víz, villany,
gáz- és szennyvízvezeték. Ár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 30/952-22-466.
Egyszobás kertes ház Békésen eladó 3
millió Ft-ért. 30/786-10-97.
Lebontásra ház eladó 3 millió Ft-ért. Érd.:
66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Drága utcában hatmilliót érő ház négymillió Ft-ért eladó. Nagycsaládnak is alkalmas nagy udvarral. Tel.: 70/222-10-48,
66/643-342.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó
4,8 millió Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után
és hétvégén.
Városközponthoz közel, csendes helyen
felújításra szoruló parasztház eladó. Irányár: 4,3 millió Ft. 30/484-80-44.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
A Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Karacson 58 m2-es, III. emeleti, kétszobás,
erkélyes, berendezett lakás eladó. Irányár:
5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-376.
Földszinti, másfélszobás lakás eladó Békésen. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 20/47-25094.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Bocskai u. 57. szám alatt felújított kockaház beköltözhetően eladó 6,2 millió Ft-ért.
66/412-955.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
III. emeleti kétszobás lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.:
20/265-01-55.

Apróhirdetések
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-es
lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház 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.: 20/27362-62.
Egerhez közel két családnak is megfelelő
nagyságú családi ház olcsón eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 36/371-006.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Gyulán összkomfortos kétszobás kertes
ház beépíthető telekkel sürgősen eladó.
CSOK igényelhető. Irányár: 7 millió Ft. Alkuképes. Tel.: 30/272-43-50.
Békésen az Ady 10. alatt 78 m2-es III. emeleti erkélyes 2,5 szobás lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61-81.
Csabai utcában háromszobás, összkomfortos, gáz-vegyes tüzelésű ház eladó.
Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: 70/286-75-91.
Kossuth u. 7-ben, háromszobás, 75 m2es, földszinti, üres lakás eladó. Irányár: 7,6
millió Ft. Érd.: 30/31-35-486.
Békésen a Posta utcában kétszobás,
összkomfortos vegyes falazatú ház eladó.
Irányár: 7.6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz +
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III.
emeletig 1 + 2 félszobás erkélyes lakásra cserélhető. Irányár: 7,7 millió Ft. Érd.:
70/354-89-24.
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.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház
361 m2-es telekkel 8 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 8 millió
Ft. 70/672-66-28, 70/612-83-74.
Mezőberény központjában, 2. emeleti 68
m2-es 1+2 félszobás bútorozott lakás eladó. 8 millió Ft. 70/50-88-624.
Karacs 1/B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.
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.
Ady utca 12-ben első emeleti,1+2 félszobás, 70 m2-es, összkomfortos lakás eladó
vagy kertes házra cserélhető. Ár: 8,8 millió
Ft. 30/43-42-297, egész nap.
Kétszobás, első emeleti lakás felújítva eladó vagy elcserélhető előkertes, kizárólag
téglaépítésű házra. Irányár: 9,1 millió Ft.
66/739-890.
Karacson 58 m2-es, első emeleti, teljesen
felújított lakás, beépített fenyő szobabútorral, új nyílászárókkal igényesnek eladó 9,1
millió Ft-ért. Érd.: 30/530-96-23.
Karacs 2B-ben első emeleti szigetelt, fehér teraszkerítéses világos lakás tárolóval,
újszerű bútorokkal eladó, esetleg cserélhető. Ár: 9,1 millió Ft. 66/739-890.
Bakyn, I. emeleti, 70 m2-es, 1 + 2 félszobás, nagykonyhás tágas lakás gáz cirkófűtéssel eladó. Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.:
20/217-36-00.
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
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: május 10. kedd, 12 óra

szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Városközponthoz közel, 160 m2-es, hőszigetelt, klimatizált, padlófűtéses ház eladó.
Irányár: 19 millió ft. Érd.: 30/87-22-793.

Ingatlant keres
Parasztházat vennék Békésen a Csallóközi vagy a Tárház utca végén. Tel.: 20/40261-81.

Kert, szántóföld
Sebők kertben kert eladó termő gyümölcsössel. Víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos. 70/64531-79.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Sebők kertben 1059 m2-es, rendezett kert
gyümölcsössel, épülettel eladó, kút, villany. Érd.: 70/60-60-586.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó fizetéscsökkentéssel. Télen is
lakható. Villany, fúrt kút van. 20/800-8671.

Jármű, alkatrész
Daewoo Lanos 1.6 SX garantált 84000 kmrel eladó. Érd.: 70/50-88-624.
1997/4. évj. egyedi kivitelezésű, ráfutófékes piros utánfutó eladó vasból készült
magasítóval, friss műszakival, törzskönyvvel, megkímélt állapotban. Te.: 20/441-7096.

Állat
Választási mangalica malacok eladók.
Tel.: 30/46-38-811.
1 db 120-130 kg-os húsjellegű hízó eladó.
Tel.: 66/416-580, délután. Durkó u. 4.
35-40 kg-os süldők eladók. Tel.: 30/43379-89.
Fiaskecske és kanca eladó. Tel.: 70/58503-13.
Előnevelt csirke, kacsa eladó. Érd.:
30/484-80-44.

Munkát keres, ajánl
Idős asszonynál takarítást vállalok.
70/515-49-76.
Takarítói munkát keresek magánházaknál,
idős házaspároknál. 30/74-85-911.
Kisebb kőműves munkát keresek (csak javítást). 20/326-79-26.
Házi betegápoló idősgondozást, bevásárlást, takarítást vállal. Tel.: 30/73-44-849,
bármikor.
Munkát keresek: fahasogatást, fűnyírást.
Tel.: 70/258-02-35.
Időseknek segítségnyújtást vállalok ügyintézésben, bevásárlásban. 70/605-8373.
Bolti eladói végzettséggel munkát keresek.
Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli
munka is érdekel. Érd.: 30/716-58-46.

Egyéb
Cipőiparban használatos elektromos
varró-stoppológép újszerű állapotban eladó. 66/412-070.
Eladók: vázák, padlóvázás, kaspók, cipőtartó, állófogas esernyőtartóval, falra szerelhető ruhaszárítók, festmények, modern
karnisok. Érd.: 30/87-22-793.
Eladók: telefonasztal, puffok, franciaágy,
többfajta és több méretű csillárok, falikarok, világos színű ágyneműtartó. Érd.:
30/87-22-793.
Eladó: varrógép, nagy lábasok, kolbászgyúró fateknő, nagy fakanalak, húsdarálók, DeLongi fritőz, Pelgrin páraelszívó.
Érd.: 30/87-22-793.
Eladó: konyhai párnázott támlás székek,
kibontott beépíthető szekrénysor, egyéb
bolti polcok, salgo pocok. Érd.: 30/8722-793.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Cipőiparban használatos kézi szerszámok, pl. lyukasztók, patentozók, továbbá
vaskapta, vasállvány, spiccvasak eladók.
Tel.: 66/412-070.
Sürgősen eladó női fehér kerékpár, építkezésből megmaradt ’Kolo’ vécécsésze és
piszoár. Érd.: 20/914-26-31.
Jó állapotú férfi mountain bike kerékpár
eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Megvételre keresek régebbi fajta kétsínes
függönytartót, kb. 130-140 cm-eset. Tel.:
30/321-35-52.
Dióbél eladó, 1500 Ft/kg. Tel.: 30/523-5034.

Eladó: barna szúnyoghálós ajtó 200x75
cm, fehér szúnyoghálós ajtó 205x80 cm,
fehér számítógépasztal. Tel.: 20/42861-10.
Szobakerékpárt veszek. 66/413-623.
Eladó: íróasztal, 3x4 m szőnyeg, Thonett
székek, Phoenix varrógép, húsdarálók,
mázsa, mérleg. Érd.: 30/952-24-66.
Cipőipari vegyes színű bőrhulladék (marha vox), vegyes színű mikro talphulladék 3
és 6 mm-es (fehér, homokszínű, kék, piros) eladó. Tel.: 66/412-070.
Eladó: Thonett szék, antik íróasztal, régi
komód, nagy díszes tükör, régi kanapé két
fotellal, plüss sarokülő-garnitúra, állítható
gyerekágy, dohányzóasztal, számítógépasztal, bicikli után köthető utánfutó, könyvek. Érd.: 20/445-73-48.
Megkímélt lila-bézs babakocsi első kézből, csapágyazott kerékkel, mózeskosárral, esővédővel 15 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
20/463-25-33.
Eladó: megkímélt 38-39-es cipők,
spagettipántos blúzok, farmerek, pólók és
hajsütővas. Tel.: 70/656-33-39.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka
pálma, rózsaszín és fehér leánder. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: rekamié, ágyneműtartó, gáztűzhely,
hálószobabútor, konyhabútor, morzsoló,
hegesztő. Tel.: 66/412-955.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Színes videokaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/56-09-175.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 2 db rekamié, 2 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, húsvágó, bőrönd. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: bevásárlókocsi, konyhaszekrény
ajtólapok, kis asztal ülőkékkel, 60x200-as
munkalapok. Tel.: 66/739-890.
Eladó: új ásó, gereblye, reszelők, újszerű
laposvágók, ágybetétek, gyermekmatrac,
dohányzó asztalok, derékszíjak, éjjeli lámpa. 70/236-35-37.
Eladó: 6 db jó állapotban lévő ebédlő szék
+ az asztal ajándék. Érd.: 70/771-86-46.
Automata mosógép olcsón eladó, ugyanott 90 cm-es íves zuhanykabin is. 30/27378-07.
Kisbálás búzaszalma és kukorica eladó.
Tel.: 06 - 30 - 433 79 89.
Használt, működőképes FÉG C-18 gázkazán eladó. Tel.: 30/6973969.
Békésen idei kaszálású vegyes lucernaszéna kisbálásan területről eladó.
Érd.:003630/4556301.
Négy mázsa kőpor eladó. Tel.: 20/62169-40.
5,5 LE-s Honfa motoros rotakapa újszerű
állapotban (kétéves) tartozékokkal, sorkihúzóval, körmöskerekekkel eladó. Tel.:
30/822-47-88.
Szőlőből készült pálinka eladó. Tel.:
30/907-40-66.
Csepel varrógép eladó. 70/612-83-74.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, rekamié, kővályúk, új hallókészülék. 70/61283-74, 70/672-66-28.
Eladó újszerű állapotban 2 db fotel, 2 db
kárpitozott szék (világos fa bordó kárpittal), 120x120-as kihúzhatós asztal. Tel.:
30/599-39-71.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Eladók: új víztisztító (csecsemőknek, betegeknek), zsíros bödönök, műanyag bödönök cefrének, 720 ml-es befőttes üveg
(100 db) baráti áron. Tel.: 30/272-43-50.
Édes és erős őrölt házipaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Lovagló 42-es boksz rogyottszárú bőrcsizma, 50 cirkulakorong, villamos fűnyíró, üzemképes láncfűrész. 30/27-28-342.
Erdélyi kiránduláshoz (2-3 fő) útitársat keresek. 30/94-55-433.
Megkímélt állapotú szobabútor, franciaágy,
puffok, állófogasok eladók. Érd.: 30/8722-793.
Befőttes üvegek kupakkal 20-30 Ft-ért eladók. 30/57-440-88.
Cipőtartó, ágyneműtartó, páraelszívó,
nagy lábasok, zsíros bödön, fateknő, olajsütő, kerti szerszámok, telefonasztal eladók. Érd.: 30/87-22-793.
Gázpalack és 1 db 2 kg-os kemping gázpalack eladó. 30/574-40-88.
Puffok, ágyneműtartós franciaágy két éjjeliszekrénnyel, vázák, kaspók eladók.
Érd.: 30/87-22-793.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, faanyag, lécdeszka, vasbeton akác oszlopok, kerítés vasbetét, konvektorok, téglák.
20/472-96-58.

Házi zsír eladó, mangalica is. 30/410-4012.
28-as hajlított vázú női kerékpár eladó.
Érd.: 70/354-89-24.
Négyrózsás, beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 25
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Eladók: asztalok, székek, hintaszékek, falétra, tükrök, mosdókagylók, vízmelegítő,
targonca, malmikocsik, csatornavasak,
ácskapcsok, húsdarálók. 20/472-96-58.
110 literes kuka újszerű állapotban eladó.
30/57-440-88.
600 és 1000 literes vizes tartályok, és keményfa oszlopok eladók. 20/47-29-658.

Berill

P-10-es blokk, üzemképes kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő eladó Kamuton.
70/27-10-532.
Varrógép, párnázott támlás székek, fa és
fém polcok, csillárok, festmények, vázák
eladók. Érd.: 30/87-22-793.
Anyakecskék, kisbálás búzaszalma,
önetetők, önitatók, akácoszlopok, vasoszlopok, régi varrógép eladó. 20/47296-58.
Keresek szalagfűrészt, gyalut, akác deszkát, akác rönköt, akácpallót. 20/472-9658.
Kétszárnyú üvegezett ajtó nagyon olcsón
eladó. 30/574-40-88.

Ékszer
és Zálogház

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.

Interjú Dr. Csarnai Judit hivatalvezetővel

Nyáron kezdik el a felújítást
(Folytatás az 1. oldalról)
A beruházással nem csupán
a külső homlokzat lesz felújítva,
hanem az első emelet is meg-

2015. október 20. óta több
mint 10 ezer ügyfél fordult meg
a Kossuth utca 4. szám alatti
ügyfélszolgálatunkon. A járási

Külső látványterv.

újul, a tetőteret beépítjük és a
meglévő parkoló is kiegészül.
Az épület felújítását követően,
a korábbiakhoz képest a járási
hivatal négy helyszín helyett két
helyszínen folytathatja az ügyfelek kiszolgálását.
- A statisztika mit mutat a tavalyi évről, mennyi ügyet sikerült
a munkatársainak elintéznie?
- Az ügyfélbarát ügyintézés
szempontjából a Békési Járás életében jelentős mérföldkő volt a békési kormányablak kialakítása. Korábban az
önkormányzati időszakhoz képest az ügyintézés menete és
körülményei nem változtak. Az
okmányirodai feladatok áthelyeződtek a kormányablakba.
Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több mint
1100-féle ügykört intézhetnek,
kezdeményezhetnek, korszerű
körülmények között, színvonalas ügyfélkiszolgálás mellett.

hivatal éves szinten közel 100
ezer ügyet intéz, mely ügyek
35 százaléka Mezőberényben
keletkezik. A legnagyobb ügyfélforgalmat generáló ügyek a
klasszikus okmányirodai ügyek
(személyi igazolvány, vezetői
engedély, útlevél kiadása), valamint a szociális ügyekkel kapcsolatos ügyintézés.
- Várható-e a közeljövőben
újabb fejlesztés akár infrastrukturálisan, akár személyi értelemben?
- A Békési Járásban Mezőberényben is kiépülhet egy integrált ügyfélszolgálat, várhatóan
még ebben az évben. A közigazgatás átalakítása nem befejezett folyamat, a járási hivatalokat várhatóan tovább fogják erősíteni. Ez hatásköri, személyi, és
infrastrukturális fejlesztést jelent
a közeljövőben. A konkrét intézkedésekről jelenleg tárcaközi
egyeztetések folynak.
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Békési sikerek a kerékpáros Egy nyelvet beszélünk
közlekedési versenyen
Köbök, kataszterek

A közelmúltban rendezte
meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a „Ki a mester két
keréken?” című gyermek kerékpáros közlekedésbiztonsági verseny megyei fordulóját. A döntőbe Békés megye mind a nyolc
kapitányságságának területéről a legjobb csapatok jutottak
be. A versenyzőknek elméleti KRESZ-tesztet kellett kitölteniük és gyakorlati feladataik
is voltak. Kerékpáros ügyességi feladatokból felépített pályán
kellett végig haladniuk.
A csapatokat egy lány és egy
fiúversenyző alkotta. A Békési
Rendőrkapitányság területéről
Szilágyi Dóra és Nagy Balázs,
a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 5. osztályos tanulói ver-

Nagyné Hidvégi Mária és Szamos Péter, valamint a második helyezett
két tanuló, Nagy Balázs és Szilágyi Dóra.

senyezhettek, és a második helyezést érték el. Békés megyében Szilágyi Dóra írta a legjobb
KRESZ-tesztet, míg Nagy Balázs a harmadik legjobbat. A
gyakorlati kerékpáros ügyességi feladatokat Nagy Balázs tel-

jesítette a legjobban. Összesített eredményei alapján egyéni fiú kategóriában megyei I.
helyezést ért el Nagy Balázs.
Felkészítőjük Nagyné Hidvégi Mária tanár és Szamos Péter
iskolarendőr volt.

Valahogy szóba jött a minap idehaza, vacsora közben a kataszter szó, amire öntudatos latinosként rögtön rávágtam, hogy
katesztrális. Nos, a katesztrális szóról pillanatokon belül kiderült, hogy nem is létezik, van
(volt) ellenben kataszter, ami nem más, mint
a telekkönyv. Szerencsére nem esett folt a latintanári becsületemen, mert olasz eredetű,
tehát vegyük úgy, hogy nem is tudhattam.
Egy kataszter az egy hold, ezerhatszáz négyszögöl, a magyar hold meg 1200 (remélem,
még lehet követni). Na most… A holdnak
mint területmértéknek nincs köze az égitesthez, hanem a mára kihalt hol- szóból ered, a
jelentése ennek reggel volt. A területmérték
úgy keletkezett, hogy ennyit lehetett reggeltől (holtól…) estig felszántani. De még nincs
vége! A földbe – legalábbis felénk – főleg gabonát vetettek, köbölszám. Azt gondoltam
naivan, hogy a köböl az ölnek (legyen mondjuk két méter) a köbe, de hát nem, nem volt

nekem szerencsém ezen a vacsorán, mert ez
viszont tényleg latin, a cubulus átvétele, szláv
közvetítéssel. Szemestermény mérésére szolgált. Természetesen ez sem volt mindenütt
egyforma, többnyire 64 liter (körül!) volt,
az épp kitett két vékát. Ámde! Egy erdélyi
köböl 64 pintből állt – viszont eszébe ne jusson senkinek azt gondolni, hogy ebből az következik, hogy egy pint az minden körülmények között éppen egy liter volt, mert amikor
a pintet használták, még szó sem volt a literről! Node! A pozsonyi mérő épp kitett egy fél
köbölt, ebből kettő viszont kiadott két szaput (tudják, ebből van a szapul ige). Az a föld
viszont, amibe éppen egy pozsonyi köbölnyi gabonát lehetett elvetni, éppen nagyjából 1200 négyszögöl, azaz egy magyar hold.
Most már nekem is, meg mindannyiunknak
teljesen világos. És az is, miért olyan nagyszerű az SI-mértékrendszer…
Szilágyiné Szabó Ágnes

Játékosan az élhető bolygóról Csabán akart
találták ki. Ezek között szerepelt a komposztálással, a komposztban található élőlényekkel való nagyítós ismerkedés,
hulladékválogatás és fémdoboz préselés, az óvoda egyik
sajátosságának, a meteorológiai állomásnak a használata,
továbbá a Föld jövője számá-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Hagyományosan a Baky utcai Fürkész Központi Óvodában, a zöld gondolkodást a
zászlajára tűnő nevelési intézményben ünnepelték meg Békésen a Föld Világnapját. A
26. világnap témája ez volt:
Fákat a Földnek! A nap üzenete, hogy minden egyes em-

Nagyítóval vizslatták a komposztot az ovisok.

ber, sőt minden egyes gyermek
tehet a Földért önmagában kevéskének tűnő, de összeadódva sokat érő dolgokat – mondta el elöljáróban Fazekas Klára
vezető óvónő. A kis testedzést
követő játékban a hét csapat
számára összeállított állomásokat is e gondolat jegyében

ra olyannyira fontos méhekről
bábfigura készítése is. Ezek az
állomások a játékos tanulást
szolgálták, de a Föld Világnapja komoly célok jegyében
fogant meg 1990-ben. A célkitűzések között az embervédelem és az egészségvédelem is
megjelenik. 
Sz. K.

biciklit lopni

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei április 21-én az
esti órákban a békéscsabai
nyomozók jelzése alapján Békésen, a Csabai úton ellenőriztek egy személygépkocsit.
A jármű egyik utasát, egy 20
éves férfit előállították a Békési Rendőrkapitányságra. A
rendelkezésre álló adatok szerint H. János megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy az elfogása előtt nem sokkal egy lezárt kerékpárt próbált meg eltulajdonítani Békéscsabán, a
Baross utcában, de a cselekménye közben megzavarták
és a helyszínről elmenekült.
A békési férfit átadták a Békéscsabai Rendőrkapitányság
nyomozóinak, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

Programajánlatok május 3-17. között
Május 11. szerda 18 óra
KÉSZ Fórum az európai kihívásokról.
Kulturális központ
Május 13. péntek
Operett nagykoncert két részben. Sztárvendég:
Oszvald Marika. Jegyek elővételben a helyszínen
válthatók.
Kulturális központ
Május 14. szombat 18 óra
Békés Drén KC - Mizse KC bajnoki kézilabdamérkőzés.
Sportcsarnok

Május 17. kedd 17 óra
Színek varázsa - Kovács Zoltánné gobelin kiállítása. Megnyitja: Diószegi Eszter grafikusművész.
Kulturális központ
Május 20. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör. Téma: babaételek készítése. 
Kulturális központ

ELŐZETES AJÁNLAT Június 2. csütörtök 18 óra.

Soma Mamagésa előadása: Hogyan ne sárkányosodjunk el? címmel a kulturális központban.
Jegyelővétel a helyszínen.

Nyereményeső a vésztői
versmondó versenyről

Hirdessen a Békési
Újságban!

Hirdetését kéthetente
5 település 24 ezer
lakója olvashatja.
Telefonszámunk: 30/432-20-30.

Békési Polgármesteri Hivatal felhívása

Tisztelt Lakosok!

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint
Magyarország Kormánya, így településünk vezetése is, különösen nagy hangsúlyt fektet a
parlagfű elleni védekezésre, a parlagfű fertőzöttség visszaszorítására és a megelőzésre.
A parlagfű-mentesítési munkákat, a bevált
gyakorlatnak megfelelően közfoglalkoztatási
programok keretén belül végezzük az önkormányzati területeken!
A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály szakvéleménye
szerint a 2016. évre javasolt kaszálási időpontok az alábbiak:

I. kaszálás:
II. kaszálás:
III. kaszálás:
IV. kaszálás:

április 25-29.
június 6-10.
július 11-15.
augusztus 1-5.

Az előző évek tapasztalata alapján várhatóan augusztus 24-30. között tetőzik a parlagfű
pollenkoncentráció, ezért a megelőzést a javasolt időpontokban szükséges elvégezni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fenti időszakokban fokozott figyelmet fordítsanak a környezetükben esetlegesen lévő parlagfű irtására!


69 tanulóval indult a Hepp iskola a területi versmondó versenyen.

A közei napokban rendezték meg a XXIII. Vésztői Területi Versmondó Versenyt.
A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden évfolyamon
indult, összesen 69 tanulóval
képviseltette magát. A gyerekek és pedagógusaik ebben az

évben is komolyan vették a felkészülést, így megérdemelten
lett 15 dobogós helye az iskolának.
Első helyezettek: 1. osztályosok között Mahovics Tamás
(felkészítője: Borosné Korcsok
Eszter), 2. osztályosok között
Mester Loránd (felkészítője:

Vidáné Endrődy Ildikó), 3. osztályosok között Kálmán Enikő
(felkészítője: Borosné Korcsok
Eszter), 4. osztályosok között
Szűcs Cintia Csenge (felkészítője: Budainé Baji Ibolya), 7.
osztályosok között Puskás Tímea (felkészítője: Ráczné Erdei
Krisztina).
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Munkahelyet teremt az új börtön
Nem dőlt el, hol fog felépülni az újabb sportcsarnok
(Folytatás az 1. oldalról)
A létesítmény az első becslések szerint 250-300 dolgozót foglalkoztathat, sok békési is munkát kaphat majd, és
mindent egybevetve lendületet
adhat a helyi gazdaságnak. A
szakképző iskola új képzéseket
indíthat a szakember-utánpótlás biztosításához.
A sajtótájékoztatón Izsó
Gábor polgármester az újabb
sportcsarnok építése kapcsán
bejelentette, hogy az elsődlegesen kijelölt Fáy utca mellett
újabb helyszínek lehetősége
vetődött fel. A képviselő-testület hosszas vita után, a Fáy
utcai ellenzőket is meghallgatva, lehetséges helyszínnek
megjelölte a Korona utcát és a
sportpályát.
- A kérdést egyelőre elna-

poltuk. Olyan megoldást szeretnénk, amely minden érdekelt félnek, a lakóknak és a
sportoló gyerekeknek, szüleiknek megfelelő. Kompromis�szumra van szükség – mondta.
A polgármester beszámolt
még az elbírálás alatt álló városi pályázatokról. Pályázati
forrásokra építve szeretnék fejleszteni a piacteret (csarnok- és
raktárépítéssel, aszfaltozással,
további lefedéssel), szeretnének
létesíteni egy kisebb, helyi termelőket és a Start munkaprogramot kiszolgáló hűtőházat a
Békéscsaba felé vezető út mellett, befejezni a belvízelvezetést, megépíteni a Békés-Tarhos kerékpárutat, valamint a
a leszakadó városrészeken élők
életminőségét az infrastruktúra fejlesztésével javítani.

Meghívó
A békési „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület elnöksége beszámoló közgyűlést tart, melyre minden tagot és állatszerető, segíteni akaró embert szeretettel meghív.
A közgyűlés helye: Békés, Hőzső utca 4. (Nyugdíjasok Háza)
Ideje: május 11. (szerda) 17 óra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról
2. 2015. évi közhasznúsági jelentés megtétele és elfogadása
3. 2016. évi költségvetés elfogadása
4. Alapszabály módosítása
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő van jelen. Határozatképtelenség esetén az elnökség a következő közgyűlést ugyanazon a napon, ugyanott 18 órára hívja össze.

Nyári és téli szünet
a Polgármesteri Hivatalban
A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület által elfogadott döntés alapján
2016-ban két alkalommal, 2016. július 11. napjától 2016. július
22. napjáig, valamint 2016. december 21. napjától 2016. december 30. napjáig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban. Ebben az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetel. Halaszthatatlan ügyekben (anyakönyvi ügyek, egyes hatósági ügyek) ezen időszak alatt is történik intézkedés. Kérjük a
lakosság megértését.
Tárnok Lászlóné, jegyző

Kick-boksz bajnok

Horgász
szemmel
FEEDER CSALIK
A
közkedvelt
feeder
method technika egyik kimagasló fogásokat eredményező
csalija a halibut pellet. Különösen ajánlott ebből a 8 mmes fúrt, amelynek kiváló csalogatóhatása és príma oldódása
van. Elsődlegesen a pontyok
szeretik, de néha kapitális keszegek is ráfanyalodnak. Ezek
a pelletek telepített vizekben különösen jól alkalmazhatók, ahol a halak többsége
ponty. A halakat nagyon rá
lehet szoktatni erre a csalira.
A pellet halas alapú és többféle ízben kapható, ami sokban
segíti a fogások eredményességét. Hogyan használjuk?
Legegyszerűbb, ha a szilikonra
fűzzük. Profibbak csomómentes hajszálelőkére fűzve kínálják a pontyok számára. Többféle kiszerelésben kapható.
Nagyobb kiszerelésben zacskós illetve csalizós verzióban,
tégelyben és többféle illatban
is beszerezhető.
Szekerczés Sándor

Vicc
A BÍRÓSÁGON
- Volt szőrzet a tettes arcán?
- Igen. A szemöldöke.

Őseink megelevenedő története

Közérthetően, olvasmányos stílusban, a legendákat is beemelve ír dr. Seres István történész a Békés két megszállása
- Látta ön, hogy a vádlott le- című könyvében – fogalmazott a kiadvány bemutatóján Sápiné Turcsányi Ildikó, a Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója.
harapta a sértett fülét?
- Nem. Csak azt láttam,
hogy kiköpte.
POLITIKA
Három politikusnak felteszik
a kérdést: „Miért nincs hús?”
Afrikai: „Mi az, hogy hús?”
Kapitalista: „Mi az, hogy nincs?”
Kommunista: „Mi az, hogy
miért?”

Magas szakmai nívójú, komoly mondanivalójú, hiánypótló írásműként méltatta
Mucsi András történelemtanár is. Mint kiderült, a rövidesen az érdeklődők kezébe kerülő kiadvány korábban
nem ismert, levéltárak mélyéről előkerült forrásmun-

kákra alapozva ír a 17. század
végének és a következő évszázad első évtizedének eddig
még teljességében fel nem
tárt békési történéseiről. Ma
is élő helyi családok felmenőinek történetei elevenednek meg a Békési Téka sorozat 50. köteteként kiadott

Good Báj Biokozmetika

A legújabb innováció már Békésen is!

Ránc- és ajakfeltöltés az első kémiai anyagmentes
HYALURONSAVVAL!

Két övet szerzett a napokban Kádas Gábor.

A közeli napokban Baján
versenyzett Kádas Gábor, a
békési Elit Önvédelmi Szabadidős Klub sportolója. Junior low-kick kategóriában a 67
kg-osok között és a felnőttek

versenyben a 71 kg-os kategóriában elnyerte a WFC szervezet öveit. A sportoló legközelebb június 5-én Gyulán lép
szorítóba egy nemzetközi címmeccsen.

Hogyan hat?
A hybrid hyaluronsav
kettős hatással bír:
- hidratál
- feszesít és kontúremelő hatású
Egyszerű és gyors technika,
amely CSODÁKRA KÉPES elérhető áron!
Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

könyvben, amely sok egyéb
mellett foglalkozik a békésiek
„kirajzásáról” is. Így jött létre
testvértelepülésünk, a szerbiai Magyarittabé, a kapcsolatfelvétel küszöbén álló romániai Hegyközkovácsi, továbbá ezek mellett a békésieknek szerepük volt a szintén
ma Romániához tartotó Igazfalva és Pankota 300 évvel
ezelőtti történetének alakításában is. 
Szegfű Katalin
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