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Kétnapos turisztikai
majális Dánfokon
- Idén másodszor
rendezik
meg a Körösök
Völgye Fesztivált
Békés-Dánfokon,
ezúttal
május
28-29-én. Milyen
elemeket építettek be a programokba?
- Az idén második alkalommal megrendezendő kétnapos fesztiválnak 3
fő program eleme lesz. Az egyik ilyen, a tavalyi
évben nagy sikert aratott és igen magas szintű
gasztronómiai értéket képviselő Körös-völgyi
Halászlé és Halételkészítő Verseny, továbbá az
V. Körös Kupa Sárkányhajó Verseny, valamint
a városi gyermeknapi rendezvények. Mindezek
mellett a nagysátor alatt felállított színpadon
szombat déltől folyamatosan váltják egymást
majd a zenekarok és egyéb hangulatos produkciók. De lesz gyermek horgászverseny, Tour
de Tacx Multiplayer (virtuális országúti kerékpár verseny), fitnesz bemutató, kalandpark, játszóház, játékos ügyességi és sportvetélkedők,
Belencéres táncház és egyéb meglepetés programok. A helyszínen mindkét napon keresztül
kirakodóvásár, hurka-kolbász, halászlé, frissen
csapolt sör is biztosítja majd az igazi majálisi
hangulatot.
- Mi az, amit még külön is kiemelne, és a Békési Újság olvasóinak figyelmébe ajánlana?
- Szeretném kiemelni, hogy a rendezvény
mindkét napja és minden rendezvénye ingyenes. Várjuk szeretettel a békési és a környékbeli
településeket élő olvasókat!
- Tavaly a Fenntartható Térségért Alapítván�nyal és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal közösen rendezte meg a Körösök Völgyéért
Alapítvány a fesztivált. Ebben van változás?
- Szinte rögtön az első pillanattól a fesztivál
életre hívása mellé állt és a rendezvény helyszínéül is szolgáló Békés-Dánfok Üdülőközpontot
is rendelkezésre bocsátó Békés Város Önkormányzata jelenleg a legfontosabb partnere az
alapítványunknak a most már hagyományosnak tekinthető színes majálisi fesztiválprogram
megvalósításában.
- Végső soron mi a célja és végső értelme a
Körösök Völgye Fesztiválnak?
- A Körösök Völgye Fesztivál életre hívását
még a tavalyi évben a Körösök Völgyéért Alapítvány kezdeményezte azzal a céllal, hogy egy elkezdett hosszú folyamat részeként, a Körös-vidéket népszerűsítő, az ide irányuló turizmust,
ezen keresztül a helyi gazdaságot is élénkítő
programot hozzon létre.
(Folytatás a 8. oldalon)

Egységes a nemzet: nem kellenek migránsok
Ha most lennének a választások, a Fidesznek továbbra is erős abszolút többsége lenne. Az Európai Unió története legmélyebb válságát éli át. A pedagógusok között hecckampány folyik a kormány
gyengítésére. Mások mellett ezekről beszélt egy civil rendezvényen
városunkban Mráz Ágoston politológus.

A Nézőpont Intézet igazgatója nem először látogatott Békésre a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) győri szervezetének tiszteletbeli elnöke,
Lanczendorfer Erzsébet meghívására. Ezúttal a Magyarország
megoldásai Európa problémáira című fórumbeszélgetésre érkezett. A politikai elemző – aki
gyakran látható-hallható a különféle rádió- és tévécsatornákon
is – a tőle megszokott határozottsággal beszélt a felvetett kérdésekről. Például az oktatásügy-

ről kifejtette, hogy a valóban létező feszültségekre és sokszor jogos felvetésekre az úgynevezett
pedagógus érdekvédő szervezetek politikai indíttatású válaszokat fogalmaztak meg, amelynek
a célja az Orbán-kormány elleni
hangulatkeltés, a kormányhatalom gyengítése és a baloldal erősítése.
De a legnagyobb hallgatói érdeklődés az Európába áramló keleti migrációt és a kényszerbetelepítést övezte. Az uniós tagállamok közötti elosztásukat, az erre

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Zanócz Róbert, a Körösök Völgyéért
Alapítvány kuratóriumi elnöke

Lanczendorfer Erzsébet és az előadó, Mráz Ágoston politológus.

vonatkozó kvótát a magyar emberek zöme, pártállástól függetlenül
elutasítja, és a határok további szi-

gorú védelmét várja el – mondta
el Mráz Ágoston.
(Folytatás a 3. oldalon)

Újraavatják a felújított
világháborús emlékművet
Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján újraavatják a református templom előtt álló
I. világháborús emlékművet, amelyet pályázati pénzből és melléadott költségvetési forrásból,
összesen négymillió forintból az elmúlt hetekben felújítottak. Az 1924-ben felállított szobrot
megtisztították és a 707 békési hősi halott neve
is újra olvashatóvá vált a talapzaton – jelentette
be Izsó Gábor polgármester. Hozzátette, hogy
az ünnepségre dr. Négyesi Lajos alezredes, neves
hadtörténész és hadirégész érkezik városunkba,

Ittas kerékpáros
Békésen, a Szarvasi úton április 29-én az esti
órákban a Békési Rendőrkapitányság rendőrei
igazoltattak egy kerékpáros férfit, aki bizonytalanul, imbolyogva közlekedett. A helyszínen
használt alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították a
rendőrkapitányságra. Az újabb mérések megerősítették az ittasság gyanúját, ezért a rendőrök a 44 éves békési férfi ellen szabálysértési
feljelentést tettek.

Keresse

a friss békési híreket
Facebook oldalunkon!

www.facebook.com/bekesiujsag.hu

aki a könyvtárban előadást is tart majd a hadtörténeti terepkutatásokról. Ez különösen érdekes lehet a békésieknek, ugyanis Négyesi Lajos a
középkori várak megtalálásának és feltárásának
ismert szakértője, így akár az egykori békési vár
kutatásához is adhat tudományosan megalapozott ötleteket. A rendezvénysorozat május 21én, szombaton 15 órakor veszi kezdetét, a könyvtárbeli előadást megelőzően, 16 órától Meister
Éva színművésznő Trianoni harangok című előadása is meghallgatható. A belépés ingyenes.

Good Báj Biokozmetika

A legújabb innováció már Békésen is!

Ránc- és ajakfeltöltés az első kémiai anyagmentes
HYALURONSAVVAL!
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
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A bélmegyeri volt zsíresi iskola
Ha valaki Vésztő felől közeledik Bélmegyerre, a legelső utcában jobbra a falu szélén egy kis
dombocskán láthatja az 1909-ben épült egykori zsíresi iskolát.
Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség története című művében a 165. oldalon az építési év mellett felsorolja a két
világháború között itt tanító pedagógusokat. Ebből
megtudjuk, hogy itt tanított „Gonda József /1910/,
Kovács Lajos /1922/, Szilágyi Károly /1930-tól kezdve/. A tanulók száma körülbelül 100, és 20 továbbképzős.” Szilágyi Károly néptanító sokat tett Bélmegyerért a két világháború között. A szövetkezeti
mozgalom élére állt. Ennek történetét le is írta
Szövetkezeti élet Bélmegyeren címmel. Nem a
szovjet minta alapján, hanem a dán és más nyugati szövetkezeti mintát vettek alapul Bélmegyeren. Ekkor a 30-as években. Nincs hely itt leírni
részletesen a mű tartalmát, de meg kell jegyezni,
hogy nagy küzdelmet folytattak Bélmegyer felemelkedéséért, s a tanítók ebben élen jártak. Például a bélmegyeri olvasókör megalapítása. Ezért
is hívták őket néptanítóknak. Ekkor a falu lakosságát ez ügyben nagy összefogás jellemezte. A
bélmegyeri szövetkezeti mozgalomnak híre volt.
Visszatérve a volt iskolára, a tanítók a tanteremhez épült szolgálati lakásban laktak. 1948
után már nem Szilágyi tanító úr lakott itt, hanem Kis László iskolaigazgató és családja. Veleszületett finom modorára a békésiek is emlékez-

hetnek, hisz később Békésen is élt. Itt a zsíresi
iskola mellett gyönyörű virágoskertje volt, ami
az igényes polgár ízlésvilágát tükrözte. Amíg fel
nem épült a központi iskola, a felsősök összevont
osztályokban tanultak itt. Egy pedagógus irányításával. Minden elismerés az övék.
1958-tól a szolgálati lakásban Hirják Balázs iskolaigazgató élt családjával. Az
ő igazgatása alatt hatalmasat fejlődött a központi iskola. Ide már csak ekkor a
kis alsósok jártak. / Elnézést,
hogy az itt tanító alsós nevelők közül csak Szabó Jánosné Rózsika nénit említem, de több nevelő itteni
tanítóskodásáról nem folytattam kutatást./ Balázs bácsi nyugdíjba vonulása után fia Hirják J.
Balázs jó kollegám és családja élt itt. Mint fiatal
bélmegyeri tanító sokat tanultam tőle a falusi, főleg mezőgazdasági gyakorlati ismereteket. A jószívű tanár kollegára most is szívesen emlékszem.
A volt iskola ezután magánkézbe került, majd
varroda működött benne. Ekkor belső átalakítások történtek belül. A homlokzat eredeti állapotában fennmaradt. Sajnos az értékes fa oldaltornácot nem sikerült megmenteni. Az építmény
jelenleg Kovács János polgármesteré, az épített
értékeket figyelemmel kísérők bízunk benne,
hogy a fatornácot a polgármester úr eredeti állapotában fogja helyreállítani, hiszen tudjuk, hogy
ő is szívén viseli az értékek megőrzését. A volt
bélmegyeri zsíresi iskola védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Gyümölcsök
Az alma tárolása: az alma sokkal tovább tárolható, ha hagymaszeletekből készített főzettel
megpermetezzük. A hagyma íz néhány héten belül elmúlik.
A banán frissen tartása: ha a hámozatlan
banánokat egy befőttesüvegben egymás mellé
állítjuk, s jól lefedjük, akkor tovább frissek maradnak. A banán nem bírja az alacsony hőmérsékletet. Ne tegyük hűtőszekrénybe!
A citrom gazdaságos felhasználása: ha
előbb a gyümölcs héját használtuk fel, akkor a levét a jégkocka tartóban megfagyaszthatjuk a mélyhűtőben.
Déligyümölcsök érlelése:
mélyhűtéssel a kemény héjú
déligyümölcsök puhák és érettek lesznek.
A dinnyék ízének javítása: ha a dinnyeszeleteket kissé megsózzuk, sokkal jobb
ízük lesz.
A földieper nem okozhat csalánkiütést:
ha enyhén cukrozva, tejszínhabbal vagy tejjel fogyasztjuk.
A narancs és a citrom frissen tartása: a
déligyümölcsök tovább eltarthatók, ha egyenként selyempapírba csomagoljuk őket. A felvágott citrom tovább megtartja C-vitamin-tartalmát, ha vágott felével egy tányérra borítjuk, és
így tesszük a hűtőszekrénybe. A citromot és narancsot vékonyan meghámozzuk és a héjat „zörgőre” szárítjuk, kávédarálón megőröljük, cukorral elkeverjük. Édes süteményekbe, krémekbe
használjuk fel.

Az őszibarackbefőtt ízesebb lesz: ha az
üvegbe egy-két szem őszibarackmagot teszünk.
Több lé, könnyebb hámozás: a vastag héjú gyümölcsökből – narancsból, citromból – több
levet nyerünk, ha kifacsarás előtt rövid időre meleg sütőbe vagy forró vízbe tesszük. A vékony héjú gyümölcsöket - barack, szilva - könnyű meghámozni, ha néhány másodpercre forrásban levő
vízbe tesszük, majd hideg vízzel leöblítjük.
További tippek:
- az alma gyorsabban megpuhul, ha sós vízben
főzzük
- az aszalt szilva jobb ízű
lesz, ha nem vízben, hanem
teafőzetben áztatva puhítjuk
meg
- ha a kandírozott gyümölcs befőzésekor kevés vajat adunk, akkor nem képződik hab
- a kandírozott gyümölcs
nem penészedik meg, ha a forró betöltés után
egy kevés pálinkát öntünk a gyümölcsre, az üveg
peremét pedig kevés kandírozott gyümölccsel
bekenjük, hogy az üveg hermetikusan záródjék
- ha a beszáradt mazsolát és szerecsendiót
1/2 órára rumba, borba, hígított citromlébe vagy
cukorszirupba tesszük, akkor puhák és rendkívül
jó ízűek lesznek
- a reszelt narancs- vagy citromhéjjal tárolt mazsola jobb ízű
- ha befőzéskor egy darab vajat teszünk az
edénybe, akkor nem fut ki a dzsem vagy a lekvár.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő közleménye az április 1-től érvényes szakrendelési időpontokról
NEUROLÓGIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 130-as mellék)
Dr. Wagner Erzsébet
Hétfőtől péntekig 7-13 óra között.
NŐGYÓGYÁSZAT I.
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 121-es mellék)
Dr. Csiby Miklós
Minden hónap első szerdai nap VIDÉKEN van
szakrendelés.
Hétfő 8-14 óra szakrendelés.
Kedd 8-10 óra terhes tanácsadás,
10-14 óra szakrendelés.
Szerda 8-11 óra szakrendelés,
11-14 óra terhes tanácsadás (Mezőberény).
Csütörtök 8-14 óra szakrendelés.
Péntek 8-14 óra szakrendelés.

ULTRAHANG
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 116-os mellék)
Dr. Farkas Éva, Dr. Halasi Henriette
Dr. Ruskó Rita
Hétfőtől csütörtökig rendelések előjegyzés
alapján, pénteken nincs rendelés.
RÖNTGEN
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 116-os mellék)
Dr. Ruskó Rita
Hétfőtől péntekig 8-14 óra között.
SEBÉSZET
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 115-ös mellék)
Dr. Dányi József
Hétfőtől péntekig 7:30-13:30 között.

NŐGYÓGYÁSZAT II. (előjegyzés alapján)
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, előjegyzés: 129-es mellék)
Dr. Orosz István
Hétfőn 14-17 óra között.
Más napokon nincs rendelés.

LABORATÓRIUM
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 114-es mellék)
Dr. Rácz László
Vizsgálati anyaglevétel
hétfőtől péntekig 6:30-9:30 között.

UROLÓGIA
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 118-as mellék)
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Új beteg fogadása 10 óráig.
Időpontkérés 11-13 óra között.
Hétfőtől szerdáig 7:30-14:30 között, csütörtökön
7:30-13:30 között, pénteken nincs rendelés.

SZEMÉSZET (előjegyzés alapján)
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 109-es mellék)
Dr. Szilágyi Mária
Hétfőn 15-18 óra között.
Dr. Forvith Erzsébet
Kedden és szerdán 7:30-13:30 között,
csütörtökön 7:30-12:30 között.
Pénteken látótér vizsgálat, szűrés.

FÜL–ORR–GÉGÉSZET
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 117-es mellék)
Dr. Kovács Péter
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
7:30-13:30 között, szerdán 7:30-14:30 között.

PSZICHOLÓGIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, Vásárszél u. 2.
(66/411–302)
Kocsor Andrea
Hétfőn és csütörtökön 8-13 óra között.

BELGYÓGYÁSZAT I. (előjegyzés alapján)
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 110-es mellék)
Dr. Nagy Krisztina
Szerdán 14-18 óra között.
Más napokon nincs rendelés.
BELGYÓGYÁSZAT II.
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 111-es mellék)
Dr. Gulyás Zsuzsanna
Hétfőn, kedden és csütörtökön 8-14 óra között.
Szerdán nincs rendelés (szakmai nap).
Péntek 8-14 cukorbeteg-gondozás előjegyzés
alapján.
ULTRAHANG (előjegyzés alapján)
TÜDŐGONDOZÓ
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 132-es mellék)
Dr. Pánczél István
Új beteg fogadása 12 óráig.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7:3013 óra között.
Kedd gondozási nap.
ADDIKTOLÓGIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, Vásárszél u. 2. (66/411–302)
Dr. Felföldi Margit
Kedden 11-14 óra között.
Más napokon nincs rendelés.
BŐR ÉS NEMIBETEG GONDOZÓ
5630 Békés, Vásárszél u. 2.
(66/411–430)
Új beteg fogadása 12 óráig
Dr. Andor László
Csütörtök 7:30-13:30 között.
Dr. Vitális Gyöngyi
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 7-13 óra
között.

PSZICHIÁTRIA
5630 Békés, Vásárszél u. 2.
(66/411–302)
Új beteg fogadása 7-11 óráig, kivéve kedden
7-10:30 óráig.
Dr. Szuromi Pál
Szerdán 8-12 óra között.
Dr. Panari Ildikó
Hétfőn, kedden és csütörtökön 7:30-13:30 között.
Péntek gondozási nap, előjegyzés alapján.
TÜDŐSZŰRÉS
5630 Békés, József Attila utca 5.
(66/411–022, 116-os mellék)
Hétfőtől péntekig 14-16 óra között.
REUMATOLÓGIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 14.
(66/411–455)
Dr. Abrudán Klára
Hétfő 8-13 óra között.
Dr. Dombi Attila
Hétfőn 13-17 óra, csütörtökön 13-17 óra között.
Dr. Nyeste Mónika
Kedden 8-12 óra, szerdán 8:30-12:30 között.
Pénteken nincs rendelés.
FIZIOTERÁPIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 14.
(66/411–455)
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között.
ORTOPÉDIA (előjegyzés alapján)
5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 14.
(66/411–455)
Dr. Nyeste Mónika
Kedden 14:30-18:30 között.
Dr. Tóth János
Szerdán 15:30- 17:30 között.
Más napokon nincs rendelés.
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Ügyeletes gyógyszertár
május 14-21.
Turul Patika (Piac tér)
május 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 28. – június 4.
Levendula Patika (Csabai u.)
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Figyeljék a patikák
szombati nyitva tartását is.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Kiripóczki Attila és Vadi Szilvia,
Korcsok Lajos és dr. Baricsa Anna, Nagy Tibor István és Farkas
Szandra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Szabó László (49 évesen, Murony), Kovács Jánosné Lukács
Anna (60, Bélmegyer), Gyarmati
Gábor (86, Kamut), Bereczki Beáta (34), özv. Boldizsár Lászlóné
Kiszely Ilona (92, Bélmegyer),
özv. Almási Imréné Kovács Anna
(86), özv. Kardos Mihályné Kádas Erzsébet (85, Bélmegyer),
id. Horváth Sándorné Pocsaji
Eszter (81, Murony), Szeder János (62), Priskin György (81, Tarhos), Bíró András (72), Komlódi
Mihályné Varjú Anna (82, Bélmegyer), Papp József baptista lelkipásztor (88), Anka György (60,
Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

GYÁSZJELENTÉS
Tisztelt ismerősök,
barátok, volt kollégák!
Édesanyánk, gyermekem,
nagymamánk,
Hégely Sándorné
Hegyesi Zsuzsanna
életének 66. évében
elhunyt.
Hamvasztás utáni
búcsúztatása május 20-án
13 órától lesz Békésen
a Malomvégi temetőben.
Gyászoló család

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Siker már elsőre is
Talán éppen ez, a sikeresség jellemezte
leginkább a május elsején, Dánfokon megrendezett első egészségügyi családi napot.
Furcsa lehet egy boldog, felhőtlen nevetést,
közösségformáló kikapcsolódást nyújtó rendezvényre ezt a jelzőt ráragasztani, de lévén
ez a nemrég kinevezett Erdélyi Imola igazgatónő első ilyen próbálkozása, ki kell mondanunk: sikeres kezdő lépés volt ez az egyre
inkább elmagányosodó egészségügyi dolgozók csapattá formálása terén. A 180 résztvevő - köztük 40-50 gyerek - szép szám, még
akkor is, ha ebből tíznél kevesebb volt orvos.
Reméljük jövőre bátrabbak lesznek a kollegák. Emlékezzünk a békési orvosi kama-

Jegyzet

Szófonás

ra időszakára: jó együtt lenni, megismerni
egymást, oldottabb körülmények közt beszélgetni.
Molnár Imre bűvész régi ismerős, de mindig
tud újat produkálni. Most is elbűvölte a kicsiket és a hölgyeket egyaránt. Az urak is élvezték azért az előadást. Csuta Éva „asszisztenciával” megerősített zumba csapata már az ebédre hangolta a résztvevőket. A finom kolbászos
krumplipaprikás után - melyből a hajléktalan
szálló lakói is részesültek - kicsit ellágyult és
elgondolkodott mindenki, de az hiszem, közös valamin jártak az agyak: jövőre, együtt,
ugyanitt, még többen! Így legyen.
Dr. Pálmai Tamás

Pálmai
Tamás

Egységes a nemzet: nem kellenek migránsok

(Folytatás az 1. oldalról)
A politikai elemző szerint az
őszi kvótaügyi népszavazás kísérlet a migránsok szétosztásának megakadályozására, és várható sikerétől - amely lavinát
indíthatna el a tagállamok között - láthatóan fél az uniós vezetés. Bár az uniós propaganda
és a hazai baloldal szerint csu-

pán 1294 személy magyarországi befogadásáról van szó első
körben, ez a szám könnyedén
lehetne ennek a sokkal többszöröse is – vélte a Nézőpont
Intézet igazgatója a KÉSZ békési fórumán május 11-én.
Végül ismertette, hogy felméréseik szerint jelenleg a baloldali pártokra minden negyedik, a

Jobbikra minden ötödik szavazó adná a voksát, így a szavazási
rendszer sajátosságai miatt a jelenlegi kormánykoalíciónak, ha
nem is kétharmados, de abszolút fölénye lenne, ha most lennének az országos választások.
A Fidesz-KDNP hatalom tehát
mindeddig nem rendült meg.
Szegfű Katalin

Osztrák tűzoltók látogattak Békésre
Még 2009-ben vásárolta meg a békési tűzoltóság az
ausztriai Lafnitz település önkéntes tűzoltóságától a Steyr
791 típusú tűzoltó gépjárműfecskendőt. Több évig ezt a
járművet használták a vonulásokkor jó terepjáró képessége,
nagy vízszállító képessége miatt. Jelenleg ezzel vesznek részt
iskolai táborok vagy más rendezvények bemutatóin, tűzcsapok ellenőrzésén, gyakorlatokon.
- Az előző tulajdonos,
Lafnitz tűzoltósága azzal keresett meg minket, hogy emlékeket felidézve újra megnézhessék sokat használt járművüket. Április 29-án végül is kilencfős csoport jött
el, zömében nyugdíjas tűzoltók – tájékoztatott Zahorán
Gyula, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsno-

Fotó: Békési Önkormányzati Tűzoltóság.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

A békési tűzoltók laktanyáján a vendéglátók osztrák vendégeikkel.

ka. A laktanya, és volt járművük megtekintését követően, Dánfokon vendégeltük
meg az osztrák látogatókat,
valamint a Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok úr vezette
békéscsabai hivatásos tűzoltó
kollégákat egy bográcsos vacsorával. Kiss Csaba tolmá-

csolása nélkülözhetetlen volt
most is, csakúgy, mint a jármű vásárlásakor – folytatta a
parancsnok.
A vendégek hálásan vették a
nem várt szívélyes fogadtatást,
és meghívták a békésieket a
tapasztalatok cseréjére egy viszontlátogatásra.

Beszámol a Könyvtárért Alapítvány
A Békési Könyvtárért Alapítvány elkészítette a 2015. évi közhasznúsági beszámolóját. Bevételük jelentős részét képezi az SZJA 1% támogatás (248171 Ft) és az olvasóktól kapott
74700 Ft adomány. A város önkormányzatától
pályázat útján 2015-ben 80000 Ft támogatást
kapott a civil szervezet rendezvényekre, vetélkedőre és cd-lemezek vásárlására.
A Békési Könyvtárért Alapítvány 2015-ben
100 könyvet és 23 cd-t vásárolt 220165 Ft értékben a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárnak, továbbá ott folyó rendezvényeket támogatott. A Költészet Napja tiszteletére rendezett
Versünnepen 21 felnőtt versmondónak jutalomkönyvet adott 14000 Ft értékben, míg az
Országos Könyvtári Napok keretében két ve-

télkedő és egy író-olvasó találkozó költségeihez
adott hozzájárulást. Középiskolásoknak helyismereti vetélkedőt szerveztek a Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel és a Jantyik Mátyás
Múzeummal közösen.
A könyvtár 3775 olvasója, a város és a városkörnyék lakossága választhatja az alapítvány programjait a szabadidő kulturált eltöltéséhez, mások mellett a havonta rendezett Irodalmi Svédasztalt, ahol az alapítványi elnök,
Szilágyiné Szabó Ágnes vezetésével egy-egy irodalmi műről beszélgethetnek a résztvevők.
A Békési Könyvtárért Alapítvány munkájáról részletesen tájékozódhat a könyvár honlapján, az alapítvány menüpontban: http://www.
bekesikonyvtar.hu/magunkrol/alapitvany/. 

Bevallom férfiasan: nem
tudtam ellenállni a kísértésnek. A látszat ellenére sem
nem lustultam el, sem a múzsa csókja nem hűlt ki homlokomon, hanem csak egyszerűen kíváncsi lettem, miként
lehetne két - a világhálón hozzám eljutott látszólag teljesen
különböző - levelet összepászítani. Janikovszky Éva írónő
sorairól és Kühár Ede bencés
atyának tulajdonított - és római keltezésűnek vélt - gondolatokról van szó. Lássuk,
mi született az elme-szülemények ilyetén találkoztatásából!
„Ne panaszkodjunk folyton a Jóistennek, őrangyalunknak, vagy annak, akiben
hiszünk. Vegyük észre, hogy
vigyáz ránk, és legyünk hálásak neki. Köszönjük meg,
hogy ha már hülye fejjel felmásztunk a létrára, le is tudtunk jönni. Hogy sietve lépve
nem ficamítottuk ki a bokánkat. A sor folytatható. Nem
kell nagy hálálkodás, elég, ha
csak annyit mondunk: köszönöm. Érteni fogják. És azt
is értik, ha kérünk valamit,
csak ne kezdjük jajgatással.”
Mert „mindegy hol élsz, magyar vagy. Magyar vér folyik
ereidben, te is magyar gyökerekből származol, és tetszik
vagy nem, te is felelős vagy,
hová, merre fordul Magyarországon a kocka. Ne hagyd
nemzeted cserben! Nem kell
sem imádni, sem mindenért
kritizálni Orbánt, mert ő is
csak egy ember, mint te! A
sok ördög után ne várd azt el
tőle, hogy ő most egy angyal
legyen. Te sem vagy az! Mindenki elkövethet egy néhány
hibát, Te sem és más sem különb a többinél. Azt kell nézni, mi jót tett és merre halad az ország. Légy türelemmel! Ne hidd el a rágalmakat,
amiket az ellenzék tehetetlen
dühében, habzó szájjal fröcsköl. Miért van az, hogy sok
európai ország már felismerte a bátor, meg nem alkuvó,
nemzetéért és annak becsületéért harcoló Magyarország
miniszterelnökét? Saját hazájában miért lenne ez másként? Támogasd őt. Rajtad is
múlik a haza sorsa.”
Ha előbbieknek eleget téve
pihennénk is picit, nos „azokban a pillanatokban, amikor
tehát végre jól érezzük magunkat - hazaértünk, hűvös
a lépcsőház, a kinti hőséghez

képest, a lakás is elviselhető,
levetettük a cipőnket, végre
leültünk, ettünk egy falatot,
ittunk is rá, sőt letusoltunk
- mondjuk azt, hogy ez jólesett. Hangosan. Csodálkozni
fogunk, hogy naponta hány
jó percünk akadt. Köszönjük
meg a Jóistennek e napot. A
világban tapasztalható ros�szal szemben ő szeretet-szolgálatával megmentette a világot. Ez az az igazi erő, amely
békét teremt. Csak az építi a
békét, aki szeretettel szolgál.
A szolgálat révén kilépünk
önmagunkból, és gondoskodunk másokról, nem hagyjuk, hogy az emberek vagy a
dolgok tönkremenjenek, hanem meg tudjuk őrizni őket,
felülemelkedve a közöny sűrű
rétegén, mely elhomályosítja
az elméket és a szíveket.” És
akkor tudjuk, hogy „akárki akármit mond - Orbán eddig
többet tett az országért, mint
elődei, akik csak a nagy adósságot halmozták fel! Sajnos,
a magyarokat, mint mindig,
1945 óta az a média irányította, ami nem magyar kézben van. Agymosást csinálnak! Nagyon sokan a médiának dőlnek be, és nem a tényeket nézik. Erre még rájön
a többi párt sárdobálása, főleg a szabadkőműves baloldalé, amelyek megpukkadnak az irigységtől, mert ők
sohasem tudtak ilyen teljesítményt felmutatni. Amit
viszont nagyon jól tudnak,
kérni az IMF-től a rengeteg
pénzt, amit aztán külföldre
menthetnek. Orbán megkapta az országot a nagy adóssággal, erre még rájöttek a természeti csapások: árvíz, vörös
iszap, verespataki cián szen�nyezés. Ő megállította az ország adósságának további növekedését, védi a keresztyénséget az Unióval szemben.
Hát imádkozzunk érte!“
Nos, egyik levél a mindennapi hit gyakorlatias megélésébe enged bepillantást a
másik a diaszpórában szétszórt magyarság észjárásába,
függetlenül attól, hogy rendelkezik-e vagy sem magyar
állampolgársággal. De magyar! Észjárás, amely mindenképpen józanabb, hiszen érdekmentes és nem fertőzi az
anyaországi politikai küzdőtér indulatoktól terhelt szelleme. Mint, ahogy magam is
azért merem leírni mindezeket, mert jónak is igaznak
vélem a szerzők állításait és
biztosan nem a személyi kultusz széles nyelvcsapásai vezetik tollam útját, hisz abból a
Ceausescu éra alatt egy életre
elegem volt. A viszont-észjárásra!
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Csendesül... Békési alkotó gyulai kiállítása
Ít-élet

hát, a szó a következő: ítélet. Csak nyugodtan, ráérsz végiggondolni. Sikerült? Nem? Nos, nem lepődtem meg. És talán nem tévedek, ha azt mondom, te sem. Ez persze természetes. Az ítélet
kapcsán – még ha Mátyás király tényleg annyira igazságos is volt
– a legtöbb esetben nem pozitív gondolataink születnek: halálos ítélet, elítélt, ítélkező – csak néhány azok közül a kifejezések
közül, melyekkel nap mint nap találkozhatunk. A helyzet azonban az, hogy az ítéletek valójában a mi segítségünkre vannak.
De ki az, aki minden szempontból igazságos ítéleteket hozhatna.
Nos, Ő az a személy, aki az igazság szerzője, akinek lénye maga
az igazság, ezért is nevezzük Igaz Bírónak. Amennyiben pedig
elfogadjuk ezt a személyt igaz bíróként, az ítélet számunkra is
életté változhat: „Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a
Te ítéleteid segítsenek rajtam.” Isten ítéletei nem ellenünk, hanem értünk vannak. Mindig legyünk bátrak Hozzá folyamodni
ítéletért, hogy az Igaz Bíró szavai számunkra is új életet jelenthessenek!
D. Nagy Bence

Brüsszel nem, csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel
akarnak egy országban élni – jelentette ki Rogán Antal a
népszavazással kapcsolatos Kúria-döntés után. A kormány
által kezdeményezett, és most jogerősen hitelesített népszavazási kérdés úgy szól: „Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A kezdeményezést megtámadták a szocialisták és a liberálisok, akik ma is bevándorláspárti álláspontot
képviselnek, megadnák a kényszerbetelepítés jogát Brüs�szelnek. A kormány azonnal kezdeményezi, hogy minél hamarabb döntsön a parlament. Erre már a napokban sor kerülhet. A NATO, az EU-s csatlakozáskor is a nép döntött
népszavazással, így a kényszerbetelepítés ügyében sem lehet másként dönteni. Előreláthatólag szeptemberben vagy
október elején lehet megtartani a referendumot. A közvélemény kutatási adatok szerint a magyarok 2/3-a, de inkább 70 %-a úgy gondolja, hogy kell népszavazás, szeretné
elmondani a véleményét. Brüsszelben egyre őrültebb javaslatok látnak napvilágot. Nem adták fel a kényszerbetelepítés ügyét, mindössze az angliai népszavazást várják meg, és
azt követően ez a terv gyorsan az uniós intézmények asztalára kerül.

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

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

Az április 30-i tárlatmegnyitón Hegedűs János festő-grafikus kiemelte, hogy az alkotó
autodidakta módon gyarapította művészeti ismereteit, korábban üvegfestészettel is foglalkozott. Ebből a korszakból
is bemutat jónéhányat a gyulai kiállításon, például a nagy
elismerést kiváltó, aprólékos
gonddal alkotott szecessziós
ihletésű női portréit, továbbá
mesesorozatát.
Az utóbbi években Varga
Anikó akvarell ceruza techni-

kával portrékat készít, gyakran felkérésre. Alkotásai az országban sokfelé eljutottak már,
sőt néhány a határokon túlra
is. A csend hangjai című tárlat
ezekből is sokat bemutat. Idősek és gyermekek, nők és férfiak, ismert és ismeretlen, vidám
és szomorú arcok sorjáznak a
papírokon, legalább annyira
hűen bemutatva a művész alkotáskori érzésvilágát, mint az
ábrázolt személyekét.
- Munkáimat a belső inspiráció hozza létre, nem az előzetes

A szerző felvétele.

Gyulán, a Városház utcában lévő úgynevezett Tájvízházban
Kedves olvasó! Játékra invitállak! A játék lényege, hogy az ál- mutatja be alkotásait a művészetbarát érdeklődőknek a bétalam megadott szóval kapcsolatban csak és kizárólag pozitív kési portrérajzoló, Varga Anikó. Kiállítása május 29-ig tegondolatok, asszociációk szülessenek meg benned. Mehet? Te- kinthető meg.

Rajzait az alkotó (jobbról) hozta még közelebb a látogatókhoz.

tanulás. Úgy érzem, hogy bár
rajzaim fotók alapján készülnek, de a befektetett szeretetteljes munka és a festészet iránti
vonzalmam az, ami életre kelti

őket – fogalmazott a gyulai tárlatmegnyitón barátai, munkatársai és más érdeklődők előtt
Varga Anikó portrérajzoló.
Szegfű Katalin

Pályázatok a Tökmulatságra
A nagyon sikeres Vigalmat
követően máris az őszi Tökmulatságra készül a szervezők
maroknyi csapata. A Nefelejcs
Egyesület a szeptember 24-i
XI. Békési Tökmulatság kapcsán pályázatokat ír ki. Elsősorban gyerekeknek – egyéni
és csoportos nevezőknek egyaránt – a kedvére lehet a Ludas
Matyi című meséhez illusztráció készítése. Tetszőleges technika választható (akár báb is),
ha rajzolnak, minimum A4-es
méretű legyen. A pályamunká-

kat a Fakuckó játékboltban lehet
leadni szeptember
16-ig. A nevet,
életkort a munkák mellé kell borítékban elhelyezni. Egy pályázó
több alkotást is zsűriztethet, a
legjobbak természetesen jutalmat kapnak.
A XI. Békési Tökmulatság
„kedvenc állata” – az előzőekből kiderülhetett – a liba lesz,
míg a „kedvenc növénye” a

szőlő. Utóbbihoz
kötődően szőlősmazsolás sütemények készítésének
versenyét is meghirdetik. A pályázóknak a már
kész desszerttel
kell megjelenniük a mulatságon, nevüket egy külön lapra
írják fel. A szakértő zsűri döntése nyomán a legjobbak ezúttal is szép ajándékokat kapnak.
A XI. Békési Tökmulatsággal kapcsolatban a két pá-

lyázat mellett Balog Gáborné
egyesületi ismertette, hogy sok
egyéb között lesz mustkészítés, szőlőlopás, szőlőfajták bemutatója, libaszépségverseny,
szó esik a szőlő kiváló élettani hatásairól, és persze finom
ételek is várják a vendégeket.
Elmaradhatatlan a hagyományos elemek közül a tökmustra, a Tökkirály választása és a
lámpásfaragás. A szeptember
24-i ingyenes rendezvénynek
ismételten a Tájház ad majd
otthont. 
Sz. K.

MEGHÍVÓ
 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

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési Szervezete
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a tizenegyedik „KÉSZ díj ” átadási ünnepségére,

a Békési Galéria dísztermébe (Jantyik Mátyás Múzeum)

május 24-én, kedden 17 órára.
Zenés irodalmi műsor,
díjazott, vagy díjazottak is lesznek,
a díjazott vagy díjazottak méltatása is elhangzik,
ám mindezek ki- és mibenlétére
csak a helyszínen derül fény.
Az elismerés átadása után zárszót mond
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke.
A rendezvény végén szerény falatozásra
várjuk a résztvevőket.
A belépés díjtalan.

Építőanyag
kereskedés:

sóder, homok, kavicsok,
fehérmurva, ágyazókő,
téglák, természetes kövek,
térkövek, vasak, cement,
mész, ragasztók, vakolatok,
OSB lapok, hőszigetelő
rendszerek, kőzetgyapot,
ásványgyapot, többfajta
szén, tűzifa.

Házhozszállítás, fuvarozás.

Országos Táncháztalálkozón jártak a Belencéresek
Budapesten a Papp László Sportarénában a 35. Országos Táncháztalálkozót és Kirakodóvásárt, ahová most először
a Belencéres Néptáncegyüttes
is ellátogatott. A háromnapos
rendezvény egyik napján az aznap szereplő összes táncos menettánccal nyitotta meg az „Aprók bálja” című programsorozatot. Fiatal táncosaink egész nap
helytálltak, többször is szerepeltek a több ezer fős rendezvé-

nyen az Aréna küzdőterén. A
felvonulás után került sor a táncok tanítására, amelynek egy
részét az együttes táncosai taníthatták, Mahovics Tamás
és Mahovicsné Ladányi Anita
néptáncpedagógusok vezetésével. A résztvevők Békés megyei,
azon belül dévaványai táncokat
tanulhattak, amely igazi kuriózumnak számít. Az együttes
fiatal táncosai és tanáraik közös tanításához egyre többen

csatlakoztak.   A talpalávalót a
Suttyomba zenekar szolgáltatta. A táncosok aznapi munkáját a Belencéres Néptáncegyüttes vezetői mellett az együttes
tánckarvezetői, a jelenlévő kísérő szülők és idősebb táncosok is
segítették. Később ifj. Mahovics
Tamás, együttesünk fiatal szólistája a „Páva Matiné” műsorban lépett fel a jászberényi Busai
Borival, a 2015-ös Fölszállott a
páva című tehetségkutató ver-

seny döntőseivel együtt. A családi táncos program zárásaként
táncosaink egy össztáncos felvonulással búcsúztak el a nézőközönségtől, ezt követően Lajkó Félix koncertjét tekinthették meg, a koncert befejeztével
pedig Kallós Zoltánt, a Nemzet
Művésze címmel kitüntetett
válaszúti néprajzkutatót, népzenegyűjtőt köszöntötték tánccal 90. születésnapja alkalmából
az ország táncosai, zenészei.
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Békési sorsok, békési arcok

Csak komolyan – nevetve

Kevés olyan embert ismerek, mint a mindössze 34 éves, ám az öregek bölcsessé- Emellett te vezényled a gyülekezet
gét birtokló Farkas János. Tisztán látja a problémákat és Jóisten adta humorral énekkarát is…
kezeli őket. Vele beszélgetve sohasem a külső megjelenés foglalkoztatja az em- A kántori hivatásommal nem hagybert, hanem a lelke, mely csordultig tele van szeretettel.
tam fel. Jelenleg is én játszom az orgonán

Az igaziak
A Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum anyagából
„Játszva tanul a gyermek”
címmel kiállítás nyílt a Polgármesteri Hivatal emeleti
folyosóján. A kiállítást Szojka
Petronella, néprajzos muzeológus nyitotta meg. Frappáns, folyékony előadásmódja, tömör, lényegre törő stílusa mindvégig magával ragadta a szép számmal összegyűlt
érdeklődőt. E beszámoló címe
pedig azért az, ami, mert éppen erről beszélt a muzeológus: a múzeum padlásán kutatva maguk is szinte játszani
kezdtek, amint újabb és újabb
játékszert fedeztek fel. Olyan
ékszereket, amelyekre ugyanaz jellemző: saját kezűleg készült, igazi játékok, vagy legalábbis az elkészítőjük családon belül maradt. Természetes anyagból készültek, bármikor javíthatóak voltak így,
vagy akár újat is lehetett sepénzből készíteni legott helyettük. Szemben a mai méregdrága, eldobásra ítélt és
egyáltalán nem kreatív játékok zömével.
A kiállító játékos tárlatnézésre invitált mindenkit:
nem írta ki, melyik játék micsoda. Végig kell nézni őket
és kitalálni. Jó nézelődést! Jó
játékot! 
P. T.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Ilyen orgánummal, orgonán való játéktudással miért lesz valaki kántor?
- A zene nekem inkább hobbi. Tizennégy éves korom óta kántorkodtam Rásonysápberencsen, a szülőfalumban. A
nagyapámnak volt egy harmóniuma. Az
ölébe ültetett, segített, én meg nyomkodtam a billentyűket. Autodidakta módon
megtanultam billentyűs hangszereken játszani. Orgonán, harmóniumon, és egy kicsit zongorán is. Faluhelyen minden vasárnap délelőtt a templomban volt mindenki,
és mi a „suhancok” a karzaton kaptunk helyet. Amit énekeltünk ott, azt hallás után
megpróbáltam lejátszani otthon a harmóniumon. Addig nem álltam fel, míg nem
ment. Akkori lelkészem biztatására jelentkeztem a nyári kántorképző tanfolyamra
Sárospatakon. Ettől kezdve, ha tehettem,
mindig részt vettem ezen a háromhetes
kurzuson és végül 2006-ban kántorvizsgát tettem. Öt éven át voltam négy gyülekezet kántora. Nyíregyházán 2001-2002ben voltan főállású kántor, majd egy pár
évig fizikai munkából próbáltam megélni.
A békési református egyházközösség 2005
novemberében meghirdette a kántori állást, amit megpályáztam, elnyertem és Bé-

késre költöztem. A családom csak egy félévvel később követett. Ennek már 10 éve
és jól érzem magam itt.
- Tűzoltó is vagy. Miként vág össze a
kántorsággal?
- Már 2008-ban, amikor csak önkéntes tűzoltóság volt Békésen, tagja voltam
az akkori csapatnak. Különböző okok miatt nagy átalakulásokon ment keresztül
és akkor én visszatértem a kántori hivatásomhoz. Majd 2013-ban mégis visszamentem, és a Békési Önkormányzati Tűzoltóság főfoglalkozású beosztott tűzoltója
lettem. 2015 óta tűzoltási-vezetői feladatokat is ellátok, de ez alapvetően csapatmunka, függünk egymástól.

az egyházi szertartások alkalmával, és vezetem az énekkart.
- Apropó énekkar. A Tiszántúli Református Egyházkerület kórustalálkozóin
részt vesztek kétévente. Eredmények?
- Nincsenek, csak a felemelő élmény. Ez
nem verseny, hanem „baráti” találkozó.
- Ez mind elmondva is rengeteg időt jelent, de mi van a családdal? Hobbi? Tervek?
- A családalapítás 2004-ben történt, mikor megnősültem. A feleségem Piskóty
Boglárka óvónő a református óvodában. Ő
a Manócska csoport egyik óvó nénije. Aztán
2007-ben megszületett a kisfiunk, Máté és
létével bearanyozza a napjainkat. Hobbim?
Az van! Már amikor időm engedi. Barkácsolgatok, varrogatni is szoktam (de hímezni nem). Minden elektronikai szerelgetés, javítgatás. Ez utóbbi abból kifolyólag is
adódik, hogy az egyháznál adódó karbantartási feladatokat is elvégzem. Időm nagy
részében a zenehallgatás elengedhetetlen.
Az egyházi klasszikus zene mellett a mulatós zene is helyet kap többnyire. A tűzoltóság, a kántorság, és a karbantartás mellett
nemigen van másra energiám, így aztán, ha
hazaérek, örülök, ha alhatok. 
Gugé
Következő interjúalanyunk Szabó Istvánné
pszichopedagógus, gyógypedagógus lesz.

II.

„egy táj,
egy név,
közös
kincsünk…”

FESZTIVÁL
–29.
2016. május 28
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Helyszín: Békés-Dánfoki Üdülőközpont és Kishajó-Kikötő

2016. május 28., szombat

2016. május 29., vasárnap

10:00–13:00

9:00

További infó: bekesihe@freemail.hu
tel.: +36 70 704-1065

Infók, előzetes regisztráció a www.szazlabu.hu oldalon

11:00–18:00

II. Körös-völgyi Halászléés Halételkészítő Verseny

Infók, előzetes regisztráció a www.khesz.hu oldalon
14:00

„Együtt Könnyebb Futni” jótékonysági futás

További infó: egyuttkonnyebbfutni2016@gmail.com
tel. : +36 30 239-8167)
11.00–17.00

Tour de Tacx Multiplayer
virtuális országúti kerékpár verseny I.
További infó a www.feta.info.hu oldalon

A nagysátor színpadán folyamatosan
élőzenei koncertek
12:30–13:30 Over 3 zenekar
14:00–15:30 Tomassy Party Band (pop és rock slágerek)
16:00–17:00 Jazz-Elek
17:30–19:00 Some blues
19:30–20:30 Cassiopeia (rock slágerek)
21:00–22:30 Tunyogi Emlékzenekar

V. Körös Kupa
Sárkányhajó Verseny
11.00–17.00

Tour de Tacx Multiplayer
virtuális országúti kerékpárverseny II.
További infó a www.feta.info.hu oldalon
14:00–21:00

Városi Gyermeknap

– játékos ügyességi és sportvetélkedők helyi sport és civil
szervezetek közreműködésével,
a végén a részt vevő gyerekeknek tombolasorsolás
– kézműves játszóház
– kalandpark, kötélpálya
– meglepetés gyermekműsor
– amatőr művészeti csoportok bemutatkozása
a színpadon
– Belencéres táncház
További infó: www.bekesikultura.hu
veres.ildiko@bekesikultura.hu
tel.: 06 66 411-142
A fesztiválrendezvény ingyenes!
A helyszínen mindkét napon kirakodóvásár,
hurka-kolbász, halászlé, frissen csapolt sör biztosítják
az igazi majálisi hangulatot.

Szálláslehetőség helyben: Dánfoki Üdülőközpont +36 20 592-5636

Együtt
Könnyebb
Közhasznú
Egyesület

DÁNFOKI
ÜDÜLŐKÖZPONT
w w w.danfok.hu

Békés Város
Önkormányzata

Akárcsak saját fogainkat, a protézist is minden nap meg kell tisztítani.
A szájüregi baktériumok összetétele és mennyisége a műfogsor viselése során eltér a saját fog esetében kialakult baktériumflórától. A műfogsor és az íny között levő hézagok a baktériumok elszaporodásához, a fogkő képződéséhez hozzájárulnak. Protézis esetén ugyanúgy
lehet fogköves a műfogsor, mint a természetes fogakon, a protézisre lerakódott fogkő eltávolítása is szakember feladata. A műfogsorra
ugyanúgy lerakódhat a lepedék, mint a normál fog fogzománcára. A
műfogsor fogkefével történő megtisztítása esetén olyan kisfejű fogkefét használjunk, melyek sörtéi legömbölyített végűek, ugyanis az éles
műanyag sörték karcolhatják a műfogsor felületét. A protézis esetében a fogkefével, fogkrémmel való tisztítás nem teljes körű megoldás,
szükséges a megfelelő műfogsortisztító szerekkel való rendszeres
tisztogatása is, ilyen például a műfogsortisztító tabletta. Ez amellett,
hogy gyorsan, alaposan tisztít, fertőtlenít is és megszünteti az esetleges elszíneződéseket is. A tablettát a műfogsorral együtt kell egy üres
pohárba helyezni, majd langyos vízzel megtölteni a poharat és állni
hagyni ebben a protézist. A tabletta kettős hatású: első fázisban az elszíneződést távolítja el, majd ezt követően az esetleges baktériumoktól, élősködőktől tisztítja meg a műfogsort.
Nagyon fontos tudnivaló a műfogsor viselése kapcsán, nem elég a műfogsort kivett állapotban jól megtisztítani, nem szabad elfeledkezni a
szájüreg megfelelő ápolásáról sem, amihez szájvíz használata az optimális megoldás.
Az évenkénti fogorvosi kontroll alól a műfogsor viselése nem ment fel,
hiszen a szájnyálkahártyán is alakulhat ki betegség, vagy akár a fogsor
alábélelése, korrekciója válhat szükségessé.

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

K
BÉKÉ S-DÁ NFO

Gyermek Horgász Verseny
Nevezés előzetes regisztrációhoz kötött.

Műfogsorápolás

Körösök
Völgyéért
Alapítvány

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Fogyatékkal is derűs programok
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ fogyatékkal élő
ellátottjai mögött mozgalmas napok állnak. Nemrégiben részt
vettek a második alkalommal megrendezett Sérült Fiatalok Megyei Találkozóján, amely a Szivárvány Napközi Otthon és a Gyulai Polgármesteri Hivatal közös szervezésében valósulhatott meg
ismételten. A házigazdák egészségügyi méréseket végeztek,
agility bemutatót is szerveztek, és számos sportjátékot lehetett
kipróbálni. A Derűs Ház ellátottjai a boccia játékot élvezték a
legjobban, az egyik ellátott játékvezetői lehetőséget is kapott. A
színpadi produkciók során több megyei intézmény mutatta be a
színjátszás, a modern tánc iránti szeretetét. Az estét a Pernahajderek nevű rockzenekar koncertje zárta. Pár héttel később Orosházára látogattak, az Aranymasni Találkozóra, amit az idei évben
az integráció jegyében szerveztek meg. A rendezvény házigazdája
az orosházi Vadvirág Esély Klub volt. A Derűs Ház a Favágók című zenés színpadi játékkal készült, melyben az ellátottakon kívül
közfoglalkoztatottak és gondozónők is szerepet vállaltak.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ május 26-án,
csütörtökön már nyolcadik alkalommal rendezi meg a Derűs
Kupát, a régió egyetlen tavaszi speciális sportversenyét. Az előzetes regisztrációk alapján 250 megyei fiatalt és segítőiket várjuk
a Rendezvény Térre, ahol 7 sportágban mérik össze erejüket a
versenyzők. Várjuk az érdeklődőket a Sportcsarnokba és a mellette lévő sportpályákra.
Izsó Hunorné Szabó Éva, terápiás munkatárs
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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.
Ék utcában különálló nagyméretű garázs
eladó 14, 9 millió Ft-ért. 30/27-60-182.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Felújítandó parasztház telekárban eladó.
Víz, gáz, villany, szennyvízvezeték. Ár: 2,2
millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú parasztház eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
30/422-45-75.
Építési telek eladó Békésen, kövesút mellett. 1000 m2, teljesen közművesített, kút
is van. Ár: 2,2 millió Ft. Tel.: 20/347-23-95,
70/539-09-93.
Nagyon jó helyen lévő, építkezésre alkalmas telek belvárosi övezetben eladó.
Irányár: 3 millió Ft. 70/29-49-043.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
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.
Tarhoson, az Arany J. utca 5. szám alatti
összkomfortos ház 3,8 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 30/661-41-25.
Drága utcában hatmilliót érő ház négymillió Ft-ért eladó. Nagycsaládnak is alkalmas nagy udvarral. Tel.: 70/222-10-48,
66/643-342.
Kétszobás ház eladó. Békés, Mátyás király u. 65. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás
király u. 76.
Ady E. utca 10-ben egyszobás, II. emeleti,
téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.
Gorkij u. 13. szám alatt kétszobás összkomfortos vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/51-84-930,
30/68-60-955.
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó
4,7 millió Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után
és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Körös-gát utca mellett ház eladó 5 millió
Ft-ért. Tárház u 62. 30/931-90-85.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Legelő utcában háromszobás, összkomfortos ház eladó. Jószágtartásra alkalmas
alsó épületekkel. Betonos udvar, víz, villany, gáz, beépített csempekályhák. Irányár: 5,15 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
54 m2-es II. emeleti, egyedis lakás eladó.
CSOK igényelhető. Ár: 5,2 millió Ft. Tel.:
70/227-00-63, 30/448-44-02.
Két generáció részére is alkalmas háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás, központhoz közeli családi ház eladó. Irányár:
5,2 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Kertes ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Érd.: 70/221-96-65.
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.

Apróhirdetések
Békésen a belvárosban háromszobás
családi ház nagy mellékhelyiségekkel eladó 6 millió Ft-ért. 30/377-53-10.
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.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka
ház eladó. CSOK igényelhető. 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.
Belvárosi másfélszobás, igényesen felújított földszinti lakás eladó, vagy 1 + 2 félszobásra cserélhető. Irányár. 6,5 millió Ft.
Érd.: 70/310-88-07.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Jókai u. 4. szám alatt kétszobás, összkomfortos, beköltözhető állapotú ház eladó. Sok melléképület, garázs. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/361-96-45.
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.
A Karacs T. utcában, III. emeleti kétszobás, konyhás, fürdőszobás, gázkonvektoros, 58 m2-es, III. emeleti, megkímélt állapotú lakás eladó. Irányár: 6,9 millió Ft.
Érd.: 30/476-46-60, 9-16 óra között.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Gyulán összkomfortos, kétszobás ház beépíthető telekkel a Fürdő közelében eladó.
CSOK igényelhető. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
30/272-43-50.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Csabai utcában háromszobás, összkomfortos, gáz-vegyes tüzelésű ház eladó.
Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: 70/286-75-91.
Szarvasi úton 3. emeleti, 1+2 félszobás
lakás eladó. Kisebbre csere 1. emeletig érdekel. Ár: 7,5 millió Ft. Érd.: 66/737-316.
Eladó egy 1+2 félszobás, 62 m2-es, első
emeleti lakás a Fáy utcában. Garázs, pince, padlás, udvarrész van hozzá. Irányár:
7,5 millió Ft. 70/94-54-869.
Békésen a Posta utcában kétszobás,
összkomfortos vegyes falazatú ház eladó.
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Békés központjában földszinti, 75 m2es lakás sürgősen eladó 7,7 millió Ft-ért.
CSOK igényelhető, 70/50-94-952.
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.
Karacs 1/B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses, 45 m2-es alapterületű ház
361 m2-es telekkel 8 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
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
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 8,5 millió Ft-ért vagy első
emeletig cserélhető. Érd.: 20/770-73-40.

Ady 12/B-ben földszinti 2+félszobás lakás 8,5 millió Ft-os irányáron eladó. Érd.:
70/413-56-29, 30/424-92-55.
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.
Belvárosi, kétszintes családi ház eladó
8,8 millió Ft-ért. Egyedi, gázos, erkélyes.
20/395-40-33.
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
Daru utcában téglaépítésű, kétszobás, jó
állapotú kertes ház eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.
Központban 600 négyszögölös telken
összkomfortos, kétszobás ház melléképületekkel eladó. Irányár: 12 millió Ft. A
ház 7,5 millió Ft, a telek 7 millió Ft. Érd.:
30/476-46-60, 9-16 óra között.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Békésen háromszobás, két fürdőszobás,
nappalis családi ház eladó 15 millió Ft-ért.
Parkosított udvar, gyümölcsfák, fedett terasz. 30/448-30-29.
Városközponthoz közel, 160 m2-es, hőszigetelt, klimatizált, padlófűtéses ház eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 30/87-22-793.

Kiadó ingatlan
A Kossuth utcában üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Élelmiszer előállítására is alkalmas. Tel.: 30/95-54-700.

Ingatlant keres
Eladó házat keresek Békésen, csendes
nyugodt környezetben. Azonnali készpénzfizetéssel. 70/36-85-887.
Békésen és közelben kertet vagy tanyát
vásárolnék. 70/604-12-47.
Albérletet keres két személy olcsón, sürgősen. Lehet tömblakás vagy kertes ház
is. 70/515-49-76.
Részletfizetéssel kisebb lakást, parasztházat vennék. Havi 50 ezer Ft-tal tudnám törleszteni. Minden megoldás érdekel.
20/387-36-92.
Földszinti üres lakást, vagy szoba-konyhás házrészt keresek albérletbe. 30/49865-18.

Kert, szántóföld
Békésen 1,8 ha szántóföld eladó. 30/5969-805.
Szécsénykertben, az első dűlőben 7,5
kvadrát gyümölcsös faházzal, kúttal betegég miatt eladó. Tel.: 66/410-158.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. Télen is
lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Sebők kertben 1059 m2-es rendezett kert
gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany van. Érd.: 70/60-60-586.

Jármű, alkatrész
Garanciás, alig használt Tornádó elektromos kerékpár újszerű állapotban eladó.
Irányár: 125 ezer Ft. Érd.: 20/481-58-85.
Kubuta 1600-as traktor tartozékokkal eladó. 20/581-73-69.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó 50 cm3-s Moped kétszemélyes kisautó. Tel.: 30/283-58-83.

350 kg teherbírású utánfutó műszaki vizsga nélkül eladó. 20/93-93-211.
Opal Astra 1,6 diesel 1993 évj. gépkocsi
vonóhorgos eladó. Érd.: 30/240-85-32.
Simsont vennék bontásra maximum 20
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.

Állat
Postagalambok eladók. Érd.: Szegedi utca
10. Tel.: 66/643-736.
Mangalicamalacok kedvező áron eladók.
Tel.: 30/463-88-11.
Kiváló minőségű malacok és süldők eladó. 30/44-82-676.
120-130 kg körüli hízó eladó. Békés, Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délutánonként.
Gyönyörű nyolchetes malacok eladók Békésen. 70/31-56-311.
Vágnivaló nyúl konyhakészen is, kis nyuszik, hasas nyúl, előnevelt kacsa, némakacsa, pulyka, liba eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.

Társkeresés
Elvált, 49 éves férfi korban hozzá illő hölgyet keres tartós kapcsolatra. 20/27-45060.

Munkát keres, ajánl
A Békési Gyógyászati Központ 1 fő
gyógymasszőri állást hirdet. Érdeklődni: 66/411-754.
Pultost keresek a Piramis Presszóba.
20/985-11-00.
Faipari munkást felveszünk. 30/95-54700.
Délelőttökre takarítói munkát keresek.
20/387-36-92.
Idős asszonynál takarítást, ablakpucolást
vagy más házi munkát vállalnék. 70/51549-76.
Házkörüli teendőkben időseknek besegítenék, takarítanék. Tel.: 70/236-73-57.
Munkát keresek: fahordást, favágást, fűnyírást. Te.: 70/258-02-35.
Megbízható hölgy takarítói munkát vállalna Békésen heti egy napon. 30/920-95-38.
Takarítói munkát keresek, vagy orvosi,
postai és egyéb ügyintézésben segítenék.
Tel.: 70/650-83-73.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek.
Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli
munka is érdekel. Érd.: 30/716-58-46.
Magánházaknál, idős házaspároknál takarítást vállalok, és mindenféle kerti munkát.
Tel.: 30/74-85-911.

Egyéb
Eladó: száraz, konyhakész kemény
tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.:
30/95-54-700.
28-as hajlított vázú, háromsebességű,
agyváltós, rózsaszín női kerékpár eladó.
Érd.: 70/354-89-24.
Asus tablet teljesen újonnan eladó. Pótakkumulátor, puha tok és billentyűzet is tartozik hozzá. Tel.: 70/379-47-08.
Eladó egy új, barnaszínű, marhabőr orvosi
táska. Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 70/37-94-708.
Eladó: Phoenix varrógép, íróasztal, 3x4 m
szőnyeg, Thonett székek, húsdarálók, mázsa, mérleg. Érd.: 30/952-24-66.
Felhúzható, távirányítós lábmelegítő reális
áron eladó. Érd.: 30/357-18-43.
Eladók: gáztűzhely, szekrények, rekamié,
hegesztő, hálószobai és konyhabútor,
morzsoló. Tel.: 66/412-955.
Jó állapotban lévő gyári tolikapa eladó.
Tel.: 30/473-19-46.
Eladók: új Honda vízszivattyú, Tomas vízszivattyú csövekkel együtt. Érd.: Rákóczi
u. 18. Tel.: 20/88-62-785.
Kecsketej, sajt és joghurt eladó. Malom
asszonykert 7. 70/315-73-47.
Cipőtartó, álló fogasok, páraelszívó,
DeLongi fritőz, nagy lábasok, nagy fakanalak, lábbal hajtós varrógép, karnisok, fából
készült fehér virágállványok, kerti szerszámok eladók. Érd.: 30/87-22-793.

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 24. 12 óra

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



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Eladók: háromszárnyas ikerablak, kétszárnyas ikerablak, üzemképes láncfűrész,
1100 W villanyos fűnyíró, 42-es lovaglócsizma. 30/27-28-342.
Eladók: évelő muskátli, pirosló hunyor, télálló kaktuszok, többfajta cserepes kaktuszok
és más cserepes virágok. 20/355-77-26.
Eladó: előszobafal, gázpalack, bőrönd, hűtőláda, háromrészes ülőgarnitúra, húsvágógép. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: csősatu állvánnyal, egyengetőlapok,
újszerű forrasztólámpa, kutyafuttató sodrony, új derékszíjak, laposvágók, új reszelők. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka
pálma, fehér és rózsaszín leánder. Érd.:
30/905-49-14.
Vízszivattyú villanymotorral, disznótoros
asztal, 10-es húsvágógép, 30 l-es fazék eladó. 20/355-77-26.
Eltartási szerződést kötnék idős nővel vagy
férfival. Tel.: 30/649-19-16, 18 óra után.
Eladó: tévéasztal, komód, előszobafal,
gyerekszobabútor, lányka ruhák, gyermek
vesszőhinta, vas virágállvány, tálalószekrény. 30/22-42-902.
Bontott cserép eladó. Érd.: 30/592-03-97.
Takarmánybúza eladó Békésen. Tel.:
30/59-69-805.
Eladó: Wilo keringetőszivattyú, Simson
sztender, kézmosókagyló, Opel, Volkswagen, Audi acélfelni, írógép, kisbíródob,
szénavágó. 30/260-54-21.
Eladó: hármasablak, kettesablak, szimpla
ablak 3 db, 150 W-os infralámpa. 30/26054-21.
Bontott cserép és kúpcserép eladó. Érd.:
30/592-03-97.
Jó állapotban lévő színes tévé 8000 Ft-ért,
Lehel négycsillagos 200 l-es fagyasztóláda 10 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/434-22-97.
P10-es üzemképes blokk, fatüzelésű perzselő, horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Tojáshéjszínű konyhabútor ajtólapok, fiók
eleje, 2 db 60x260 cm-es munkalap mosogatóhoz féláron eladó. 30/530-96-23.
Szegedi 80-as fűszerpaprika palánta eladó. Tel.: 30/903-46-00.
7 m x 2 m-es kukoricagóré eladó. Irányár: 80 ezer Ft. Tel.: 30/629-18-87, 30/62918-86.
Franciaágy, ágyneműtartó, virágtartó állványok, varrógép, festmények, csillárok,
vázák, kolbászgyúró fateknő eladó. Érd.:
30/87-22-793.
Rozsdamentes duplafalú 100 l-es pálinkafőző + 25 l-es finomító edény eladó.
30/542-77-01.
Eladó egyéves leánderek (piros, fehér, rózsaszín, vajszín), pirosvirágú klívia, sárkányfa. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, termosztáttal eredeti csomagolásban eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Üres gázpalackok eladók. Érd.: 20/56091-75.
Samsung színes televízió eladó. 20/9393-211.

Jó állapotú 18 fokozatú teleszkópos kerékpár eladó. 20/93-93-211.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 25
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
26-as női és 28-as férfi MTB kerékpár
eladó 14 ezer illetve 15 ezer Ft-ért. Érd.:
70/335-75-86.
Sertés önetetőt-önitatót vásárolnék.
30/921-26-25.
Eladó: szőlőprés, paprikadaráló, 500 l-es
fa cerféshordó, 300 l-es fagyasztóláda,
Bioptron lámpa lencsekészlettel kedvező
áron. Érd.: 70/221-96-65.
Kiváló állapotú Radiont kéményes gázkazán melegvíz + fűtés funkcióval eladó.
Irányár: 19 ezer Ft. Érd.: 20/481-58-85.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok,
rekamié, kővályúk. Tel.: 70/612-83-74,
70/672-66-28.
Csepel varrógép eladó. 70/612-83-74.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, kerti traktorhoz kétfejes eke, forgathatós eke, ¼
m3-es szállítóláda, Briggs motoros szivattyú. Tel.: 66/643-730.
Édes és erős őrölt házi fűszerpaprika eladó termelői áron. 30/94-55-433.
2 db jó állapotú ágyneműtartós gyermekheverő eladó. Érd.: 30/467-22-69.
Építkezésből megmaradt csúszásmentes
járólap eladó. 30/94-55-433.
Erdélyi kiránduláshoz útitársakat keresek.
30/94-55-433.
20-as piros színű kontrafékes kerékpár eladó. Érd.: 70/391-79-09.
Zsírosbödönök, műanyag bödön, 720 mles üvegek (méznek, befőttnek) nagytételben eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Keresek szalagfűrészt, akár motor nélkül
is. 20/472-96-58.
Ajtók, ablakok, üvegfalak, nagy fadézsák,
nyárfa pallók, bontott csempekályha, samott eladó. 20/472-96-58.
Schwinn Csepel mélyvázas kerékpár újszerű állapotban eladó. Irányár: 35 ezer Ft.
Érd.: 20/88-60-889.
Szekrénysor, kétajtós szekrény, asztalok,
székek, hintaszékek, tükrök, falétra, régi
varrógép, 1000 l-es vizes tartályok eladók.
20/47-296-58.
Eladó: víztisztító (csecsemőnek, betegnek), kétsínes függönytartók, almadaráló, virágos citromfa citrommal, 3
db báránybunda fotelba, autóba. Tel.:
30/272-43-50.
Bontásból eladó: kovácsoltvas kerítés,
tégla, cserép, léc, deszka, gerenda, oszlopok, konvektorok, vízmelegítő, kagylók,
oszlopok. 20/472-96-58.

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.

Sebestyén Imre 91 éves lett

Nemrég köszöntötte Izsó
Gábor polgármester a családi
körben 91. születésnapját ünneplő id. Sebestyén Imrét. Imre bácsi hétgyermekes nagycsaládból származik, a család
utolsó élő tagja. Az Egyetértés Termelőszövetkezet kertészetében, majd a cukorka-

üzemben dolgozott. Szókimondó, családját szerető, kétkezi munkát végezve megöregedő ember, akit a betegségek
sem kíméltek. Két gyermeke,
négy unokája, öt dédunokája
van, jelenleg a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Otthon lakója.
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2016. május 17.

Cigánykerék projekthét
az Epreskerti Óvodában
A Reményhír Intézmény
Epreskerti Óvodája Cigánykerék címmel projekthetet szervezett. A rendezvénysorozattal csatlakozni kívánt az április 8-án ünnepelt Nemzetközi
Roma Naphoz. A projekthét
célja, hogy felhívja a gyermekek, szülők és a város figyelmét a cigányságban rejlő értékekre, ezáltal erősítse a kapcsolatot a többségi és kisebbségi társadalom között.
A nagyszabású nyitórendezvény valamennyi műsorszámában a roma kultúra elemeit jelenítették meg a szervezők. Az óvoda pedagógusaiból verbuválódott énekkar
cigány népdalt adott elő magyar, majd lovári nyelven. Ezt
követően Makoveiné Durkó
Nikoletta intézményegységvezető köszöntötte a megjelent vendégeket, ismertette a
projekthét célját. Bemutatta a
cigány zászló három alapmotívumát, valamint beszélt azok
szimbolikus jelentéséről. Az
óvoda középső csoportos gyermekei cigány népmesét adtak
elő, amelyet zenével és tánccal

színesítettek. A nagycsoportosok roma költők műveiből
összeállított rövid verscsokrot mondtak magyar és lovári
nyelven. A rendezvény színvonalát emelte Horváth Elek
előadóművész nagybőgőjátéka és növendéke, Lakatos Rudolf szólóéneklése.
Az intézmény a város óvodásai körében rajzpályázatot is
hirdetett a projekthét keretein
belül „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel. A beérkezett
pályamunkákból kiállítás készült, valamint a díjak átadá-

sára is sor került. A rendezvény vendégelőadói között köszöntötték a Belencéres Néptáncegyüttes vezetőit és tagjait: Mahovics Tamás művészeti
vezetőt, Okányi Mihály tánckar-vezetőt, Simon Zoltán és
Szántó Kitti szólótáncosokat,
akik erdélyi és kis-magyarországi cigánytáncot adtak elő.
A projektnyitó rendezvény a
Belencéres tagjai által vezetett
táncházzal zárult, amely hangulatával maradandó élményt
szerzett gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.


Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság megüresedett helyére. Így a bizottság újra teljes létszámmal, hét fővel működik a továbbiakban. Pa-

taky Attilánét a tavaly októberben bizottsági tagságáról
lemondott Varga Emília helyére a Fidesz jelölte.



Mintegy hétezer látogató
a vitézi játékokon
Több mint 200 kosztümös
felvonulásával kezdődött április 30-án délelőtt a III. Békéscsabai Vitézi Játékok. A Centertől a városházáig kísérhették a vitézeket a város lakói.
A felvonulókat és a közönséget
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a városháza előtt,
majd a CsabaParkban is köszöntötte.

Solymászati bemutató.

Leterítve

A minap a pünkösdi népszokásokról állítottam össze egy kis totót (túl vagyunk már
a versenyen, tehát elárulhatom, kire kell neheztelni az esetleges nehézsége miatt). Kutattam itt-ott, a pünkösdi királyság természetesen gyorsan eszembe jutott amúgy is – no
de hogyan választották ki a pünkösdi királyt?
Néhány helyen az országban bizony –tessék megkapaszkodni! - kakasütéssel. A papír
nem pirul el, mondja Cicero, elbírta még ezt
is, ám sietek megjegyezni, hogy ennek a bizonyos előző szónak az előtagja a kakas. Arról, hogyan is történt a kakasütés, nem szeretnék írni, elég brutális körülmények között
ment végbe szegény szárnyas utolsó néhány

órája, néhol még bírósági tárgyalást is tartottak neki, másutt pedig egyszerűen lenyilazták, kedvező körülmények esetén elsőre. Egy
hamarosan aktuális szoboravatás kapcsán kérdezték meg tőlem, hogy nálunk történtek-e
leleplezések… (Mondtam, hogy igen, de megfelelő méretű leplünk ennek ellenére nincs.)
A hangárnyalás szóról már írtam egyszer, de
azért megosztom ismét, hadd nevessünk rajta megint. Végül (és utolsó sorban) még egy
sztárdarab: egyszer épp megérkeztünk vendégségbe, amikor rettenetes ricsajban törtek
ki a papagájok, majd hirtelen elhallgattak.
Mire valaki: Nahát! Pedig le sincsenek terítve!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Cigánytánc az óvodásoktól.

Új bizottsági tag
Legutóbbi ülésén Pataky
Attilánét választotta meg Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
képviselő bizottsági taggá az

Egy nyelvet beszélünk

A történelmi fesztivál két
napján középkori hadibemutatók, színes vásári forgatag,
jurták, sátrak, hadibemutatók, kézműves foglalkozások
várták az érdeklődőket. A tizenhét helyszínen zajló programoknak a haditábor, a mesterségek udvara, a fogadó, a
lovarda, az apródok udvara,
a bölcsességek terme, a tru-

badúrok udvara adott otthont. A gyerekeknek játszóház, a felnőtteknek régészeti és történeti ismeretterjesztő előadások tették színesebbé a programokat, amelyek
sorában a táncház, a tánctanulás és a lovaglás is szerepet
kapott. A Gabonamúzeum
és a CsabaPark területén zajló eseményeknek összességében mintegy 7000 látogatója
volt. A látogatók és a hagyományőrző csoportok az ország
minden részéről, sőt a határon túlról Szlovákiából és Romániából is szép számban érkeztek.
A kétnapos program igazi
szenzációja április 30-án este a
CsabaParkban az Omega szabadtéri koncertje volt, május
elsején pedig az Europe Direct
Európa-napi rendezvényével
egészült ki az idei rendezvénysorozat. 
Vándor Andrea

Programajánlatok május 17-31. között
Május 18. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Téma: Érettségi újratöltve.
Könyvtár

Május 21. szombat 15 óra
I. világháborús emlékmű újraavatása a Széchenyi téren. Bővebben a címoldalon.

Május 21. szombat 11 óra
Országos – és Európa-bajnokság giri-sportban.
Kulturális központ

Május 26. csütörtök 18 óra
Fregolina félévzáró táncbemutató.
Kulturális központ

Nem lesz ügyfélfogadás
a Békési 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

Arany minősítés a Fregolinának

A Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a
közelmúltra hirdette meg a
IV. Eötvös Minősítő Táncversenyt, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak az alapfokú művészeti iskolákban,
klubokban, tánciskolákban ta-

nulók csoportos bemutatkozására, minősítésére.
A békési Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban Kenyeres Csaba táncpedagógus
által vezetett Fregolina Társastánc Klub formációs csoportja
is benevezett a versenyre és a
Charleston lelkes betanulásá-

val készültek a megmérettetésre. Kenyeres Csaba kreatív
és látványos koreográfiájának,
valamint a nyolc pár kitartó és szorgalmas munkájának
beérett a gyümölcse, ugyanis Kiemelt Arany Minősítéssel
térhettek haza Hajdúböszörményből.
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Zanócz Róbert, a Körösök Völgyéért Alapítvány
kuratóriumi elnöke

(Folytatás az 1. oldalról)
Az alapítvány és a fesztivál kiemelt céljai közé tartozik, hogy minél szélesebb körben próbálja felhívni a figyelmet a csodálatos,
határon is átívelő Körös -vidék szépségeire, az itt található kulturális sokszínűségre, a kiemelkedően gazdag aktív és ökoturisztikai
értékekre, az abban rejlő lehetőségekre. De egyúttal arra is, hogy
e rendkívül harmonikus és a vízhez köthető természeti értékekben
igen gazdag táj - mely minket, itt élőket közvetlenül körülvesz és
lakóhelyünkül is szolgál - ökológiai egyensúlyának védelme, annak fenntarthatósága, közös feladatunk és megkerülhetetlen felelősségünk is egyben.
Reméljük, hogy a kedvező időjárás is kegyeibe fogadja majd a
rendezvényt és igen sokan fognak majd kilátogatni ezen a május végi hétvégén Békés-Dánfokra, ahová mindenkit szeretettel várunk.

Futó és gyalogló sikerek
Újabb sikereket értek el a
Békési DAC ultrafutói. Sárváron rendezték meg Magyarország 2016. évi 24 órás ultrafutó bajnokságát. Ez az atlétikai szám egyre népszerűbb,
nagy mezőny állt rajthoz. A
délben kezdődő versenyen eleinte szinte forróság volt, míg
éjszaka megjött a „tél”, 0 fok
körüli hőmérséklettel, viharos
széllel és esővel. A békési versenyző, Bakó Gábor fantasztikusan futott. 24 óra alatt 201
kilométert és 508 métert tett
meg. Ezzel az abszolút kategóriában 7. lett, míg a 40 év felettiek korosztályát megnyerte.
Másik versenyzők, dr. Bocskay
Árpád 14 óra után térdsérülés
miatt feladta a küzdelmet. Így
101 kilométer és 30 méterrel
az abszolút 40., míg korosztályában a 10. lett. A verseny nehézségére jellemző, hogy a mezőny kétharmada nem tudta
végigfutni a 24 órát.
Pár nappal később, Békéscsabán, kitűnő körülmények között zajlott le a hagyo-

A felvételen a békési gyalogló,
Veres Barnabás.

mányos gyalogló gála. A sok
olimpiai induló között a Békési DAC két versenyzője remekül helytállt. Az ifjúsági mezőnyben életében először teljesítette versenyen a 10 kilométeres távot Szilágyi Emma. Jól
beosztotta erejét, ami az ötödik helyhez volt elegendő. Veres Barnabás a serdülők 8 kilométerén bravúrosan szerepelt,
megszerezte a bronzérmet.

Hiánypótlás
Előző lapszámunkban számoltunk be a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola versmondóinak sikereiről, felsorolva a XXIII. Vésztői Területi Versmondó Versenyen azon győzteseinek neveit, akik
ebbe az iskolába járnak. A felsorolásból kimaradt Somlyai Csenge 3. osztályos tanuló, aki szintén I. helyezést ért el. Felkészítője
Borosné Korcsok Eszter. Az érintettektől elnézést kérünk.

„Versmaratonka”
a Szegediben
A költészet napja tiszteletére az idén első alkalommal
Versmaratonkát
rendeztek
Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános
Iskolában. Az iskola apraja és
nagyja, diákok, tanárok, szülők a Szánthó Albert utcai iskolakönyvtárban folyamatosan mondták vagy olvasták fel
kedvenc versüket. A vendég-

könyv tanulsága szerint közel
száz résztvevő több mint száz
költeményt hozott e szép délutánra. Amint Zelenyánszki
Gabriella, a gimnázium magyartanára lapunknak elmondta, azt szeretnék, ha ez a
sikeres kezdeményezés hagyománnyá válna és jövőre még
ennél is többen vennének rajta részt.

Horgász
szemmel
DIPPEKRŐL
Egyre több aromát alkalmaznak a horgászok. A legtöbben a folyékonyat választják, amit vízzel hígítva adagolnak az etetőanyaghoz és ezzel keverik készre. Vannak por
állagú aromák is, ezeket már
a készre kevert etetőanyaghoz
adagolják a jobb hatékonyság érdekében. A csalik aromázására vannak kifejlesztve
a dippek, vagy másként megfogalmazva a mártogatós folyékony sűrű aromakoncentrátumok, amit a csalikra tesznek. A dippek hatékonyságát
a tesztek mellett a horgászok
is igazolták a számos kapitális
fogással. Alkalmazása: szinte
mindenféle csali mártogatására alkalmas, de elsődlegesen
a kukorica bojlira, pelletre, és
még az élő csalikra is használható. Sokféle ízben és illatban
kapható. Mindegyik horgászvíznek megvan a sajátos íz variációja. Kapástalan időszakban érdemes változtatni.
Szekerczés Sándor

Közlekedésben újra Kovácsék a legjobbak
A békési Kovács család
nyerte a „Közlekedik a család”
országos verseny Békés megyei döntőjét, melyet május
7-én a megyeszékhelyen rendezett meg Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság. A
családok nyolc állomáson adtak számot szabályismeretükről és tették próbára ügyességüket. Például KRESZ tesztlapot kellett kitölteniük, majd
elsősegély-nyújtási feladatokat
oldottak meg. Emellett kerékpáros, illetve autós ügyességi

pálya és játékfeladatok várták
a versenyzőket. A közlekedés-

sel kapcsolatos kérdések, feladványok egyszerre voltak taFotó: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.

Kétnapos turisztikai
majális Dánfokon

A felvételen a nyertes család a díjaikat felajánló szervezetek képviselőivel.

nulságosak és szórakoztatóak. A rendőrök színes kiadványokkal, a láthatóságot elősegítő fényvisszaverő kellékekkel
és memóriajátékkal igyekeztek ráirányítani a gyermekek
figyelmét a legfontosabb közlekedési szabályokra. A végső
összesítésben a békési Kovács
család bizonyult a legjobbnak,
így akárcsak tavaly, idén is ők
képviselik Békés megyét a június 18-19-i budapesti országos döntőben, ahol a fődíj ezúttal is egy személygépkocsi.
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