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

Öröm segíteni

Újraavatott háborús emlékmű

- Mik a hasonlóságok és a különbségek a
finnországi és magyarországi iskolarendszert
illetően?
Pirjo-Riitta: - A legjobban különbözik a finnországi és a magyarországi iskolarendszer abban, hogy itt nagyon sok tanórájuk van a gyerekeknek, míg nálunk ez lényegesen kevesebb.
Magyarországon a diákok sokféle tantárgyat tanulnak, így a tudásuk széleskörű, de a kisebb
gyerekek számára szerintem egyszerűbb lenne,
ha kevesebb tantárgyuk és tanórájuk volna.
Aarne: - Itt a fontos tantárgyak közé a természettudományok és a nyelvek tartoznak, míg
Finnországban a művészetek, a sportféleségek
és a kézügyességet igénylő tárgyak szintén fontosak, például a gyerekek megtanulnak főzni is.
- Mit tanultak meg nálunk és mit tudtak átadni a helyieknek?
Pirjo-Riitta: - Leginkább órákat látogatunk és
értekezünk a tanárokkal, hogy hogyan tudnának még hatékonyabban tanítani. Elmondjuk,
hogy mi milyen módszereket használunk Finnországban. Nagyon sok mindent tanultunk itt,
élvezzük a munkánkat. Azt látom, hogy a tanárok nagyon motiváltak és igazán akarnak tenni
a gyerekekért, viszont nem mindig tudják, hogy
ezt hogyan csinálják. Ezért vagyunk mi itt, segítünk nekik kitalálni.
Aarne: - Finnországban többféle módon tanítunk (például kiscsoportokban), többféle módszert
is használunk egy órán belül. Itt az órán végig a tanár beszél, és mintha vizet töltenénk a pohárba,
úgy próbálják megtölteni a diákok fejét is tudással.
- Milyennek találják Békést hétköznapi emberként?
Pirjo-Riitta: - Nagyon szeretjük. Amikor sétálunk az utcán, a diákok integetve köszönnek,
hogy „Csókolom Riitta néni, csókolom Aarne
bácsi!” és ez igazán jól esik nekünk. Nálunk
az emberek kicsit melankolikusak, nem állnak
meg az utcán megkérdezni, hogy hogy van a
másik, nem beszélgetnek egymással.
(Folytatás a 8. oldalon)

felmenői harcoltak és meghaltak a
hazáért az első nagy világégés valamely frontján.
Izsó Gábor polgármester köszöntőjében kiemelte, az emlékőrzés a kötelességünk, annál is inkább, mert ezeknek a hősöknek és
leszármazottaiknak a keze nyomát
máig őrzi a város. A főhajtás mostantól szebb, rendezettebb körülmények között történhet.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Pirjo-Riitta Törmänen óvodapedagógus, és
férje, Aarne Törmänen gyógypedagógus
egészen Finnországból utaztak Békésre,
hogy ebben a tanévben munkájukkal segítsék a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumot. Munkájuk célja a hatékonyabb tanítás megvalósításának ügye, melyben partnerre találtak
az iskola valamennyi oktatója személyében.

A világháború centenáriuma
adott apropót a Minya Gábor kőfaragó és Szőke Sándor szobrászrestaurátor által kivitelezett munkáknak, melyre 1 millió forintnyi
pályázati forrás mellett 3,5 millió
forintos önerőt adott saját költségvetésből a városvezetés.
A május 21-i újraavató ünnepségre mintegy 200 békési látogatott el, zömében olyanok, akiknek

A hősi halottak neveit mostantól márványtábla őrzi az emlékmű talapzatán.

Gyerekek napja Dánfokon
A II. Körösök Völgye Fesztiválba
építve rendezték meg május utolsó
vasárnapja délutánján a városi gyermeknapot Dánfokon. Az üdülőközpont területére a hőség ellenére folyamatosan érkező gyermekes családokat a legváltozatosabb játékok,
ügyességi és gyorsasági feladványok,
sportbemutatók, színpadi művészeti
fellépések, meg persze nyalánkságok
várták. Nagy sikert aratott a maga játékos fejlesztő eszközeivel a most először Békésre látogató csabai Szabad
Torna Egyesület, a kihagyhatatlan
trambulin, a tűzoltóautó bemutató,
és Jimmy bohóc meglepetésműsora.
Az egész rendezvény önkormányzati intézmények, civil- és sportszer-

fotók: békési újság.

fotó: Vári László.

1924 novemberében maga József főherceg, az akkori hadseregparancsnok adta át a békési I. világháborús emlékművet. Pásztor János háromalakos alkotása az elmúlt 92 évben megkopott és piszkossá vált. Ezért kellett megtisztítani és felújítani, ezzel is tisztelegve az emlékmű talapzatának oldallapjain megörökített 707, hősi
halált halt békési honvéd áldozata előtt.

Tűzoltóautó bemutató.

vezetek összefogásával és áldozatvállalásával jött létre a kulturális központ koordinálásában, és idén is sikert aratott.

Trianoni
emlékezés
Június 4-én, a Trianonra emlékező nemzeti összetartozás napján Forró László, a romániai
Hegyközkovácsiban szolgáló református lelkész
mond majd ünnepi beszédet Békésen. Ezt a bihari települést Békésről kiáramló személyek alapították újra évszázadokkal ezelőtt. A faluval 1941ben testvértelepülési szerződést írt alá Békés,
melynek vezetése most is hasonlóra készül. Amint
Mucsi András kulturális tanácsnok elmondta,
református gyülekezeti kapcsolatok révén idén
magyarittabéi (Szerbia), és sarmasági (Románia)
csoportok jönnek rövidesen városunkba, szorosabbra fűzni a határokon túli kapcsolatokat.
A békediktátum aláírására emlékezés június
4-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Honfoglalás téren.

Ügyességi játékok minden mennyiségben: lopakodó.

A városi gyermeknapot a
Belencéres Néptáncegyüttes élőzenés
fergeteges táncháza zárta.

Dr. Négyesi Lajos hadtörténészalezredes 738 békési áldozatról beszélt (újabb kutatások ennyiről tudnak a korábban ismert és az emlékműre felkerült 707 név helyett), és
arról, hogy az alkotás a hősi katonák
áldozata mellett a hősi asszonyok
fájdalmáról is üzen. Ők a veszteség
terhével élték tovább életüket.
Az alezredes felidézte továbbá
József főherceg emlékműavató beszédét, melynek a túlélők felé megfogalmazott hangsúlyos gondolata
volt a pártoskodás megszüntetése
és a hazaszeretet erősítése. Ezek a
gondolatok ma sem vesztettek aktualitásukból.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szívultrahang
Békésen

A betegellátást javító fejlesztés
ként szívultrahang (Echocardio
graphia) vizsgálattal bővül a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfür
dő belgyógyászati szakrendelése.
A szív ultrahangos vizsgálata fontos és pontos információkat szolgáltat a diagnosztizáló orvos számára a
szív állapotáról. Segítségével biztonságosan vizsgálhatóak a szívüregek,
az azokat határoló falak, a szívbillentyűk és a szívburok. Általa megítélheti az orvos a szív funkcionális állapotát, teljesítőképességét. A
vizsgálat tökéletesen fájdalommentes és nem teszi ki a szervezetet káros sugárzásnak.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A tojásról

Molnár tanító egykori háza
A
sportpályával
szemben lévő utcák
alkották a tisztviselőtelepet. Az 1920-as
évek végén osztották
ki ezt a területet házhelyeknek.
A Mikszáth utca
és a Vörösmarty utca sarkán álló polgárház nemes arányaival hívja fel magára a figyelmet. Az 1930-as évek elején épült házban
először Molnár Sámuel tanító és családja élt.
Később fiáé, dr. Molnár József ügyvédé a pol-

gárház, jelenleg Varga
András nyugalmazott
rendőrnyomozó él itt.
Az építményt R.
Nagy István építőmester tervezte, és
Liszkai Mihály kőművesmester építette. A
ház alul hatalmas kő
lábazati párkányban
végződik. A falak vályogból készültek. A kis
tornyocska romantikus hangulatot ad a villának. Érdemes megőrizni az utókornak.
Bíró György, városvédő

Nyugdíjasok énekeltek
Az idén 20 éves és közel
száz önálló szervezetet tömörítő Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége május
20-án Békésen rendezte meg
a Békés megyei járások kulturális találkozóját, melyre szerte a térségből több száz nyugdíjas érkezett városunkba.

Egész napos műsorban szólóénekesek és kórusok váltották egymást a kulturális központ színpadán. A 48 fellépő
között egy békési volt, a Békési Hagyományőrző Dalkör,
amely János Hajnalka betanításában bodrogközi dalcsokrot
adott elő. A produkciókat zsű-

ri minősítette. A rendezvényre eljött Békésre Némethné
Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének
elnöke, Semmelweis Ferenc, a
Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke és Gólya Pál, a
Civil Szervezetek Szövetségének elnöke is. 
Sz. K.

Könyvhét közeledik
Június derekán Békésen
is megrendezik a 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok
rendezvényeit. A könyvtár elé telepített
könyvsátor június 9-11. között várja a könyvbarátokat,
de az árusítás 20%-os kedvezménnyel még egészen június
17-ig tart a könyvtárban. Az
újdonságokról előre is lehet
tájékozódni a bookline.hu oldalon.
A könyves napok részeként
június 7-én Dr. Seres István:
Békés két megszállása című

könyvének a bemutatója lesz,
9-én Szvoren Edina József At-

- A főtt és nyers tojásokat úgy különböztetjük
meg, hogy egy sima lapon megforgatjuk őket. A
főtt tojás szabályosan forog, a nyers viszont nem.
- Ha a kemény tojást hideg vízzel hűtjük le, akkor könnyebb meghámozni.
- A tojásfehérje kevésbé reped meg, ha főzés előtt a tojást a tompa végén gombostűvel vagy tojáskihúzóval megszúrjuk. A már megrepedt tojás
sem fut ki, ha kevés ecetet vagy
sót teszünk a főzővízbe.
- Ha megrázzuk a tojást, s
annak belseje alig mozog, akkor friss tojásról van
szó. „Úszópróbával” is megállapítható, hogy friss-e
a tojás: a nyers tojásokat sós vízbe tesszük. A friss
tojások lesüllyednek az edény fenekére, az öregebb tojások a felszínre emelkednek.
- A kartonhoz tapadó tojásokat mártsuk rövid
időre meleg vízbe, s akkor elválnak a tartótól.
- A tojások tovább frissek maradnak, ha héjukat
szalonnabőrrel bekenjük.

- Ha a húsvéti tojásokat bekenjük szalonnabőrrel, akkor nemcsak szép csillogóak lesznek, hanem tovább frissek is maradnak.
- Ha a fehérjéhez tojásonként egy kiskanálnyi hideg vizet öntünk, és úgy verjük
fel, több tojáshab keletkezik.
A tojásfehérje hamarabb megkeményedik, ha csipetnyi sót
vagy 1-3 csepp citromlét adunk
hozzá.
- A friss tojássárgája és tojásfehérje könnyen elválik egymástól, ha az egész tojást tölcsérbe ütjük. A fehérje ugyanis előbb csorog le.
- A tojássárgáját olajban vagy vízben több napig
is eltarthatjuk.
- A tojássárgáját egy csészében egy kanál tejjel leöntve szintén frissen tarthatjuk, ha hűtőszekrénybe tesszük.
- Ha a sütemények megkenésére használt tojássárgájához kevéske tejet adunk, akkor szép fényes lesz a sütemény.

Szívultrahang Békésen

(Folytatás az 1. oldalról)
Betegeket egyelőre csak
előzetes bejelentkezés alapján,
háziorvosi beutalóval tudják
fogadni. Még azok számára is
szükséges a beutaló, akik évek
óta rendszeresen járnak gon-

dozásra a szakrendelésre. Kezdetben csak 70 év feletti egyének vizsgálatára van lehetőség,
esetleg fiatalabb, de mozgásukban súlyosan korlátozottakat fogadnak még. A vizsgálat
az első emeleten az ultrahang

rendelőben fog történni júniustól kezdődően 14:30-15:30
óra között szerdánként. Pontosabb információért Dr. Nagy
Krisztina főorvos szakrendelése hívható (66/410-022, 110-es
mellék).


tila-díjas író érkezik Békésre, akivel Zelei Dávid író beszélget. Június 10-én Sz. Kürti Katalin: Békés és Debrecen
vonzásában című önéleti kötetének a bemutatójára kerül sor.
A Könyvhét ideje alatt játékkiállítás, dedikálások lesznek, az érdeklődőknek ingyenes beiratkozásokkal, ingyenes
internet-használattal és a késedelmi díj elengedésével is kedveskednek. Június 11-én családi délután várja önöket kreatív
foglalkozásokkal és meglepetésekkel. 


A legjobbak mutatkoztak be
Már hosszú évek óta hagyomány városunk
zeneiskolájában, hogy a tanév végén és decemberben, félévkor a legkiválóbb tanulók bemutatják tudásukat a növendékhangversenyeken.
Így volt ez most májusban is, amikor is a zeneiskola (jelenlegi nevén: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola), legkitartóbb és legszorgalmasabb növendékei, valamint a versenyeken sikeresen szereplő diákjai
adták elő darabjaikat a két növendékhangversenyen.
A közelmúltban, versenyeken eredményeket
elért növendékek a következők voltak: a szabadkai Nemzetközi Fafúvós Versenyen Gyöngyösi Zsuzsanna, Durkó Bertalan Tamás és
Oláh Kristóf László (mindhárman szaxofonon)

1. helyezést értek el. A megyei mélyrézfúvós
versenyen Braun Lajos Gergő, Trescsik Áron
és Ádám (mindhárman harsonán) szintén elsők lettek. Ugyancsak e versenyen, Pardi Máté (kürtön) 3. helyezést ért el. A megyei zongoraversenyen Balogh Sándor 1. helyezett lett,
Román Ágoston és Durkó Judit Eszter a 2. díjat szerezte meg, Bucsi Anita pedig a 3. helyezést érte el. Kutyik Márton Kadosa különdíjat kapott. Az országos ütőversenyen, a kamara kategóriában a 2. helyezést érték el a következő növendékek: Lovas Lolita, Forrás Ágnes,
Barkász Márton, Dávid Marcell László, Bondár Kristóf és D. Nagy Joel. A Regionális Csellista Találkozón pedig Prisztavok Ádám Zénó
és Szabó Ákos Zalán különdíjat kaptak. Zs. I.

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
Lapunkat kéthetente öt település lakói olvassák! Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com

Időpontok, helyszínek:

– BÉKÉSEN a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban (Jantyik Mátyás u. 23.) június 9-én (csütörtökön) 17-19 óráig
– BÉKÉSCSABÁN a Vasutas Művelődési Házban (Andrássy út 79-81.) június 3-án (péntek) és június 10-én (péntek) 17-19 óráig.
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A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Szombaton a Levendula Patika 15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Szabó László és Szabados Marietta, Rózsavölgyi Attila és Fábián Rita Alexandra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
özv. Hégely Lászlóné Veres
Anna (92 évesen), Kecskés
Imre (45), özv. Zsiga Istvánné
Tánczos Anna (70), dr. Martin Ferenc (84), özv. Nagy Károlyné Csipke Erzsébet (90,
Kamut), Hégely Sándorné
Hegyesi Zsuzsanna (66), özv.
Vincze Jánosné Pataki Irén
(91), Jankus Ferenc (72), özv.
Nagy Gáborné Petneházi Erzsébet (71), Brunszvik József
(66), Mucsi Sándor (62), Nyíri Ferencné Nagy Anna (65),
Sánta Elekné Tóth Teréz (86,
Bélmegyer), Károly János (50,
Bélmegyer), Czeglédi Béla
(69, Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

(Folytatás az 1. oldalról)
A felújított emlékművet Izsó
Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző leplezte le,
majd ökumenikus szertartással
áldotta és szentelte meg Katona Gyula esperes és Nagy József esperes-plébános.
Végül koszorúzásra került sor.
Hosszan sorjázva álltak meg és
hajtottak fejet egy-egy szál virággal a megjelent békésiek.
Az ünnepség később a
könyvtárban
folytatódott,
ahol Meister Éva színművésznő Trianon emlékezete címmel adott irodalmi-zenés műsort, majd dr. Négyesi Lajos

A piros sapkások
Pálmai
Tamás

Négyesi Lajos hadtörténész.

Meister Éva színművész.

hadtörténész, a hadirégészet
ismert hazai szaktekintélye az
isonzói fronton, a mai Szlovénia területén folytatott kutatásairól, továbbá az első világ-

háború egyik főtisztje sírjának
felkutatásáért folytatott erőfeszítéseiről tartott fényképes élménybeszámolót.
Szegfű Katalin

Látogatás a Hegyközben
Huszonnyolc fővel a békési
KDNP, a református gyülekezet, a városvédők és a Nefelejcs
Egyesület május 28-án a romániai Hegyközkovácsiban tett
látogatást. Ebben a faluban úgy
110 évvel ezelőtt Békésről módos gazdák vásároltak földterületeket, és attól kezdve a község életében mindmáig jelentős
szerepet töltenek be. A személyes rokoni szálak a jelenkorig
megmaradtak, de időközben
igencsak elhalványultak. Békés
és Hegyközkovácsi jogilag minden bizonnyal most is testvértelepülései egymásnak, lévén az
erről 1941-ben aláírt nyilatkozatot sosem mondták fel.
A békésiek Hegyközkovácsi
életében betöltött szerepéről, a
falu történetét is részletesen ismertetve Forró László, az ott 16
éve szolgáló református lelkipásztor adott áttekintést a templomban, mely a delegáció első állomása volt. A 750 lelket számláló,

Temetkezési
szolgáltatás

A hegyközkovácsi református templomban a békési küldöttek. Jobbról Forró László lelkipásztor.

közigazgatásilag Bihar faluhoz
tartozó, Nagyváradtól 15 kilométerre, tőlünk 100 kilométerre eső
települést vendégszerető emberek lakják, amelyet a református
asszonyok pazar ebédje igazolt.
A látogatás további állomása
volt a bihari földvár, a 13. században épült és most a magyar állam támogatásával rekonstrukció alatt álló sitéri templom, a
Hegyköz legszebb kilátást nyúltó dombvidéke, Hegyközkovács
baptista imaháza és a temetője.

Utóbbi híven bemutatja a „békési múlt” kőbe vésett emlékeit. Hőzsők, Tarkovácsok, Bagdik, D. Nagyok és mások nevét
őrzik a síremlékek.
A látogatás végén Mucsi
András tanácsnok, a küldöttség
vezetője viszontlátogatásra hívta meg a hegyközkovácsiakat.
Kilátásba helyezték továbbá
a református egyházközségek
testvérgyülekezeti kapcsolatának szentesítését is.
Szegfű Katalin

Jótékonysági koncert

Békés, Piac tér 1.

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

Ezúton szeretnék minden
kedves Gazdálkodót értesíteni arról,
hogy pályázatot nyújtottam be

EMVA – Fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához
a 2014. évben igényelhető támogatási
jogcímre.
A sikeres pályázat révén kapott
támogatással

önálló mezőgazdasági vállalkozást
hoztam létre.

fizetett hirdetmény

Jegyzet

Fotók: Serfecz Dávid.

Ügyeletes gyógyszertár
május 28. – június 4.
Levendula Patika (Csabai u.),
június 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
június 11-18.
Turul Patika (Piac tér).

Újraavatott háborús emlékmű

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

A költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott
támogatás igénybevételével vállalom, hogy életképes
gazdaságot működtetek, és 2019-re a gazdaságom
mérete legalább 17,76 EUME lesz.

Fő tevékenységem:
Egyéb állat tenyésztése (fácántenyésztés).
Páskai Péter (5540 Szarvas, III. kk.250.)

Az elismert együttes újra jótékonysági esten lép fel Békésen.

A Budapest Saxophone
Qartet koncertet ad az Együtt
Könnyebb Közhasznú Egyesület szervezésében és megsegítésére június 5-én, vasárnap
16 órától a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban. Közreműködik még a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kibővített kórusa. A koncert bevételét az egyesület a sérült

gyermekek terápiás foglalkozásaira és szabadidős tevékenységeire fordítja. Belépődíj
1500 Ft. Jegyek válthatók az
egyesület tagjainál és a helyszínen. Minden zenét kedvelő,
segítő szándékú embert szeretettel várnak egy színvonalas,
egyben szórakoztató koncertre
az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület tagjai.


„Adjatok utat - a piros
sapkás ül benne!” Ez - a gyerekszájból felhangzó - kiáltás ugrasztott ki a csíksomlyói nyeregből való, lábad
előttre, de ugyanakkor a körülötted menetelők épségére is vigyázó ereszkedés odafigyeléséből. Kis terepjáróba
préselve araszolt a tömegben négy pap, kikben - attól függően, melyik oldalról láttad őket - fel lehetett
ismerni a szónokot, az érseket és a püspököt is. Azonnal helyet csináltunk, hisz
sok dolguk volt még aznap. Mindenki mosolygott,
a bent ülők és a kintiek is,
egy meglett férfiember meg
felemelt hüvelykujjú kezét
lengette nekik, értsd brávó,
ez igen!
És valóban: le a kalappal
előttük! De a történet nem
itt kezdődött, hanem még
Békésen, ahol pár napja
Mráz Ágoston, a Nézőpont
igazgatója mondta ki, hogy
minden elismerésünk és
szeretetünk Ferenc pápáé,
mint papé, de nem biztos,
hogy migráns ügyben jól
is politizál és nem biztos,
hogy szerencsés, ha az európai viszonyokat talán kevésbé ismerő egyházfiként teszi ezt. Sokkal inkább reális
az, amit ebben a kérdésben
Erdő Péter képviselt Rómában, kicsit ellentmondva „főnökének” is, állítván,
hogy ebben a kérdésben nekünk, lélekben ugyan irgalmas, de a mindennapok valóságában igencsak Európát féltő nemzeteknek kell
döntenünk. Bátor tett, hisz
„piros sapkában” néha nem
könnyű a dolgokat nevén
nevezni. El tudom képzelni,
hogy ez a gondolatmenet
vezette az idei búcsú szervezőit is, akik - telitalálatként - egy „kis papra” bízták a szónoklatot. Ő szabadabban beszél sapkátlan fővel… De átgondolt és szép
tett volt Jakubinyi érsektől a mise celebrálását Bíró
püspöknek átadni. Utóbbi sztentori hangja uralta a nyerget, de elemi erejében érezhető volt a benne
mindig, mindenki számára érezhetően lakozó ember
megrendültsége is, aki ekkora székely és egyben magyar tömeg előtt nem beszélt még miséző papként.

Udvarias és szerencsés dolog volt e csere, hisz kicsit
benne volt a magyar egység és a szabadabban megszólalhatóság jelképe és
egyben esélye is. Csintalan
László felkérése pedig épp
azt eredményezte, amit vártak tőle: pedagógusként
tiszta, élvezetes, nevelő jellegű, módszeresen felépített és érthető volt mondanivalója. Papként mindent
elmondott, amit egy ilyen
alkalom megkíván liturgiai szempontból is. Székelymagyar szónokként pedig
úgy tüzesített fel minden
őt nézőt és hallgatót, hogy
legott lángba nem borítottak semmit ugyan, de hazavitték a megmaradáshoz
és egységhez szükséges zsarátnokot. Emberként pedig
könnyeket csalt szemünkbe
és gombócot a torkunkba,
hisz Szűz Máriához úgy vitt
egyre közelebb, és párhuzamosan úgy hozta őt egyre
közelebb hozzánk úgy, hogy
szavai egyben simogattak,
szeretettek, de ugyanakkor
lelki megtisztulásra és tettre is serkentettek. Magam,
ott és akkor sirattam el 15
éve meghalt édesanyám,
majd adtam hálát Istennek, hogy úgy lehetek ott
Csíksomlyón, hogy közben
itt Békésen van dolgom, s,
hogy a rendszeres ott(hon)
lét nélkül nincs lét itt(hon).
Mert élethez, küzdelemhez való erőt csak az otthoni gyökerekből meríthet az
ember. Hasznosat, másnak
is javára válót pedig csak a
közös imánkat meghallgató
Isten segítségével tehet. És
mindehhez elengedhetetlen
a kedves alföldi táj jó békési
embereinek befogadó szeretete. Ennyire „egyszerű” az
egész.
Az idén voltunk talán a
legtöbben. Az idén talán
valóban jó ügyért voltunk.
Együtt. Mindenhonnan a
világból, felekezettől függetlenül, klérus és egyszerű emberek egy akarásban,
és a Fennvaló kegyelméből
a környező zivatarok ellenére el sosem ázóan. Álljon
ezért végezetül itt az, amivel a prédikáció zárult: „Isten áldd meg a magyart beléd vetett erős hittel, hogy
ne legyünk a hitetlenség,
reménytelenség, szeretetlenség saját magát pusztító áldozatai. Érdemtelenségünk tudatában kérünk, Istenünk, Atya, Fiú és Szentlélek és Boldogságos Somlyói Szűzanyánk: áldd meg a
magyart és ne hagyd elveszni Erdélyt! Ámen.”
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Csendesül... Díjátadás: szeretet határok nélkül
Pünkösd, a Szentlélek eljövetele után a három legnagyobb titkot ünnepli a katolikus e gyház. Minden szentmise a Szentháromság tisztelete, de 1334 óta az egész egyházra kötelező ünnep.
Ekkor - és életünk minden napján - valljuk meg nyíltan a háromszemélyű egy Isten titkát: „Dicsőség az Atyának és Fiúnak
és Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké.”
Minden áldást és kegyelmet a Szentháromság nevében nyerünk, és ezért hálával emlékezünk meg a jótéteményekről, melyeket ő juttatott nekünk. Az Úrnapja azt a csodálatos titkot
ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. A legünnepélyesebb istentisztelettel, szentséges körmenettel ünneplik. A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor
egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos. Ilyenkor Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe hatolunk be és Krisztushoz való viszonyunkat ennek megfelelően,
szeretetteljesen mélyítjük el. II. János Pál pápa kezdeményezte,
hogy legyen a papok megszentelődésének a világnapja, amelyen
az egyház világszerte imádkozik a papok megszentelődéséért.
Dr. Pálmai Tamás

A megszokottól eltérően idén nem egy személy, hanem három házaspár vehette át a KÉSZ-díjat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezete elismerését a
Hegyesi, a Paulcsik és az Öreg család kapta a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon lakóinak évek óta folytatott támogatása, és a méltatásban elhangzott, „ösztönös igaz emberségük” elismeréseként.

A május 24-én megtartott
átadó ünnepségen dr. Pálmai
Tamás olvasta fel a méltatást,
de mellette komoly szerep jutott Hajdú Károly vőfélynek is,
aki az rendezvény másik szóvivője volt. A műsorban a református általános iskola másodikosai népi játékkal, és két énekszám erejéig Oláh Levente énekes tehetség lépett fel. A díjátadó fókuszában azonban az ezúttal is szerény Hegyesi Gábor
és felesége, Öreg Gábor és felesége, valamint Paulcsik János és
felesége állt, akik az elismerést

nem keresve, pusztán jóérzésből kezdték el évekkel ezelőtt
támogatni erdélyi testvértele-

pülésünk árvaházának lakóit
és nevelőit. Példájukat látva és
ösztönzést érezve később hozzájuk számos békési család csatlakozott. Így folyik idén negyedik éve a Testvérvárosok Kenyere program, melynek bevételéből tavaly két nagyteljesítményű mosógéphez jutott az otthon. Közben más rászorulókat
is megláttak és segítettek/segí-

Az idei KÉSZ-díjasok: a Paulcsik, az Öreg és a Hegyesi házaspár.

Daganatos klub indul

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

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

Daganatos betegeknek illetve hozzátartozóiknak indít
klubot a Szent Lázár Alapítvány. A klub ingyenes, „önműködő”, azaz semmilyen kötelezettséggel nem jár, a klubfoglalkozásokat a tagok igényei
szerint alakítják. Felvilágosítás, gyógyulási módok, tapasztalatcsere, lelki segítség, szakmai tanácsadás, akár személyre szabottan is. A klub állandó pártfogója, Dr. H. Kovács
Eszter szakmai támogatása
mellett a későbbiek folyamán
szakorvosok, tanácsadók részvételével az igényektől függően kéthavonta, havonta találkoznak a tagok a Szent Lázár

Alapítvány központjában, a
Hunyadi tér 1/1. szám alatt.
Ha ön vagy hozzátartozója
valamilyen módon érintett a
rákos betegségekkel kapcso
latos témákban, és szeretne
egy bátor, összetartó közös
séghez tartozni, szeretettel
várják az első klubfoglalko
zásra, június 15-én, szerdán
15 órakor.
Bővebb információ munkaidőben: 66/643-588, vagy
20/229-6290. Személyesen a
Szent Lázár Alapítvány központjában. Kapcsolattartók:
Palotásné Balog Erzsébet,
Molnárné Kiss Tímea terápiás
segítők.


Igazgatási szünet lesz a
Polgármesteri Hivatalban

Szobafestést
és mázolást,
tapétázást,
külső homlokzatfestést,
szigetelést, valamint
házak, lakások
felújítását,
teljes kartonozást,
kisebb kerti munkákat
vállalok
reális áron!
Hívjon bizalommal!
Tel.: 70/276-83-78.

A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület által elfogadott döntés
alapján 2016-ban kettő alkalommal, július 11. napjától július 22. napjáig valamint december 21. napjától 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

Búcsú az utolsó belencéresi tanítótól
Ötvenhárom esztendővel ezelőtt az életük egy fontos korszakának lezárása előtt álltak a
Békés-belencéresi tanyasi iskola tanulói, és egyetlen tanítója Gulyás Sándor. Ebben az évben, a 1962/63-as tanév befejezésével, az iskolára is lakat került. Elbúcsúztunk egymástól,
az iskolától és az itteni diákéletünk utolsó tanítójától, a „tanító bácsitól”. Tanító bácsi, mert
mi csak így szólítottuk és így
is maradt meg emlékeinkben.
Két éven át tanított bennünket
örömmel és lelkesedéssel. Sokat „mesélt” a tanyasi élettől távol eső, számunkra akkor még
ismeretlen világról, ezzel színesítette és tette érdekesebbé a
tanítási óráit. Az életre nevelt.
Ebbe természetesen (órán kívül) belefért a sport, a zene, a
közösségért végzett munka is.
Az iskola megszűnésével a régi diákok „szétszóródtak”, a találkozások megritkultak, de nem
szűntek meg. Tanító bácsi – szüle-

archív felvétel

A magyarok és a lengyelek is joggal várnak el több tiszteletet az Egyesült Államok volt és jelenlegi vezetőitől - mondta
Orbán Viktor, reagálva arra, hogy Bill Clinton volt amerikai
elnök „putyinizálódással” vádolta meg őket. A Közép-Európára tett negatív megjegyzések, amelyek megszaporodtak a
migránsválság óta, nem véletlen elszólások. Ugyanis "a Demokrata Párt vezetői mögött Soros Györgyöt kell látnunk",
aki azt hirdette meg, hogy minden évben be kell engedni
legalább egymillió muszlimot Európába. Magyarország akadályát jelenti ennek a Soros-féle amerikai tervnek, „nem is
fogják azt itt végrehajtani, amíg Magyarországnak nemzeti
kormánya van. A száj Clintoné, de a hang Soros Györgyé”.
A népszavazás az egyetlen olyan dolog, amelyet Brüsszelben
sem lehet félvállról venni. Ha sikeres lesz a magyarországi
referendum, Brüsszel meg fog hátrálni. Ha Magyarország
megengedné a betelepítést, 10-20 év múlva nem lehetne ráismerni Budapestre. Magyarországon „ha megtaláljuk azokat a gazdasági eszközöket, hogy a családok úgy érezzék,
tudnak boldogulni 2-3-4-5 gyermekkel is, akkor szerintem
ezt majd vállalni fogják. De ezt ne kérjék rajtam, rajtunk
számon most. Ehhez még kell nekünk egy-két parlamenti ciklus.”

tenek Gyergyóban és másfelé is.
A baráti szálak egyre erősebbek
és eltéphetetlenek. A díjátadóra
ellátogatott a Szent Anna Otthon vezetője, László Pál is.
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ
országos elnöke a tizenegyedik
díjátadót is személyével tisztelte meg, hozzászólásában a
mindennapi szentségről szólt
pár szót. 
Sz. K.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Csendesül

tett békési lévén – sokat járt haza,
minden találkozóra nagy örömmel
jött. Egy ilyen alkalommal merült
fel az igény, hogy írásban is örökítsük meg az iskola történetét. Tanító bácsink szívesen vállalta, hogy
a régi kollégái és a tanulók közreműködésével segít a könyvet formába önteni. Így született meg
az Iskola a tanyák sorsán című
könyv. Legutoljára tavaly ősszel
gyűltünk össze. Az akkor készült
csoportképek mára különösen értékesek lettek, tanítónk itt még közöttünk volt. Mostantól csak az
emlékét tudjuk felidézni…

Dr. Gulyás Sándor tanár a
szerencse fiának tartotta magát,
így írta a Madzagfalvi „kicsodák” című könyvében. Bár egyszerű, szegény családból származott, iskoláit – az alapoktól
az egyetemig bezáróan – magas szinten, többségében kitűnő eredménnyel végezte. Az általános és a középiskolát Békésen, az egyetemi tanulmányait Budapesten az ELTE különböző szakain végezte. Magyar,
történelem és újságírás szakon
szerzett diplomát. Mivel szerette volna kipróbálni magát,
önként vállalt „száműzetést” a
belencéresi tanyákon. Az itt töltött időszak sok ismerettel és tapasztalattal gazdagította.
Az iskola bezárása után Érd városában, általános iskolai tanárként helyezkedett el. Ezzel párhuzamosan 1963-71 között magyartörténelem, majd még húsz éven
át Pest megyei vezető szakfelügyelő volt. Mindig képezte magát,
1973-ban a bölcsészettudomá-

nyok doktora címet érte el. Munkáját több kitüntetéssel értékelték,
köztük Apáczai- díjjal (1983) és
Németh László-díjjal (2001).
Rendszeresen írt. Több mint
tíz könyve jelent meg iskolai,
szociológiai és zenei témákban,
közöttük több Békést érintő irodalmi mű. Nagyon szerette a
békésieket. Szülővárosával, volt
tanítványaival szoros kapcsolatot tartott.
A Békésről elszármazottak
találkozóin - ha egészsége engedte - mindig nagy örömmel
vett részt. Az idén is készült haza, már tervezgette kivel és mikor találkozhat, de a betegség
sajnos közbe szólt.
Megrendülten ért bennünket a
hír, hogy Dr. Gulyás Sándor (a
Tanító bácsi) 2016. május 8-án,
életének 79. évében eltávozott
közülünk. Nagyon hiányozni fog. A volt belencéresi diákok nevében fájó szívvel búcsúzik tőle Szöllősi Eszter és Varga
Sándor. Nyugodjon békében!
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Békési sorsok, békési arcok

Az 53 éves Szabó Istvánné Durkó Éva régi ismerősöm, számításaim szerint 11 éve állunk kapcsolatban. A mindig
mosolygós Évi az évek múltával semmit sem öregedett. Rá
kellett ébrednem, valójában csak e beszélgetésünk során ismertem meg őt.
- Ha megkérdeznék ki is
vagy te, mit válaszolnál?
- 1963-ban Békésen születtem. Kisgyermekkoromat
Békés-Rosszerdőn éltem. Itt
kezdtem az általános iskolai
tanulmányaimat, elsőben Király Gyula volt a tanítónk. A
tanya, ahol a gyerekkoromat
töltöttem, festőien szép helyen
állt. Olyan volt mintha egy paradicsomi szigeten élnénk. Sajnos az 1980-as árvíz ledöntötte
a tanyát. Ekkora már a szüleim a városban régen felépítették a családi házat, így oda költöztünk. Másodiktól Békésre a
2. számú általános iskolába jártam. Később a Szegedi Kis István Gimnázium közgyűjtemény-kezelői szakán folytattam tanulmányomat. Felsőfokú végzettséget Budapesten,
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzőn szereztem.
Így lettem oligofrénpedagógiaipszichopedagógiai
szakos
gyógypedagógiai tanár.
Édesapámtól tanultam a zene és a könyv szeretetét. Tanyánkban 300 kötetnél több
könyv volt. Mindig olvastam.
Édesapám sokat írt, olvasott.

Gyakran kapott jutalmakat, díjakat az írásaiért. Nagy szó volt
1978-ban, hogy a Szabad Föld
című újságban megjelent cikkéért egy vadonatúj Babetta motort kapott. Az udvaron nagyon
szerettem vele motorozni. A tanyán nagy volt a társadalmi élet,
az összefogás. Az idős emberektől az egyszerű, becsületes életet
már gyermekkoromban megtanultam. A másság elfogadása, a
gyengébb embertársainkon való segítőkészség kisgyermekkoromban belém nevelődött. A
nővérem kétéves korában agyhártyagyulladást kapott, és akkor tanultam meg igazán elfogadni a másságot. Sokat csúfolták szegényt és ez nekem is fájt.
Zeneiskolába nem jártam, édesapám tanított meg kottát olvasni, vezényelni. Tudásomat a tanárképzőn kamatoztattam.
- Mit jelent a gyakorlatban, hogy oligofrénpedagógiaipszichopedagógiai tanár vagy?
- Lelki megsegítést jelent
mindenféle sérült, illetve egészséges gyermekek esetében, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A képességeinek
megfelelően állítom össze az

Pizza- és ételrendelés

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

 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.

Várják
a régi ovisokat
A Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Teleky utcai Tagóvodájának 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi rendezvényünkre szeretettel
várják a régi Teleky utcai óvodásokat.
Ideje: június 14. kedd 9 óra.
Helyszín: az óvoda udvara
(Teleky u. 26.)
Kérik, hogy a rendezvény
idejére bocsássák rendelkezésükre régi ovis fotóikat.
Részvételi szándékukat jelez
zék a 66/411-688-as telefonszámon, vagy a telekyovodabekes
Facebook-oldalon június 3-ig –
tájékoztatta lapunkat Liptákné
Öreg Anikó, tagóvoda-vezető.

éves tananyagot. Egyéni, differenciált oktatásban részesítem
őket. Tíz éve egy tanfolyamon
vettem részt, ahol a hátrányos
helyzetű tanulók egyéni megsegítésére irányuló új oktatási
módszerrel ismerkedtem meg.
Ezzel az új projektmódszerrel
kezdtem el dolgozni Tarhoson,
mint a hátrányos helyzetű tanulók reintegrációs osztályfőnöke. A módszer lényege a tanulásban elfáradt tanulók vis�szaültetése az iskolapadba és ismét megszerettetni velük a tanulást. Az elmúlt években Írországban és Dániában is gyűjthettem tapasztalatokat a nehezen nevelhető, magatartászavaros tanulók oktatási módszereiről. Ezeket a szakiskolás
tanulók oktatásában kamatoztatom. Jelenleg a Tisza Kálmán
Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola sütőipari szakiskolai tanulók osztályfőnöke vagyok. Pszichopedagógusként
rehabilitációs fejlesztő órákat
tartok 7-8. osztályban, kilencedikben gyógypedagógusként
magyart, informatikát és testnevelést tanítok.
- Család? Hobbi?
- Három fiam van, akiket
egyedül nevelek. A legidősebb
Norbert, aki 25 éves és az ELTE informatika tervezőmérnöki szakán tanul Budapesten. A
középső, Attila, aki 21 éves és a

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

Vegye igénybe az önkormányzat
szálláslehetőségeit!
Dánfoki Vendégház
A vendégház napközbeni bérleti díja: 5000 Ft (rendezvény
céljára éjszakai használat nélkül)
Szállásdíj: 2540 Ft/fő/éjszaka
Nem békési, 18 éven felüli személy esetében az idegenforgalmi adó: 200 Ft/fő/éj
3 éves kor alatt: ingyenes
(A térítési díjak a 27 % áfát tartalmazzák.)

Fonyódi üdülő
Előszezon (Június hónap):
18 éven aluliaknak: 1500 Ft/fő/éj
Felnőtteknek: 2000 Ft/fő/éj
3 éves kor alatt: ingyenes
Főszezon (Július, augusztus hónap):
18 éven aluliaknak: 1800 Ft/fő/éj
Felnőtteknek: 2500 Ft/fő/éj
3 éves kor alatt: ingyenes
(A térítési díjak a 27 % áfát tartalmazzák. 18 éven felüli személy esetében az árak tartalmazzák a 360 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót is.)
Bővebb információ kérhető Balázs Ildikótól telefonon
(66/411-011/118-as mellék), személyesen ügyfélfogadási időben
a Békési Polgármesteri Hivatal 42. irodájában.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Dicsérd őszintén!

Semmelweis Orvostudományi
Egyetem mentőtiszti szakán
tanul. A legkisebb, Gábor a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskolában hetedikes. Szabadidőmben
sokat olvasok, történelmi tartalmú filmeket nézek.
- Hamarosan pedagógusnap
lesz. Mit jelent számodra ez az
ünnep?
- Nekem minden nap pedagógusnap van. Tanulóim megszerzett tudása, csillogó tekintete az igazi jutalom nekem,
mint pedagógusnak. Nagyon
szeretem a gyerekeket, imádok tanítani, örömmel tölt el,
ha átadhatom a tudást. Egykori tanítványaim gyakran és szívesen keresnek fel. Hosszan elbeszélgetünk az elért sikereikről vagy kudarcaikról. Kikérik
a véleményemet, tanácsaimat.
Véleményem és meglátásom
szerint egy pedagógusnak ez
az igazi jutalom. Hiszem, hogy
az őszinte dicséretnek mágikus
hatalma van. 
Gugé
Következő interjúalanyunk
Hegyesi Szilárd lesz.

Vicc
Földrajzórán: A szűzföld
az a hely, ahová még emberi
kéz nem tette be a lábát.
Nyelvtanórán: Szenvedő ige
használatakor az alany szenved.
Például: én szerettetem.
Történelemórán: A király
és az elnök között az a különbség, hogy a király fia az apjának, az elnök meg nem.

 rövidnadrágok
 pólók
 ingek
 fürdőruhák
 alkalmi ruhák
 nagy
választékban
nyári cipők!
Napos csibe és
előnevelt pulyka
íratható!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Ne éljünk köménytelenül!
A népi gyógymódok egyik legnépszerűbb szere a kömény. A köménymag az egyik olyan fűszerünk, amelyben szinte a vitaminpaletta összes eleme megtalálható, ezenkívül pedig számos ásványi anyagot, többek között magnéziumot, káliumot, kalciumot
és vasat is tartalmaz. A kömény magja illóolajokat, zsírosolajat,
flavonoidokat és fehérjét is tartalmaz. Illóolajának köszönhetően számos egészségügyi panasz és betegség esetén sikerrel
alkalmazhatók a köményből készült ételek és készítmények. A
kömény a gyomor- és a béltraktus működésére hat elsősorban,
serkenti a gyomornedv-termelést, nyugtató és görcsoldó hatással bír. Jótékonyan hat a bélflórára, különleges szerepet játszik
a belek tisztításában, valamint fontos alkotórésze a szélhajtó
és emésztést javító teakeverékeknek. A kömény megszünteti a
puffadást, és segíti az idegi eredetű szív- és gyomorpanaszok
gyógyulását is. Ezáltal a növény hatékonyan képes fellépni a különböző vírusokkal és baktériumokkal szemben, így pozitív hatással alkalmazható többek között a torokgyulladás kezelésére,
és általános immunerősítésre is.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Napirend a bölcsődékben
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermek
igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt folyamatos
gondozás feltételeinek megvalósítását kívánja megteremteni. Elősegítve ezzel a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállóság lehetőségét. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (gondozás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teszik lehetővé. A napirend függ a gyermekcsoport összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám, és egyéb tényezők. Kialakításának további feltétele a személyi állandóság, a tárgyi feltételek,
a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája.
A bölcsődei napirend legfontosabb szabálya az állandóság és a folyamatosság. Benne a játéktevékenység és a gondozási műveletek
rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek. Az ismétlődő események adják meg a tájékozódási pontokat,
hogy tudják, mi után mi következik, mikor fognak étkezni, udvarra kimenni, aludni, és a bölcsődések számára az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy mikor jön érte a szülő. A bölcsődei napirend
egyszerű, a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, követhető. Fontosnak tartjuk, hogy minden egyes gyermek megtalálja a
saját helyét a napirenden belül, az egyéni igények kielégüljenek,
és jól érezzék magukat a társaik között. Egy közösségben hasonló korú gyermekek nevelkednek. A helyes napirend megkönnyíti
számukra a megszokást, az alkalmazkodást, a csoportba való beilleszkedést. Lényegesnek tartjuk, hogy gyermek bölcsődei illetve az
otthoni napirendje minél jobban összhangban legyen. Ezért már a
beiratkozás alkalmával, a közösségbe lépés előtt javasoljuk a szülőknek, hogy érdemes a család napirendjét a bölcsődeihez igazítani. A gyermek szükségletei és igényei változnak az életkorával, fejlődésével. Például csecsemőkortól nő az ébrenléti idő, csökken az
étkezések gyakorisága, változik a mozgása, módosul játékigénye.
Ennek megfelelően külön kialakítjuk a csecsemő-, tipegő-, valamint nagycsoport napirendjét. Összhangba kell hozni a gondozási
egységen belül a csoportok, valamint a kisgyermeknevelők napirendjét is. Pontosan, átgondoltan kell szervezni, hogy elegendő idő
jusson a gondozási műveletek nyugodt elvégzésére, különösen figyelve a gyermek önállósági törekvéseire. Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a legfontosabb tevékenységre, a játékra fordítsuk.
Balogh Zsuzsanna, 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, 30/55173-78.
Muronyban parasztház eladó 1,2 millió Ftért. Érd.: 30/71-389-55.
Ék utcában különálló, nagyméretű garázs
eladó 1,49 millió Ft-ért. 30/27-60-182.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. 30/218-55-80.
Építési telek eladó Békésen, városközponthoz közel. 1000 m2, teljesen közművesített. Irányár: 1,9 millió Ft. Tel.: 20/34723-95.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
671 m -es telken közműves, felújítandó
parasztház áron alul eladó 2,2 millió Ftért. Érd.: 30/95-22-466.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Kétszobás komfortos ház sürgősen eladó
Tarhoson, a Petőfi utcában. Melléképületekkel. Ár: 2,8 millió Ft. Érd.: 30/65-21454, 10-19 óra között.
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.
Drága utcában nagy telken ház eladó 4
millió Ft-ért. Nagycsaládnak is alkalmas.
Tel.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Háromszobás polgári ház 4,3 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 70/94-30-150.
Szabadkai utca 9. alatti ház eladó 4,7 millió Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után vagy
hétvégén.
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.
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Ingatlan 5-7 millió Ft között
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,1
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
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.
Két generációnak is alkalmas háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás, központhoz
közeli családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió
Ft. Tel.: 66/410-323.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
csendes, nyugodt környezetben, Békésen
eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/35976-90, 70/941-39-08.
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.
Központi fűtéses, összkomfortos családi ház melléképületekkel a városközponthoz közel eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.:
30/456-12-91.
Karacson 58 m2-es, III. emeleti, kétszobás,
erkélyes, berendezett lakás eladó. Irányár:
5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-376.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.

Apróhirdetések
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,2
millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Bocskai u. 57. szám alatt felújított kockaház beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért.
66/412-955.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.:
20/265-01-55.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,6 millió Ft.
Tel.:30/81-41-537.
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.
Gyulán sürgősen eladó összkomfortos,
kétszobás ház beépíthető telekkel a Fürdő közelében. 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.
Hajnal utcában négyszobás, felújítandó, de lakható ház eladó 7 millió Ft-ért.
20/950-70-83.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Mezőberényben, a Kölcsey lakótelepen
felújított lakás eladó 7,5 millió Ft + garázs.
30/285-99-88, 30/542-77-01.
Vörösmarty utcában kétszobás, központi
fűtéses ház eladó vagy III. emeletig 1+2
félszobás, erkélyes lakásra cserélhető.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/354-89-24
Békésen a Posta utcában kétszobás, összkomfortos, vegyes falazatú ház eladó.
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Mezőberény központjában II. emeleti, 68
m2-es, 1+2 félszobás, bútorozott lakás eladó 8 millió Ft-ért. 70/50-88-624.
Karacs 1B-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.

Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés, melléképületek. Irányár: 8,8 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

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.

Társkeresés
Molett 65-ös keres laza kapcsolatra 70-es
175 cm feletti férfit. 70/20-40-112.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Mátraszentimrén 90 m2-es téglanyaraló
eladó 11 millió Ft-ért. 30/261-99-66.
Kubikos utcában négyszobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. 30/31-63-407.
Síp utca 6. szám alatti háromszobás, nappalis ház eladó 15 millió Ft-ért. Kemence,
50 m2-es terasz, termő gyümölcsös, ipari
áram. 30/448-30-29.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
2005-ben épült 180 m2-es családi ház eladó (négy hálószoba, nappali kandallóval,
konyha, két fürdőszoba, garázs, fedett terasz, rendezett udvar). Irányár: 22,5 millió
Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
A Kossuth utcában üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Élelmiszer előállítására is alkalmas. Tel.: 30/95-54-700.
Garázs kiadó a Szarvasi úton, az Ady lakóteleppel szemben. Tel.: 70/565-97-49.

Ingatlant keres
Kétszobás, békési, négymilliót érő lakást
vagy házat vennék részletfizetéssel. Havi
35 ezer Ft-tal tudnám törleszteni. 70/3959-732, 16 óra után.
Albérletet keresek gyerekemmel Békésen
és környékén 25-30 ezer Ft-ig + 1 havi
kaució. Tel.: 66/411-578.
Részletfizetésre + szocpol.-ra lakást vennék. Havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni.
20/387-36-92.

Kert, szántóföld
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, Villany. Érd.: 30/945-68-08.
Szanazug gyulai oldalán 6 kvadrát gyümölcsös téliesített nyaralóval eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/578-48-40.
Sebők kertben zártkert eladó. Gyümölcsös, villany, víz, téglaépítésű nyaraló,
pince, kamra, szerszámos. 70/645-31-79.
Sebők kertben 3 kvadrát bekerített, rendezett kert termő gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany van. Érd.: 70/60-60586.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. Télen is
lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész

Építőanyag
kereskedés:

Kecskék, malacok eladók. Bocskai u. 81.,
Tel.: 66/634-507.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Többszínű kiscicák ingyen elvihetők,
anyacicával is. 30/272-43-50, 70/418-1946.
Kiváló munkavérvonalból, törzskönyvezett
szülőktől németjuhász kiskutyák eladók
fekete és ordas színekben, oltva, féregtelenítve. Június 20-től, nyolchetesen elvihetők. 30/749-12-23.

Daewoo Lanos 1.6 SX garantált 84000 kmrel eladó. Érd.: 70/50-88-624.
Megkímélt állapotú Lofty típusú elektromos kerékpár eladó. Te.: 30/200-20-67,
66/416-109.
ETZ 125 cm3-s motorkerékpár eladó vagy
robogóra cserélhető. Tel.: 30/457-23-02.
Eladó: négyütemű Wartburg első-hátsó
lámpák, csomagtartó, kombi hátsó ajtó
nagyon olcsón. Tel.: 30/367-08-94.
Peugeot 125/50 cm3 szép robogó eladó
vagy cserélhető kisebb robogóra. 30/45723-02.
350 kg teherbírású utánfutó műszaki vizsga nélkül eladó. 20/93-93-211.

Állat
Eladó egy tarka (fehér-barna foltos) F–1es üsző borjú. Ár:80.000 Ft. 30/32-56-176.
Kecskék eladók. 30/67-52-575.

Munkát keres, ajánl
Pedikűr, manikűr, műkörömépítés a
Sas utcában. 70/25-65-309, Nyeste Klára
Kisegítő pultost keresek hétvégére. 20/8868-129.
Takarítói munkát keresek délelőttönként.
20/387-36-92.
Faipari munkást felveszünk. 30/9554-700.
Bolti eladói végzettséggel munkát keresek.
Konyhai kisegítői vagy takarítói, házkörüli
munka is érdekel. Érd.: 30/716-58-46.

Egyéb
Eladó: száraz, konyhakész kemény
tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.:
30/95-54-700.
Kőpor eladó. 20/621-69-40.
Négyütemű Briggs motoros fűnyíró 24
ezer Ft-ért eladó. 20/592-85-04.
Asztalos-lakatosipari szerszámok, kárpitozott székek, dohányzóasztalok, éjjeli- és
állólámpák, világos szekrényes sokfunkciós varrógép eladó. 70/236-35-37.
3 db benzines hordó (250 l-es) eladó. Rákóczi u. 18. Tel.: 20/88-62-785.
Használt ruhák 100-300 Ft-ért eladók.
70/24-55-139.
Széthúzható, keményfa ovális ebédlőasztal 6 db kárpitos székkel 56 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 70/32-48-816.
Eladó háromszárnyas ikerablak, kétszárnyas ablak, 500 db betonzsalu, tégla, 1100
W-os fűnyíró. 30/27-28-342.
7x2 m-es kukoricagóré eladó. Irányár: 80
ezer Ft. Tel.: 30/629-18-87, 30/629-18-86.
Eladó: Phonix varrógép, íróasztal, mázsa,
mérleg, szőnyeg, Thonett székek, húsdarálók. Érd.: 30/95-22-466.
70 cm-es hagyományos Orion tévé és
Suzuki Swift 1,3 személyautó eladó. Tel.:
20/991-91-78.
Makita DCS520-as láncfűrész 45-ös láncvezetővel eladó. Kétéves, keveset használt, jó állapotban. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: 42-es lovagló bokszcsizma, kézi tolókapa, 2 db rotára való kapa. 30/27-28-342.
Osztálykirándulások, bejárós és
bentlakásos táborok. Lovas, kézműves és idegen nyelvi foglalkozások.
20/49-77-844.
Házi füstölt szalonna eladó. Tel.: 30/43379-89.
Eladó: műanyag hordók, deltaitatók, üreg
gázpalackok, 2 db disznó önetető, kazánlemezből gyártott hősugárzók, piaci esernyők több méretben. 30/39-49-555.
Rozsdamentes, duplafalú 100 l-es pálinkafőző, 25 l-es finomító edény eladó. Tel.:
30/542-77-01.
Eladó: zsíros bödönök, új víztisztító, kétsínes függönytartó, permetező, 3 db báránybunda fotelba, autóba. Tel.: 30/27243-50.
Bútorok, lánykaruhák, konyhai eszközök
eladók garázsvásáron. 30/22-42-902.
Eladó: 4 db ufolámpa (500 Ft/db) és 2 db
csillár (1000 Ft/db). 70/256-53-09.

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: június 7., 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

Kiscsirkéknek műanyag etetőtálca, önetető, önitató, műanyag rekeszek eladók.
30/39-49-555.
Eladó: gumikerekes piaci kocsi, fa cefrés
hordók, demizsonok, locsolótömlő, 3 db
28-as régi női kerékpár. Érd.: 20/397-93-38.
Eladók: méhcsaládok, almadaráló, betonkeverő, műanyag bödönök, 720 ml-es
üveg nagy tételben méznek, befőttnek, virágzó citromfa. Tel.: 30/272-43-50.
Rekamié, ágyneműtartó, gáztűzhely, hálószobabútor, konyhabútor, morzsoló, hegesztő, varrógép, rotakapa eladó. Tel.:
66/412-955.
Eladó: öntöttvas kád, digitális méreg, felvágott szeletelő, gáztűzhely, rézbojler, kézikocsi, súlyzók, négyszemélyes sátor, 10es műanyag rekeszek, 30x30-as járólap
(11 m2), 20x25-ös csempe (11 m2). Tel.:
30/367-08-94.
Eladó: tálalószekrény, tévéasztal, komód,
előszobafal, gyermek vessző hintaszék,
gyermekágy, vas virágtartó. 30/224-29-02.
2000 db szegedi 80-as fűszerpaprika palánta eladó. Tel.: 70/387-11-31.

Jó állapotú 18 fokozatú teleszkópos kerékpár eladó. 20/93-93-211.
Piros hunyor és liliomtövek, cserepes
virágok, cserepes kaktuszok eladók.
20/355-77-26.
Eladó: dohányzóasztal, 2 db fotel és 2 db
szék, ebédlőasztal 4 db párnázott székkel.
Érd.: 66/411-165, 414-010, 12-13 óra között.
2 db Samsung színes tévé eladó 8000 és
13 ezer Ft-ért. 20/93-93-211.
Olasz 1 ’c-os, robbanómotoros, alig használt szivattyú eladó. Érd.: 30/395-96-92.
P10-es üzemképes blokk, kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő, horgásztó
tulajdonrész eladó Kamuton. 70/27-10532.
Eladó: elektromos szivattyú locsolásra,
bontásból öntöttvas zománcos fürdőkád,
lábas mosdókagyló, falikút. 20/355-77-26.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 25
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Kameraállvány újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/456-12-91.

Hírek
• Az Ünnepi Könyvhétre (június 6-11.) jelenik meg Dr. Seres
István hiánypótló történeti munkája, a Békés két megszállása, melyről már írtunk lapunkban. Az 500 példányban kiadandó könyvet később a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban lehet majd megvásárolni.
• Közel 400 milliós pályázatot adott be Békés Város Önkormányzata a Békés-Tarhos közötti kerékpárút kiépítésére. Sikeres pályázat esetén a 4238-as jelű út mellett új, egyoldali,
kétirányú kerékpárút létesülhet 6585 méter hosszúságban. A
pályázat önerőt nem igényel.
• Nyolc Békés megyei útszakaszra helyezik ki a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által készíttetett táblákat,
amelyek a balesetveszélyes útszakaszokra, kereszteződésekre
irányítják a figyelmet. Olyan helyekre helyezik ki, ahol különösen sok és súlyos közlekedési baleset következett be. Kevés
kivételtől eltekintve a szerencsétlenségek oka emberi hiba,
tudatos szabályszegés, figyelmetlenség.
• 73 diák vett részt a Dr. Hepp Ferenc Iskolából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programja jóvoltából egy romániai, erdélyi kiránduláson nemrég. A célállomás
testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós volt, ahol a Vaskertes
Iskola diákjaival vették fel a kapcsolatot a békésiek. A tanulók és nevelőik eljutottak a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz is, továbbá a Szent Anna Árvaházba. Találkoztak Gyergyószentmiklós alpolgármestereivel, akik a testületi ülések
dísztermében fogadták őket. Szovátát és Korondot, valamint
a tordai sóbányákat érintve érkeztek haza.
• Békés külterületén május 20-án este két személygépkocsi
ütközött össze. A baleset miatt hárman szenvedtek 8 napon
belül gyógyuló könnyű sérüléseket.
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Gobelin kiállítás
a kápolnateremben
Alig másfél évtizede készít gobelineket a békési Kovács Zoltánné, ahogyan so-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

li napokon-estéken varrogat.
Már gyermekként megismerkedett a kézimunkázás majd-

Kovács Zoltánné Zsuzsika gobelinkészítő.

kan ismerik a városban, Zsuzsika néni. A korábban évtizedeken keresztül benzinkutasként dolgozó idős asszony
igen aktív életet él, gazdálkodik, kertet művel, jógázik és
táncol, valamint a hosszú té-

nem minden ágával, az utóbbi
időkben a gobelinnel foglalkozik a legtöbbet.
A kulturális központban
május 17-én nyílott kiállítására virágcsendéleteket, tájképeket, állatportrékat, ut-

carészleteket hozott el. Mindegyiket aprólékos gonddal készítette. A legméretesebben,
egy téli tájat bemutatón több
mint 100 ezer öltéssel több télen át dolgozott.
A tárlatot Diószegi Eszter
grafikusművész nyitotta meg.
Kiemelte, hogy a gobelinkészítés több mint fél évezredes
múlttal rendelkezik, Európában igen gyorsan elterjedt a divatja. Az ilyen technikával díszített textíliákat falvédőként,
ágyterítőként, faliképként számos magyar, így békési háztartásban megtaláljuk.
Kovács Zoltánné élete második önálló bemutatkozásán
a kulturális műsorban mások
mellett saját unokája, a néptáncos Anna is fellépett. A
tárlat június 14-ig a kápolnateremben várja az érdeklődőket. 
Szegfű K.

Egy nyelvet beszélünk
Tanárember, lódarázs

Decemberben felhívott egy kellemes zengésű férfihang, amely egy színészhez tartozott, és felkért, hogy pár hetes határidővel írjak meg egy egyfelvonásost. Elvállaltam, meg
is beszéltük a részleteket, majd a társalgás végén megkérdezte: „Biztos fogod tudni a tartani az időpontot? Lesz rá elég időd? Mert te
tanárember vagy, nem?” Ekkor következett
be az a pillanat, ami igazán ritkán szokott,
tudniillik nem tudtam hirtelen mit válaszolni. Tanárnak is érzem magam, embernek meg
még gyakrabban – de tanárember, az biztosan nem vagyok. Tanárasszony inkább, olyan
szó meg nincs. Számomra a tanárember úgy
jelenik meg, mint kellemes tavaszi felöltőt és
puhakalapot viselő, emelkedett gondolataiba
burkolózó, kicsit szórakozott és felettébb el-

érhetetlen figura, például mint Büky László
tanár úr, hajdani nyelvészprofesszorom, akinek minden évszakra más öltönye volt (van),
mellénnyel természetesen, és a vizsgák alkalmával a kávét porceláncsészéből itta, amelynek hozzá illő csészealja volt. Már csak azért
nem lehetek tanárember, mert itt az utótag
jelentése nem a faj, hanem a ’férfi’. Így a tanárember szóösszetételt – esetemben - kicsit olyannak tekinthetjük, mint az egyszeri
viccben, az állatok bemutatkozásakor a lódarazsat, hogy a darazsat még csak-csak elhiszem, de a lovat?! S hogy viccbe torkolljon a
kicsi jegyzet, egy elgondolkodtató mondattal
fejezem be: „Micsoda fatális tévedés, mondta
a lótetű, és tovább húzta a szekeret.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok május 31-június 14. között

Lehet rajzolni, fotózni,
főzni a Palmetta hétvégén

Június 2. csütörtök 18 óra
Soma Mamagésa előadása Hogyan ne sárkányosodjunk el? címmel.
Kulturális központ

Június 6. hétfő 18 óra
Természetesen az egészség felé szakkör. Téma:
talpmasszázs.
Kulturális központ

Június 3. péntek 8–11 óra
Helyi ízek kavalkádja a piacon.

Június 9. csütörtök 8–11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri Hivatal

A július 8-9-én a Dánfoki
Üdülőközpontban sorra kerülő I. Palmetta Tábor és Családi
Napok kapcsán pályázati kiírásokat jelentek meg.
A hagyományos, tájjellegű
ételek bográcsos főzőversenyére nevezés 3 kategóriában lehetséges: Ifjúsági, Családi/Baráti,
Egyesületek/Szervezetek. A főzéshez szükséges
eszközök (tűzifa, bogrács, bográcsállvány, alapanyagok, egyéb eszközök) biztosítása a résztvevők feladata.
Alkotópályázat iskoláknak, óvodáknak: 1.
rajzpályázat, témája: „A magyar népi kultúra,
ahogyan én látom”, A/4 méretben, 2. zenés-tán-

Június 4. szombat 10 óra
Trianoni megemlékezés. 

cos előadás két szabadon választott népdallal.
Fotópályázat életkortól függetlenül, témája: „A magyar
népi kultúra, ahogyan én látom”. Fotók, rajzok beküldési
határideje: június 30. Nevezési díj nincs. A fotók és rajzok a tábor ideje alatt a tábor területén lesznek kiállítva.
A kiírók értékes egyéni és intézményi nyereményeket ígérnek.
Jelentkezés e-mailben és postán: info@
palmettazenekar.hu, Palmetta zenekar 5630
Békés Malomasszonykert u. 9. További részletek: www.palmettazenekar.hu.


„Szia, te ki vagy?”

Június 5. vasárnap 16 óra
A Budapest Saxophone Qartet jótékonysági
koncertje az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület megsegítésére. Belépődíj 1500 Ft.
Kulturális központ

Június 9–11. csütörtök–szombat
Ünnepi Könyvhét rendezvényei és kedvezményes könyvvásár.
Könyvtár
Június 14. kedd 9 óra
Ünnepség a Teleky utcai Óvoda 60. születésnapján. 
Teleky u. 26.

Kalendárium keresztrejtvény nyertesei
Szerkesztőségünkben kisorsoltuk a 2016-os Békési Kalendáriumban közzétett keresztrejtvény nyerteseit. A helyes megfejtés Gulyás György
volt. A megadott határidőig 22
helyes pályázat érkezett be. A
fődíjakat, az egyenként 5000

Ft-os vásárlási utalványt Szabó
Imre (Kecskeméti utcai lakos)
és Gráf Andrásné (Széchenyi
téri lakos) nyerte. Velük rövidesen felvesszük a kapcsolatot.
Öten a 2017-es Kalendáriumot kapják majd meg a
könyvbemutató ünnepségen,

várhatóan novemberben. Ők a
következők: Váczi Tünde (Babilon sor), Dr. Sándor Imréné
(Páty), Kiszely Menyhértné
(Jégverem utca), Török Gábor
(Árpád utca), Faragó Istvánné
(Magyar utca).
Nyerteseinknek gratulálunk!

Good Báj Biokozmetika

A legújabb innováció már Békésen is!

Ránc- és ajakfeltöltés az első kémiai anyagmentes
HYALURONSAVVAL!

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Szia, te ki vagy? – szólt a
visszatérő kérdés az egykori 1. számú általános iskolában
50 éve végzett három osztály
tagjainak találkozóján. A kérdés nem annyira meglepő, ha
tudjuk, hogy fél évszázad alatt
egyetlen egyszer sem jöttek
össze sem osztályonként, sem
együtt, csak most május 20án. Jantyik utcai iskolaépületüket, melyet hajdanában koptattak, már régen elbontották, így
csupán az együtt megélt iskolai
emlékek felidézése és az elmúlt
fél évszázad személyes életútjainak elmesélése lehetett a céljuk
a közös asztalnál elfogyasztott
vacsora mellett. Két egykori tanáruk fogadta el a meghívásukat, Püski Andrásné Anna néni és Makra Gáborné Sárika néni. A találkozóra a három osztály 90 tanulója közül ötvenen

Honfoglalás tér

Hogyan hat?
A hybrid hyaluronsav
kettős hatással bír:
- hidratál
- feszesít és kontúremelő hatású
Ötven évvel az általános iskola befejezését követően találkoztak újra
az egykori 1. számú iskolások.

jöttek el, köszönhetően Bényei
Gáborné és társai lelkes szervező munkájának. A legtöbben
helyben élték le az életüket, de

néhányan távolabbról jöttek
haza Békésre, közülük páran
már évtizedek óta nem jártak a
városban. 
Sz. K.

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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Kádas László, a Békés-Drén
KC felnőtt csapatának edzője a következő szezontól a Békési Férfi Kézilabda Kft. szakmai igazgatójaként fog tovább

Papp Bálint, a felnőtt csapat új
edzője.

tevékenykedni, míg a felnőtt
csapat edzője pedig Papp Bálint lesz – tájékoztatta lapunkat a klub.
Kádas László több válogatott játékost is kinevelt már
hosszú edzői pályafutása alatt.
A 2015/2016-os bajnokságban
a felnőtt csapat edzőjeként

dolgozott, viszont a következő szezonban szakmai igazgatóként átfogóbb szerepet kap,
az óvodásoktól a felnőttekig ő
lesz a „mentor”.
A fiatal szakedző, Papp Bálint több korosztályos bajnoki címet szerzett csapataival,
az elmúlt két idényben már a
felnőtt csapatnál is részt vett a
szakmai munkában.
- Céljaim között szerepel,
hogy először is korrekt, odavissza bizalmon alapuló kapcsolatot tudjak kialakítani a
csapat tagjaival. A közönség
számára is egy szimpatikus,
szerethető, jó közösségű, és
ami a legfontosabb, hogy egymásért küzdeni tudó csapatot
alakítsunk ki. Mindemellett
reméljük, hogy ez eredményességgel is párosulni fog - nyilatkozta Papp Bálint, aki júliustól veszi át a szakmai munkát.
A felnőtt csapat győzelemmel zárta a 2015/2016-os bajnokságot, hazai pályán a Lajosmizsét verve. A Békés-Drén
KC a hatodik helyen fejezte be
a bajnokságot.

Fotó: kulturális központ.

Nyolc aranyérem maradt
itthon a giriseknél

A békési girisek: Körözsi Krisztina, Nagy Viktória, Szűcs Istvánné, Bacsó Nikoletta, Sipos Éva.

Május derekán Békés adott
otthont az Európa- és Országos Giri-sport Bajnokságnak.
A versenyre több mint félszázan neveztek, a nemzetköziséget ukrán és német sportolók
jelentették. A sportolók ös�szesen 23 turnusban léptek a
bírák elé. A verseny az IGSF
és MKMGS szabályrendszerei alapján zajlott, ennek értelmében életkorunknak, súlycsoportjuknak és gyakorlatuknak megfelelően indultak a
versenyzők. A békési girisek
közül öt hölgy mérette meg
magát a bajnokságban, ketten közülük most először versenyeztek. Mindannyian remekül teljesítettek, összességében nyolc érmet szereztek a
helyiek.

Békésiek eredményei:
Országos Giri-sport Bajnokság:
Szűcs Istvánné: hosszú ciklus, 12 kg, 5 perc, 70 ismétlés
- I. helyezett
Körözsi Krisztina: szakítás,
16 kg, 3 perc, 72 ismétlés - I.
helyezett
Nagy Viktória: szakítás, 12
kg, 3 perc, 69 ismétlés - I. helyezett
Bacsó Nikoletta: hosszú ciklus, 8 kg, 5perc, 69 ismétlés
- I. helyezett
Sipos Éva: szakítás, 8kg, 5
perc, 108 ismétlés - I. helyezett
Ezekkel az eredményekkel
Szűcs Istvánné, Körözsi Krisztina és Nagy Viktória az Európa-bajnoki mezőnyben sem talált legyőzőre.

Horgász
szemmel
FEEDER KELLÉKEK
Megkérdőjelezhetetlenül a
feeder horgászat a modern kor
egyik leghatékonyabb lehetősége. Ez a horgászmódszer nem
csak a feeder horgászbotról
szól, hanem más kiegészítőkről is, amelyek nélkülözhetetlenek. Leggyakrabban alkalmazott a method etetőkosár
és töltője. Vannak új method
kosarak, amiket a nagy dobáspontosság érdekében lettek továbbfejlesztve, és mindig talpra állva esnek. Másféle etetőkosarak is vannak: a folyókra szögletes, rácsos, hengeres,
amik könnyen siklanak a vízen. A feeder szerelékben még
a kapcsoknak is szerepük van,
ezek teszik lehetővé az előkék
gyors cseréjét. A feeder előkék
a csalik észrevétlen felkínálásában nyújtanak nagy segítséget. A horgok kicsik és erősek,
minden csalihoz a kiforrott
forma és méret ajánlott.
Nagyon fontosnak tartom a
jól átgondolt taktikát. Ha éppen nem jön a hal vagy kapásszegény időszakban vagyunk,
ne féljünk változtatni a horogméreten vagy az előke vastagságán.
Tipp: szintén nagyon fontos a pontos horgászat, mindig
ugyanarra a pontra dobjuk az
etetőkosarat. A jelző lehet a segítségünkre.
Szekerczés Sándor

Keresse
a friss
békési híreket
Facebook oldalunkon!
www.facebook.com/
bekesiujsag.hu

Napsütésben zajlott
a Derűs Kupa

Az első két helyen békési csapat végzett, de mindenki elégedetten távozott

A nyolcadik alkalommal
rendezte meg a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
a Derűs Kupát, a régió egyetlen, fogyatékkal élő felnőttek
számára szervezett sportversenyét. A rendezvényre 11 csapat nevezett több mint 250
megjelenttel.
A rendezvény csodálatos napsütésben a Belencéres
Néptáncegyüttes gyerekcsoportjának táncával kezdődött,
majd Kádasné Öreg Julianna,
a szervező intézmény igazgatónője köszöntötte a megjelenteket. Izsó Gábor polgármester megnyitóbeszédében
hangsúlyozta a sport, az egészséges életmód, és az együttlét
örömét. Elmondta, hogy szívügyének tekinti a Derűs Kupát és a visszatérő vendégek
létszáma is annak létjogosultságát igazolja. Sőt, szeretnék,
ha a jövőben még több csapatot hívhatnának meg erre a
versenyre.
A Linea Fitnesz bemutatója után Bimbó Katalin edző
segítségével melegítettek be
a versenyzők, majd kezdetét
vette a verseny. Az öt egyéni
és két csapatversenyben kö-

Fotó: Serfecz Dávid.

Edzőváltás
a kézicsapatnál

Az egyik legnagyobb siker idén is a remek hangulatú futóverseny volt.

zel 200 versenyző mérte össze
erejét. Ligetfutásban, helyből
távolugrásban, medicinlabda hajításban, célbadobásban,
kosárra dobásban, továbbá
kötéshúzásban és váltó sorversenyben. A kötélhúzást a
Kétegyházi Sérült Fiatalok
és Segítőik Egyesülete nyerte meg, a mezőberényi Mécses
Egyesületet, és a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ csapatát is legyőzve. Az összesített végeredmény
azonban a békési Harmóniaház sikerét jelentette, megelőzve a Békés Városi Szociá-

lis Szolgáltató Központ Derűs
házát, és a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központot, amely Békéscsabáról
érkezett.
A rendezvény sikerességét
segítette a Békési Polgárőrség,
a Békési Rendelőintézet, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola,
a Békés Városi Polgármesteri
Hivatal, Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ, a Békési Sportcsarnok, az Oázis Üzletház, Kovács István hentesmester és a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ Dánfoki
Üdülőközpontja.

Öröm segíteni
(Folytatás az 1. oldalról)
- Miért híres a finn oktatás?
Aarne: - Mindig azon dogozunk, hogy egyre jobb
legyen az oktatás. Megtanítjuk, hogy különböző igényű és képességű emberek tudjanak és szeressenek
tanulni. Finnországban nem „kötelező” az, hogy fiatalon tanuljanak tovább az emberek. Néhányan elmennek először dolgozni és később járnak egyetemre. Ehhez minden lehetőségük adott, és akár a doktori címet is megszerezhetik. Azonban nálunk minden egyetem ugyanolyan szinten tanít, és ugyanazt
tanítják. Nincsenek jobb vagy rosszabb iskolák.
- Mit gondolnak, mi lehet a kitörés a magyar oktatás számára?

Pirjo-Riitta: - Úgy gondolom, nem túl szerencsés, hogy csak tanulnak és tanulnak a diákok.
Szükség van olyan tantárgyra is, ami a kézügyességet fejleszti, és hogy egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni. Ez felüdít, kikapcsol, jót tesz a léleknek.
Aarne: - Azt vettem észre, hogy Magyarországon
sokan nagyon szeretnek sportolni, ám ennek nem
feltétele, hogy a legjobb legyen benne az ember,
csak arra van szükség, hogy élvezzük, amit csinálunk. Nem kell mindenáron erőltetni, hogy valaki
a legjobb legyen. Kevesebb tanórára lenne szükség, hogy több idő legyen megérteni a tananyagot,
hagyni kell leülepedni a tudást.
Béres Tamara

Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2017-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki
magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „A velünk élő természet.”
Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt
oldalon.

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

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba
• postán a Családért Alapítványnak címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
• elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com
címre

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