2017. március 28.  XXV. évfolyam 6. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

- Mi az a Robotikatt?
- A Robotikatt egy fantázianév, amely az országban működő szakköreinket hivatott összefogni.
Lego robotokat építünk, programozunk szakkörök
keretein belül. Ez jelenleg 1-8. osztályos általános iskolás gyermekek számára elérhető, főként
Budapesten és Békésen. Békésen egyedül tevékenykedem, a Robotikatt szakkörei közül mindet
én vezetem, Budapesten a nővérem dolgozik, így
tekinthetjük ezt családi vállalkozásnak is.
- Hogy jönnek a képbe a legók?
- A LEGO cég mindig úttörő volt az innovációs fejlesztések terén, így a 2000-res évek elején
kifejlesztettek egy modellt, amivel játékos módon lehet oktatni a robotikát. Kezdetben otthoni
felhasználásra szánták, ám a jelenleg kapható,
harmadikgenerációs EV3 Lego készletnek már
speciális oktatási verziója is napvilágot látott.
A mi szakköreinken kisebb csoportokban ilyen
szettekből építenek a gyerekek.
- Mit jelen a gyakorlatban a robot kifejezés?
- Számunkra a robot kifejezés egy teljesen
vagy részben automatizált, feladattal ellátott általunk épített lego-építményt jelent, amely több
céllal is rendelkezhet. Például legyőzhet egy
akadálypályát, másik robotot, vagy egyszerűen
csak az időt, gyorsasági verseny keretein belül.
A legtöbbször direkt mozgásra képes, kerekek,
lánctalpak vagy lábak segítségével.
- Hogy kell elképzelnünk ezt az egészet?
- A foglalkozásokon a gyerekek feladatokat
kapnak, amit kiegészítenek a saját képzelőerejükkel. Így például, ami egy vonatnak indul, lehet, hogy sokkal inkább fog egy sínen futó markolóra hasonlítani, ha a gyerek olyan elemeket
tervez hozzá.
(Folytatás a 7. oldalon)

Hazai pályán a Lajosmizse ellen lépett pályára a Békés-Drén
KC március 18-án. A csapat végig magabiztosan vezetett, majd
32-24-es végeredménnyel küldte
haza a vendég Mizse KC-t. Azonban nemcsak a fölényes győzelemre lehet büszke a klub, hanem
a szurkolóira is, hiszen a buzdítás mellett adománygyűjtő akciójukban is számítottak rájuk.
A meccs napján adománygyűj-

tő pontot állítottak fel a Sportcsarnokban, ahol a Viharsarki
Koraszülöttmentő Alapítványt
támogathatták a drukkerek. A
Békési Férfi Kézilabda Club és
szurkolóik együttesen 285.500
Ft-tal segítettek közelebb kerülni egy Békés megyében szolgálatot teljesítő koraszülött mentőautó beszerzéséhez. Gratulálunk a
szép eredményhez és a példamutató összefogáshoz!

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány
bankszámlaszáma:
54000131-11035374-00000000

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Robotépítés
gyerekeknek

A szurkolók is segítettek adományaikkal

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Békés Megyei Központi Kórház csecsemő- és gyerekgyógyász főorvosa, a gyűjtés kezdeményezője veszi át Polgár Zoltántól a Békés-Drén KC 150 ezer Ft-os adományát, melyhez a szurkolók
közel ugyanennyit tettek hozzá.

Értékes bélyegkiállítás a reformáció témájában
80 ország reformációhoz, a reformáció nagy magyar és nemzetközi alakjaihoz, a Szentírás üzenetéhez kötődő bélyegeiből nyílt kiállítás a kulturális központban. A
március 31-ig látogatható tárlat
dr. Kocsis Attila református lelkész magángyűjteményének válogatott darabjait tárja a látogatók
elé. A Magyar Református Szeretetszolgálat programigazgatója amerikai külmissziós szolgálata idején, 15 éve kezdte el az ilyen
témájú bélyeggyűjtést, reformáció
tematikájú gyűjteménye Magyarországon párját ritkítja. Mint lapunknak elmesélte, gyűjteményét
az internet segítségével gyarapítja.

A KÉSZ békési szervezete, a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ és Békés Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családtagját
április 5-én, szerdán
18 órára a kápolnaterembe,
a KÉSZ által alapított

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Szabó Zoltán informatikatanárral

Maga a gyűjtő, dr. Kocsis Attila lelkipásztor vezette körbe az érdeklődőket a
kulturális központ kápolnatermében berendezett bélyegkiállításon.

női tavaszi nyári

CIPŐVÁSÁR!

Széles, problémás, fájós lábakra!
Áraink: 2900 – 5900 Ft-ig

SURSUM CORDA-díj

MEGHÍVÓ
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
és a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját a

Nefelejcs-díj

átadási ünnepségére.

átadó ünnepségére

Az elismerést a város életének
egészségügyi és szociális területén kifejtett
kiemelkedő tevékenységükért, életművükért kapják
a kitüntetettek.
A díjakat Zajácz Tamás iparművész készítette.
Az estet zenés-irodalmi műsor színesíti.
A belépés díjtalan.
A rendezvény után szeretettel várunk mindenkit
egy szerény falatozásra.

A Békésre érkezett vándortárlat
több különleges darabot is bemutat, például egy aranyfüsttel bevont domborbélyeget Luther Márton német reformátor arcmásával
az USA-ból, egy indiait, amelyen
Ghandi és Kálvin János együtt
szerepel, továbbá olyan távoli országok bélyegeit, mint - sok más
mellett, példaként említve - Bhután, Pápua Új-Guinea, Brazília
vagy Türkmenisztán.
A Bélyegeken a reformáció című kiállítás az idei év egyik világszerte
kiemelt jubileumának, a reformáció 500. évfordulójának egyik helyi
rendezvénye.
Szegfű Katalin

és az azt követő szeretetvendégségre.

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

BÉKÉS, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
2017. március 31. péntek 9–11 óráig

Helye: Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)
Ideje: április 8. szombat 16 óra
Köszöntőt mond: Katona Gyula, református esperes
Zárszót mond: Izsó Gábor,
a Nefelejcs Egyesület tiszteletbeli tagja
A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Bereczki-ház a Mezei utcában
A Mezei utca 7. szám alatti gazdaház a mellette levő magtárral együtt a feltétlenül védendő épületeink közé kell hogy tartozzon.
Az 1900-as évek elején épült ház érdekessége, hogy megépülése óta folyamatosan a
Bereczki család lakja.
Bereczki Mihály gazdálkodó már az első
világháború előtt itt
élt családjával. A házhoz tartozó telek eredetileg lenyúlt a Posta utcára. A teleknek ezen
a végén lévő melléképületek az 1978-as földrengéskor erősen megrongálódtak.

A nyeregtetős parasztháznál különösen értékes az oldaltornác a négyszög keresztmetszetű pilléreivel. A
mellvédszerű falazás
téglából készült. Maga az épület vályogfalazású. Az utcai szobában a kemencét elbontották. A hatalmas székely kapukra
emlékeztető bejáró
sincs már meg. Viszont még megvan a magtár, amiben a gabonát tárolták. Az épületegyüttes védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Ismét a Torony Rádióról
Tekintettel a lakossági megkeresésekre, Békés Város Önkormányzata nevében Izsó Gábor polgármester úr – mint felelős település vezető – az illetékes hatóságokhoz fordult
a Torony Rádió elnémulása ügyében, megkérdezve azt,

hogy miért miért nem sugároz
műsort a rádió és van-e remény
az eddig egyetlen – ugyan magánkézben levő – de a város lakossága által hallgatott rádió
újbóli megszólalására. A megkeresett hatóságok közül eddig
a Nemzeti Adó és Vámhivatal-

tól érkezett válasz, mely hatóság közölte, hogy titoktartási
kötelezettsége miatt nem adhat ki információt az üggyel
kapcsolatban.
Amennyiben
máshonnan is érkezik válasz a
polgármester megkeresésére,
lapunk visszatér a témára.

még kapható

az Üdvözlet Békésről című kiadvány!
A 140 oldalas, exkluzív kivitelű,
Békés múltját bemutató fotókönyv
továbbra is mindössze
1895 Ft-os áron
vásárolható meg.

Üdvözlet Békésről
A millenniumtól az ezredfordulóig

töltő személy is. Ketten Békésről pályáztak, és a legtöbb pályamunka a megyéből érkezett.
Ám távolabb élőket is megihletett a különleges belső építészeti megoldású terem, amely
mintegy kellékként kell, hogy
megjelenítődjön. Még egy Spanyolországban élő magyartól
is érkezett színdarab - ismertette lapunkkal Túri Andrea,
a Kecskeméti Gábor Kulturá-

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

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.

adóbevallás
elkészítését
vállalom.

Még nem dőlt el a drámaverseny

A kiírást Izsó Gábor polgármester kezdeményezte. Amint
elmondta, mások mellett
azért, hogy ezzel is színesítsék
a 41. Békés-Tarhosi Zenei Napok programjait, hiszen az előadást ennek idejére, június 17re tervezik.
A pályázók közül a legfiatalabb 12, a legidősebb 77 éves.
Van köztük tanár, újságíró, teológus, de börtönbüntetését

Az olyannyira gyakran emlegetett egészséges életmód a sport mellett a kiegyensúlyozott táplálkozást
is jelenti. A különböző diéták segíthetnek a fogyásban, de a kalóriákban szegény, ám vitalizáló étrend
összeállításánál nagyon oda kell figyelnünk.
A helyes táplálkozás egyik alapja a rendszeresség: étkezzünk naponta minimum négyszer,
inkább ötször, lehetőleg
mindig ugyanabban az időpontban. Törekedjünk arra, hogy az evés kiemelt
szerepet kapjon: együnk
kényelmes körülmények
között, nyugodtan, nem
kapkodva. A főétkezések
adagjait a szakértők szerint az 1 tenyérnyi hús, 1 ökölnyi szénhidrát és 2
ökölnyi zöldség szabállyal lehet a leginkább meghatározni. A reggeli, az ebéd és a vacsora mellé iktassuk be a tízórait és az uzsonnát is. A reggelit sose hagyjuk ki, a vacsorát pedig lefekvés előtt legalább másfél órával fogyasszuk el.
A mozgásban gazdag életmódhoz elengedhetetlen az energiát biztosító szénhidrát, de nem mellékes, hogy milyen forrásból jut hozzá a szervezet.
Éppen ezért csökkentsük a túl sok tápanyagot nem
tartalmazó, finomított lisztből készült termékek fogyasztását (ilyen például a fehér kenyér, a tésztafélék), valamint a burgonya- és az édességadagokat.
Ehelyett a szénhidrátbevitel nagyobbik részét teljes

Magánszemélyeknek,
őstermelőknek

Kapható
a Fakuckó játékboltban,
a Barta kereskedésben
és a Püski Sándor Könyvtárban.

Óriási volt az érdeklődés az első alkalommal kiírt „Beépített kellékek” című drámaíró versenyen, amelynek lényege,
hogy a leendő színdarab helyszíneként a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ aulája kell, hogy szolgáljon. A háromtagú zsűrinek 41 színdarabon kell átrágnia magát, majd
meghoznia a döntést: melyiket adják majd elő a békéscsabai színitanház növendékei.

Szabaduljunk meg a súlyfeleslegtől!

lis Központ igazgatóhelyettese. Elmondta még, hogy a kiírás szerint a darabnak kapcsolódnia kell Kodály Zoltánhoz,
mert idén halálának 50. évfordulójára emlékezünk.
A zsűrit Kovács Edit színművésznő, Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója és Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója,
rendező alkotja. Ők hárman a
beküldők neveit nem ismerve,
szigorú titoktartás mellett olvassák át a műveket.
A tervek szerint április 13án, a várossá nyilvánításról
megemlékező ünnepi testületi ülésen hirdetik majd ki, melyik színdarab lesz a befutó.

Hőzső u. 50/1.
Telefon: 30/522-47-13.
Pálfiné Salamon Anna

Fess
Rochilde
Nagy tételben
tavaszi-nyári
CIPŐK
és ruhaneműk
érkeztek.
Csirkerendelés!
vörös, fehér, Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

kiőrlésű kenyér, zabkorpa és sok gyümölcs tegye
ki. A szénhidrátbevitel minőségi átalakítása mellett
fontos visszaszorítani a sok cukrot és sót tartalmazó élelmiszereket. Nem kell kiiktatni a húst az étrendünkből, de a súlycsökkentő diétában a vörös húsoknál a halak és szárnyasok hangsúlyosabbak. A
főzéshez, sütéshez inkább használjunk olíva olajat,
a technológiák közül a zsiradékban
való sütéssel szemben válasszuk a
gőzölést, párolást, a fóliában, teflonedényben vagy fedett cserépedényben, mikrohullámú sütőben
készítést.
Pár tanács: a reggeli a
kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen
eleme. Fontos, hogy rostban és vitaminban gazdag ételekkel indítsuk a napot. Tízóraira fogyaszthatunk például joghurtot, ami gazdag káliumban,
kalciumban, B-vitaminban és fehérjében. Ebédnél
kombináljuk a fehérjét zöldségekkel és szénhidráttal. Fontos, hogy utóbbiból fogyasszuk a legkevesebbet. Érdemes minden nap enni olajos magvakat, mert egészséges zsírokban gazdag táplálékforrások, magas továbbá a vitamin- és ásványi
anyag tartalmuk. Gazdagok többszörösen telítetlen zsírsavakban, amik csökkenthetik a koleszterinszintet, a vérnyomást. Igyekezzünk vacsorára
minél könnyebb ételeket fogyasztani. Válasszunk
salátákat vagy könnyebb zöldségleveseket!

Óvodai beíratás Békésen
Békés városban az óvodások beíratásának, előjegyzésbe
vételének helyei, időpontjai:
1. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda: április 19-21.
8-16 óra között (Móricz Zs. u. 44.)
2. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde: április 25-26. 8-16
óra között (Baky u. 4.)
3. S zegedi Kis István Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Jantyik Óvoda: április 25-26. 8-16 óra között (Jantyik M.
u. 33.)
A gyermekek felvételéről a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve
az intézmény igazgatója dönt. A gyermekek csoportba való besorolásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményét kikérve
a tagóvoda-vezető határoz. 


Berill

Ékszer
és Zálogház

Arany ékszer vásár

Megújult
árukészlettel,
óriási választékban,
szolid áron
kínálunk gyűrűket,
női és bébi
fülbevalókat,
nyakláncokat,
nyakék
garnitúrákat,
férfi láncokat.
Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők!
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron:
7000 Ft/ gramm.
Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk
csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre
30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon
Térjen be hozzánk!
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A márciusi ifjakra emlékezve

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
László Tibor és Szabó Angéla.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Bányai Gábor (63 évesen), Domokos Gábor Mihály (58), Gálné
Schmidt Éva (58), özv. Lukács
Gáborné Kis Eszter (96), Oláh
János (88, Bélmegyer), Megyeri
Mátyás (80), Fekécs János (69),
Szabó Gábor (68), Lipcsei Mihály (86), Zseák Gábor (73), Cseke László (77), Bróda Ferenc István (70), Somlyai Mihályné Nagy
Erzsébet Emma (64), özv. Fekete Mihályné Bozsányi Olga (79),
özv. Nagy Gáborné Kiss Julianna (88), Perei József (60).
Nyugodjanak békében!

cius 15-e pesti eseményeinek
részletes és élményszerű ismertetésére is.
Később a Belencéres Néptáncegyüttes adott ünnepi
műsort. A Mahovics Tamás
néptáncpedagógus által rendezett színvonalas összeállítás
a táncjelenetek mellett prózai

Ragyogó időben zajlott a március 15-i nemzeti ünnepről emlékezés
Békésen. Kulturális műsort a Belencéres Néptáncegyüttes adott.

Az Európai Unióról tárgyaltak
Sok más mellett az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerek
egységes minőségének kérdése is szóba került azon a nemzetközi konferencián, melynek
városunk adott otthon március utolsó hétvégéjén. Az eseményen nyolc ország küldöt-

tei képviseltették magukat,
köztük két testvérvárosunkból, a romániai Gyergyószentmiklósról és a lengyelországi
Myszków-ból is érkeztek delegáltak. Izsó Gábor polgármester kiemelte: a „Közösségek hálózata a polgári kezde-

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Tűzifa

árusítása, feldolgozása
minden formában

(méteres, kuglizott, konyhakész)

a kért méretben,
akár kiszállítással Békésen,
egész héten!
Tel.: 00 36-70/28-10-941

Vicc
Pistike az öreg családi Bibliát lapozza. A 36. lap után kiesik egy elszáradt falevél. Pistike megjegyzi:
- Ádám és Éva biztosan itt
vették le a ruháikat!
***
Nagymama kíváncsi, hogy
kisunokája ismeri-e már a színeket. Sorban mutatja neki a
cérnagombolyagokat. Kilenc
he
lyes válasz után Pannika
megunja:
- De nagymama! Ezeket
már neked is tudnod kellene!

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

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

(tölgy, bükk, gyertyán
valamint akácfa)

Önkormányzati és kormányzati intézmények, pártok, helyi oktatási-nevelési és kulturális intézmények, civil szervezetek képviselői emlékeztek
e módon a Forradalmi emlékműnél mintegy 400-500 békési személy jelenlétében zajlott
ünnepségen.
Szegfű Katalin

Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Dr. Csiby Miklós fejből
mondott beszédében – amely
inkább volt történelmi előadás,
mint szónoklat – a reformkorról, a magyar történelem egyik
legdicsőbb korszakáról szólt. A
nagyratörő álmokról, melyeket sajnos ekkor is - mint oly
sokszor népünk története során - a „tökmagjankók” lerontottak. A városvédő egyesület
alelnöke e ponton aktuálpolitikát szőtt beszédébe, azokról a szűklátókörű csoportokról szólva, melyek épp a közelmúltban elvették a leendő budapesti olimpiai játékok álmát
és esélyét.
- A márciusi ifjak nem tartoztak a politikai elithez, de
radikális elveket vallottak és
sokakhoz jutottak el a szavaik.
Elszánt férfiak voltak, akiknek
az igazság volt a fegyverük –
folytatta Csiby Miklós. Beszédében kitért még 1848. már-

Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.

MAGIX FATELEP

Március

Lovas huszárok, táncos-irodalmi műsor, ünnepi hangulat, szövegeket és verseket is tartalfélezer érdeklődő a szép tavaszi időben – ez jellemezte az mazott.
idei békési március 15-i megemlékezést.
Végül koszorúzás zajlott.

Ügyeletes gyógyszertár
március 25. - április 1.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
április 1-8.
Levendula Patika (Csabai u.)
április 8-15.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

békési-tem

Jegyzet

Békési városvezetők a Lengyelországból érkezett vendégekkel.

Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2018-as Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „Békés – örök változásban is állandóság.”
Pályázni lehet fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló, egy témában elkészített 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 2018-as Békési Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

ményezés elemzésére az európai demokrácia mentén” című, egy éve indított és több
országon átívelő projekt záró konferenciájának is számító esemény elmélyíti az emberi kapcsolatokat a részvevők között. Egyben olyan tervezet előkészítését is szolgálja,
amely később az alapja lehet
egy európai polgári kezdeményezésnek, végső soron egy
„jobb Európa” megteremtésének, melyben a lakosságnak
is aktív szerepe lehet. Az előadások között mások mellett
az európai integráció, az európai közös és a nemzeti értékek
változásai, és jövőbeni kultúra kérdései is szóba kerültek a
kétnapos konferencián, melynek fő helyszínét a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
adta. 
Sz. K.

A pályamunkák
eljuttathatók:
 személyesen
– a felnőtt könyvtárba
 postán
– a Családért Alapítványnak címezve (5630
Békés, Petőfi utca 20.)
 elektronikusan
– a bekesiujsag@
gmail.com címre
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen. A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.

A tél most fél, mert lesz
tavasz. Tavasz lesz, mert
fél a tél! Egyszerű, nem?
Ez tulajdonképpen minden ránk kényszerített
rendszer halála: a félelem.
De a tél most valóban elmegy, s szép tavasz közeleg. Ám résen lenni mindig kell: „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, a
meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe
szalad. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar
nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Bemásszák
lelkünket a gépek, mint
aluvót a bogarak. Belsőnk
odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg
- űzi egymást a bosszúállás vágya s a lelkiismeret.
S mégis bízom. Könnyezve intlek, szép jövőnk, ne
légy ily sivár! Bízom, hisz
mint elődeinket, karóba
nem húznak ma már.”
József Attilát idéztem,
kicsit összevonva a sorokat.
A vers vége fele így folytatja: Majd a szabadság békessége is eljön… Eljön,
ebben bízunk mind-an�nyian szerte a Kárpát-medencében, ahol csak magyarok élnek. Délvidékről
elvándorolnak az emberek,
de a maradók folyamatosan próbálják félretolni a
minduntalan felbukkanó
depressziót és dolgoznak
azon, hogy minden ottani sors-társ számára világos legyen: otthon maradni tisztesség és jó. Horvátországban és Szlovéniában
ébredezve és egyre öntudatosabban ragaszkodnak
anyanyelvükhöz a még
magyarul beszélők. Burgenland majdnem megette ottragadtjainkat, de
csak majdnem. Van még
remény ott is. Felvidék saját egykori kishitűségét levetve emeli fejét. Bújtatott
kettős állampolgárok, honiságukból kitaszítottak
teszik meg első - néha még
tétova - lépéseiket a magyar éntudat felé. Kárpátalja népe nagy viharokban
áll: megfogyva bár, de törve nem. S az anyaság édes
ízére végre rádöbbenő magyar állam teszi a dolgát:
nyújtja kezét. A csángók,

szerte-szórattatva mutatják a példát: a sziklából is
kinő a növény, akár még
szálfányi fenyő is. Mert egy
ideje már határokon átcsorduló kis-magyarországi víz is öntözi ellenséges,
szikes talaját. És Erdély,
„édes Erdély”, szórványaival, maroknyi székelyével, nyugati hegyeken túli részekbelijeivel vívja mindenórás végkifejletet
sejtetni akaró végű - harcát a naponta más alakot
öltő és Janus arcú hatalommal. Itt is nagy az anyaországi akarás, bő a segítség.
Talán, ha módjában még
változna kicsit, jobb is lehetne az eredmény… Aztán, a sokat emlegetett,
csonkított maradékság országa és népe mit tesz még
ezeken kívül? Mondjuk
magért? Ki-ki önmagáért
elébb - néha az ég felé lesve - aztán családjáért, hogy
alapköve mindig megmaradjon. Majd közösségéért,
mert enélkül holt malaszt
minden, s pocsékba menő
erőfeszítés az egész. Aztán anyanyelvéért, népéért, országáért, nemzetéért
megtesz-e mindet a kishoni magyar? Rend van-e lelkében, elméjében, szívében, testében? Dolgozik-e
azon, hogy a sajátja mellett
a magyarság kollektív lelke
is újraépülhessen? Bízom,
igen, mint József Attila is.
A minapi békési március 15-i ünnepség azt mutatta: jogos a reménykedés,
a hit, a bizakodás. Szép ünnep volt. A műsor első rangú és teljesen saját termék.
A Belencéres táncegyüttes
táncai és irodalmi (!) műsora, a Bagoly Laci zenekara, a megszokottan, mindig azonos, magas minőségen szóló Dr. Csiby Miklós szónoklata, a felvonuló
derék huszárok, a rengeteg
koszorúzó, a mosolygó ég
mind-mind hozzájárultak
ehhez a felemelő érzéshez.
Sokan voltunk. Emberek,
magyarok, békésiek. Olyan
jó volt, hogy pillanatra még
József Attila négylábúit is
feledtük. S az általuk terjesztett mételyt is. Ne feledjük őket. De ne is szenteljünk túl sok figyelmet
rájuk. A lényeg fontosabb.
És az mi vagyunk, magyarok. Szerte a nagyvilágban,
mégis együtt, mégis egyre
inkább egyként.
Szerteszét, de mindenhol
otthon, s mégis hazavágyva. Ezek volnánk hát mi,
furcsa, egyedi nyelvű népei
az Úrnak.
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Béke velünk
„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:7) Bizonyára sokan foglalkozunk a kérdéssel,
honnan ered, hogyan tapasztalható meg a békesség. Sokak szerint meditációval, a belső béke keresésével, mások az agykontrollra esküsznek, megint mások pedig különböző szerekben vélik megtalálni a várva várt békét. A keresztény ember számára
nincs más forrás, mint az, amiről Pál apostol beszélt a kezdő sorokban, és hadd mondjam el: senki számára nincs más megfelelő, teljes és tiszta forrás, csak az Isten békessége. Ez az a béke,
ami a halálos ágy mellett is megtart; ez az a béke, ami a legnagyobb anyagi krízisben is bátorságot ad; ez az a béke, ami nem
kompromisszumok árán jön létre, mert nem az emberből fakad,
hanem egy külső, biztos forrásból. Mint ahogy az ember képtelen saját magát megváltani, úgy képtelen békét teremteni, s ha
sikerül is, mindez csak időszakos. Erre egyedül a béke szerzője képes, a Benne való hit pedig minket is felszabadíthat ennek megtapasztalására!
D. Nagy Bence

Az elmúlt év különösen jól
sikerült a Palmetta zenekarnak: számtalan koncert, ötödik lemezük kiadása, lemezbemutató koncertsorozat a leghálásabb publikum, a gyerekek előtt, újabb videoklip elkészítése, és az első Palmetta
nyári tábor megrendezése jelölték ki a sűrű program állomásait 2016-ban – hangzott el
a hagyományos tavaszköszöntő Palmetta koncerten a kulturális központban.
Az énekkar ezúttal a korábbiaktól eltérő összetételben állt
színpadra. Szebeni Szilvi mellett
Takács Éva énekelt. (Klapka
Ágnes kilépett, míg János Hajnalka a jövőben szakmai mentorként áll a zenekar mellett.)
A koncert a „Hidegen fújnak a

Fotó: GA-Pix Fotó.

Csendesül... Tavaszt köszöntő Palmetta koncert

A tavaszt köszöntette hagyományos akusztikus koncertjével a békési
kötődésű Palmetta zenekar.

szelek” kezdetű népdalfeldolgozással kezdődött, majd két órán
keresztül következtek egymás
után a Palmetta összetéveszthetetlen stílusára átírt népdalok,
köztük egészen közismertek is,

mint például a „Tavaszi szél vizet áraszt”, a „Kis kece lányom”
vagy az „Indulj el egy úton”.
Hallhatott a közönség Békés
megyében gyűjtött katonadalt,
erdélyi népdalcsokrokat is. A

színpadi látványosságról ezúttal is a Palmetta tánckar (Bátori Sándor-Mucsi Katalin, Toldi
Zoltán-VidaKrisztina, Buzder
Csaba-Salamon Edina) gondoskodott. Az esten Kovács Kinga
sarkadi énekesnő gitárkísérettel dalokat adott elő vendégművészként. A dobok mögött a zenekarvezető Kima Norbert ült,
akusztikus gitáron Vanyó Szilárd, basszusgitáron Boros Attila játszott.
A koncerten elhangzott, hogy
a zenekar május végén Németországban lép fel, ahol metálprodukciójukat is bemutatják.
Július 8-9-én pedig Dánfokon
a II. Palmetta Fesztiválra kerül
sor, a sztárvendég a heavy metal
zenét játszó Ossian együttes lesz
majd. 
Szegfű Katalin

Arany Jánosra emlékeztek a legutóbbi
Irodalmi Svédasztal rendezvényen
mia tagjára és főtitkárára. A
magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakjára. Habár Gellénné Körözsi Eszter tanárnő előadásában egyebek mellett azt is közölte a szép számban megjelenő közönséggel,
szomorúan tapasztalja, hogy
Arany idegen a mai középés fiatal generáció számára.

Keresztény szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást,
sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig!
Kis közösség, esztétikus környezet, szeretetben való egyéni bánásmód,
a gyermekek fejlődéséhez igazodó nevelés - oktatás… ezt kínáljuk!
Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!
Református iskolánk 1-4. évfolyamának elhelyezésére két külön épület áll
rendelkezésünkre. A Petőfi utca 3-5. és
a Rákóczi utca 8. szám alatti kisiskolánk
a hagyományos értékeket kívánja közvetíteni, ahol ideális feltételeket biztosíPetőfi u. 3-5.

1. A
Mészáros
Gáborné

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

a kérkedéstől, az anyagiasságtól, a hűtlenségtől, és minden
negatív szokásunktól.
A következő Irodalmi Svédasztal április 19-én, szerdán
16:30-tól lesz, amelyen a háziasszony, Szilágyiné Szabó
Ágnes tanárnő szintén egy
jelentős művészről, William
Shakespeare-ről szól majd.
Zsombok Imre

„Vár” a Szegedi!

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

Kevesen említik kedvencükként. Viszont azt is elmondta,
hogy a jelenleg Nagyszalontán élő idős emberek azt vallják, Arany János nekik élni segít még ma is. Elhangzott az
is, Arany mindent tud az emberről és a világról. S hogy mit
üzen a mai embernek a zseni
költő? Óv bennünket a kön�nyelműségtől, a kishitűségtől,

Víghné
Petneházi Eszter

1. B
Sántáné KisKovács Györgyi

Patakiné
Hanczár Mónika

tunk a gyermekek számára: sportudvar
fajátszókkal, külön tornatermek.
Mind napközi otthonban, mind iskolaotthonban támogatjuk tanulóinkat
a helyes tanulási technikák elsajátításában. Első osztálytól az alapkészségek
kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt, idegen nyelvet előkészítő jelleggel, játékos formában már a kezdetektől tanulhatnak diákjaink. A sportolni
vágyó kisdiákoknak, érdeklődési körüknek megfelelően lehetőségük van kézilabda, kosárlabda és atlétikafoglalkozások közül választani. Néptánc oktatásra
a Művészeti Iskola keretein belül kínálunk lehetőséget.
Iskolánk, mint akkreditált kiváló Tehetségpont, Kölyökakadémia néven tehetségműhelyeket indít az alábbi területeken: matematika, drámajátékok, vizuális nevelés, ének-zene, labdarúgás.
Az osztálytermek többségében interaktív tábla segíti a tanulást, a város

Rákóczi u. 8.

1. A
Baricsa Lajosné

távolabbi pontjain lakó tanulóink
számára külön
buszjáratokat biztosítunk.
A gyermekeket felekezeti hovatartozásra való
tekintet nélkül fogadjuk, és szeretettel várjuk!

Ladányi Anita

Székely Edit

Sport osztály

Hit, tudás, biztonság
Intézményünkről tájékozódhat:
refibekes.hu, facebook.com/szkirgbekes.

fizetett hirdetmény

Dankó Béla országgyűlési képviselő (Fidesz) ismertette
az Országgyűlés friss döntéseit. Megerősítették a fizikai
határzárat, épül a második kerítés. A menedékjog iránti kérelem kizárólag itt nyújtható be. A tranzitzóna délre
nyitott. A szabályozás megfelel az uniós jognak, Magyarország eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek. Módosították a bírósági végrehajtásról szóló törvényt: nem lehet becsérték alatt elárverezni az ingatlanokat: 1 évig a
becsérték 100 %-án, sikertelen árverezés után is csak a 90
%-án lehet elárverezni az ingatlant. Alacsonyabb összegben való közös megállapodáskor megszűnik a fennmaradó követelés és tartozás. A közúti közlekedésről szóló törvényt is módosították: a személyszállítást végző sofőrök
számára megfelelő pihenőidőt biztosítanak. Munkaszüneti nappá nyilvánították Nagypénteket. Ez a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, amelyen Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszt-haláláról emlékeznek meg.
A mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatokról szóló törvény módosításáról is döntöttek: indokolt az
egész országra kiterjedő talajgenerátoros jégkármegelőző
rendszer létrehozása. Az aszály fogalmát is úgy módosították, hogy kárenyhítő juttatásra lesz jogosult aszálykár
után a termelő.

A születésnapi emlékünnepség és a gimnázium Magyar Napok sorozata után városunkban már harmadszorra, az Irodalmi Svédasztal legutóbbi rendezvénye is Arany
János előtt tette tiszteletét.
Emlékezve a magyar költőre,
tanárra, szerkesztőre, a Kisfaludy Társaság igazgatójára, a
Magyar Tudományos Akadé-
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Békési sorsok, békési arcok

Tenni, tenni, másokért

- Mérnök és tanár. Mi a története a szokatlan párosításnak?
- A Varga család dédszülőkig ismert kisbirtokos, földművelő família a békési határban,
1870 és 1950 között. Aztán
1950 után a kuláküldözés áldozata lett a család, mint annyian
akkoriban. Nagyon jó magaviseletű gyerek voltam, jól tanuló
kisdiák a tanyán a törökszigeti
osztatlan iskolában. A nyolcadikat már a Jantyik utcán végeztem el kitűnő eredmén�nyel. Ennek ellenére Vágó István igazgató úr nem engedte
a továbbtanulásomat: „Kulák
gyerek nem tanulhat.” Édesanyám nem nyugodott bele,
elvitt a debreceni Református
Nagykollégium Gimnáziumába. De túlságosan magas volt a
tandíj, ezért másodikban átíratott az Orosházi Mezőgazdasági Technikumba. Kitűnő érettségivel sem jutottam be a gépészmérnöki karra, de felvettek az ország egyetlen mezőgazdasági gépészképző iskolájába, Örkénybe. Ott is kitűnő
eredménnyel végeztem, amikor elvittek katonának tartalékos tiszti iskolára. A civil életbe
1963-ban tértem vissza, amikor az örkényi iskola igazgatója
meghívott gépész oktatónak és
én boldogan mentem oda, mivel mindig is a föld gyermeke
voltam, és a gépek is vonzottak.
A megyei szakoktatás irányító-

ja, Vámos László megtudta ezt
és hazahívott a mezőgazdasági
gépészeti iskola oktatójának.
Nem mondhattam nemet. Egy
év múlva egyéves nappali képzésű műszaki tanári intézetbe
küldtek, majd hazatérve műszaki igazgatóhelyettességgel
bízott meg Hajnóczy Vilmos
bácsi. Élmény volt a semmiből
felépíteni Békésen a gépészeti oktatást. Felvételt nyertem
a Debreceni Agráregyetem Gépészmérnöki Szakának levelező tagozatára 1969-ben. 1975ben vehettem kezembe a mérnöki diplomámat. Ezután dr.
Komáromi Sándor kinevezett
a tarhosi Munkástovábbképző
Intézet vezetőjévé. Nagy idők
jöttek a mezőgazdaságban, a
felemelkedésé, de aztán jöttek
a téesz-szervezések.
- Hogy lett ebből munka a
Hazafias Népfrontnál?
- A megyei művelődési osztály 1982-ben kinézett magának és szakfelügyelői feladattal
akartak megkínálni. Megtudta
ezt Inokai elvtárs, megakadályozta a szakmai karrieremet
és rábeszélt, legyek a Hazafias
Népfront városi titkára. ,,Te az
a típusú ember vagy, aki szót
ért mindenkivel. Az értelmiségiekkel, a parasztokkal és a
munkásokkal is.” Érdekes 7
év következett, Pozsgay Imrének lettem hívő katonája. Jelen voltam a város közéletében
mindenütt. Beleláttam a poli-

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben
munkatársakat keres.
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.
Jelentkezni lehet: 30/372-9113

Fotó: Serfecz Dávid.

Magas, csupa mosoly, ízig-vérig úriember. Varga Sándor,
nyugdíjas mérnök-tanár. Annyi kedvességet és figyelmességet manapság ritkán tapasztal az ember, mint amivel ő
körülvett egész beszélgetésünk alatt. Neki ez így természetes, pedig próbára tette az élet egyszer-kétszer. Örökké
mozgásban volt, tette mit tennie kellett és… Olvassák el a
vele készült interjút, hogy Önök is jobban megismerjék ezt
a rendkívüli embert!

tika bugyraiba. A rendszerváltás már a Hazafias Népfront
megyei titkári beosztásában
talált. Rövid királyság volt,
1990 nyarán megszűnt a szervezet, és az állásom.
- A Városvédő és Szépítő
Egyesület megalakulásában
is közreműködött, úgy tudom.
Mi volt a szerepe?
- A Népfrontban meg tudtam oldani 1988-ban, hogy
megalakuljon ez az egyesület, mely máig is életem része. Amikor a Parlamentben
jártam, volt szerencsém találkozni Ráday Mihállyal, akit a
tévéből jól ismerhetnek, és ő
is biztatott, szervezzem meg.
Vámos László és Mester Péter
mellett igazi alkotó éveket jelentett. Elnökségi tag voltam,
a helytörténeti szakosztály
vezetője. Városi ünnepségek
szervezése,
emlékbeszédek,
kiállításmegnyitók tartoztak a
feladataim közé.
- Csak annyit mondok: Békés-Tarhosi Zenei Napok.
- Amikor Békés-Tarhos újraéledt, a Zenei Napok lettek életem új izgalmai 1976tól. Külső besegítő szervezőként működtem közre. Gulyás
György a feladatok sokaságával tisztelt meg. Aztán pedig
dr. Gyarmati Olga lett a sor-

som egy szelete. A Békés-Tarhosi Baráti Kör titkárságával
1986-ban bíztak meg.
- Ennyiféle tevékenység
mellett kapott elismerést, kitüntetést?
- Kaptam egyet-kettőt. A
mezőgazdasági szakképzés területén kifejtett tevékenységemért a Magyar Köztársasági
Érdemkereszt ezüst fokozatát
kaptam 2005. augusztus 20-án
Budapesten. A város vezetése és a közéleti erők jóvoltából
1999-ben „Békés Városért” kitüntetést kaptam. Az utolsó,
jól eső elismerés 2016-ban ért,
amikor a Nefelejcs-díjat vehettem át egy feledhetetlen hangulatú eseményen.
- Ön miként összegezné eddigi életét?
- Egész életemen elkísért az
az eszmény, hogy tenni, tenni másokért. Minden közösségi munkában örömmel vettem
részt. Mindig kiválasztódtam
valamilyen nagyobb feladatra és mindig előbbre tettem
mások érdekeit. Nem is szerettem volna szegények között
kevésbé szegény lenni. Mindig a kiegyensúlyozott állapot
megteremtésére törekedtem.
Türelmes, megértő voltam a
mindenkori környezetemmel.
Tiszteltem és szerettem a tanítványaimat és mindig megkaptam a viszonzást is. Ellenségeim sosem voltak. Kerültem a konfliktusokat és csak
a meggyőzést tudtam igazán
eredményt hozónak tekinteni.
Bennem mindig óriási életérzés volt a feladattal szembeni
alázat. Minden feladathoz így
fordultam, ezért teljesnek érzem az életemet. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs Balogné Vári Anikó, vállalkozó lesz.

Változtasson az életén!
Ezután másképp csináljuk: többet fogunk mozogni és kevesebbet idegeskedni, kreatívabbak leszünk, problémáinkat könnyedebben vesszük, nem hajtjuk túl magunkat, rendszeresen pihenünk. Sokan tűznek ki időnként ilyen célokat maguk elé, tipikusan újévkor. Aztán rendszerint mindebből csak kevés valósul meg. Ha ismét tornyosulnak előttünk a megoldhatatlannak
tűnő feladatok, komoly nehézségek, családi vagy szakmai életünk állandósulni látszó gondjai, határozzuk el, hogy optimistán
nézünk a megoldási lehetőségek elé!
1. Vessünk gátat pesszimizmusunknak, és gondolkozzunk
pozitívan!
Amint felmerül bennünk a reménytelenség, fennhangon parancsoljunk megálljt neki, ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk.
Sulykoljuk magunkba, hogy nem várjuk a rossz végkifejletet.
2. Legyen örömteli a testmozgás!
Szánjunk több időt olyan tevékenységekre, melyek valóban kellemes közérzetet és jó erőnlétet eredményeznek. Új mozgásformákat, vagy szellemi tréningeket fedezhetünk fel, ilyen lehet a
gyaloglás, úszás, tánc, meditáció, jóga. Merjünk olyan sportba
belevágni, amilyet még soha nem próbáltunk, például hegymászás, búvárkodás, evezés.
3. Képzeljük el előre személyes tervünk sikerét!
Az új célkitűzés további értelmet ad életünknek, és növeli önértékelésünket. Blogot indítani, új szabadidős tevékenységet felfedezni, ismeretlen vidékre elutazni mind-mind segíthet pozitív
életszemléletünk kialakításában.
4. Hagyjunk elegendő időt a pihenésre!
Tartsuk lazán a vállunkat, és csukjuk be a szemünket. Végezzünk mély belégzést, és telítsük a szervezetünket a nyugalom
jóleső érzésével. A kilégzés szájon át történjen, miközben „kiürítjük” magunkból a stresszt. Másik módszer, ha a fejünk mögött keresztbe font karokkal többször nyújtózkodunk, majd ellazítjuk az izmainkat.
/Forrás: www.gondoskodo.hu/

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Megünnepeltük a farsangot
A húsvétot megelőző nagyböjti időszak kezdete előtt a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ idős ellátottjai, fogyatékkal élői évről-évre nagy várakozással készülnek a farsangra. A
farsang a vidám bálok, mulatságok, időszaka, melynek csúcspontja a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három
nap, ami nagy mulatságok közepette valójában télbúcsúztató is.
A szolgáltató központban idén
is megtartottuk a hagyományos
farsangi ünneplést, amely különösen az idősek körében nép-

szerű. De kedvelik a fogyatékkal
élők is. Készülnek a játékos vetélkedőkre, a farsangi fánk készítésére, a jelmezes felvonulásra.
A farsangból húsvétba történő átmenet során a Család
és Gyermekjóléti Központ
Húsvétolás címmel programsorozatot indított a látókörében lévő gyerekek bevonásával, melyben hagyományőrző
tevékenységekkel ismerkedhetnek meg. A cél, hogy az ünnepeket megőrizzék, megmaradjanak nemzeti tudatunkat
meghatározó értékeink.

Első osztályosok beiratkozása
Az első osztályosok beiratkozása Békés város általános iskoláiban a következő időpontban és helyszíneken lesz:
április 20-án (csütörtökön) 8 órától és április 21-én (pénteken) 8 órától:
- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola (József A. u. 12.)
- Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
(Jantyik u. 21-25.)
- Szegedi Kis István Református Általános Iskola Békés, (Széchenyi tér 21. Lelkészi Hivatal gyülekezeti terem)
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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
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Homokbányánál 2-es tavon tórész szigetelt faházzal, stéggel, mosdóval eladó.
Irányár: 1,1 millió Ft. 30/415-10-20.
Tarhos központjában régi építésű ház eladó. Irányár: 1,3 millió Ft. 30/415-10-20.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/21855-80.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Szélső u. 59. alatti 1113 m2-es telek komfort
nélküli házzal eladó. Irányár: 2,9 millió Ft
Érd.: 30/658-35-03.
Táncsics M. u. 8. szám alatti családi ház
eladó. Irányár: 3 millió Ft. Tel.: 30/302-4979.
Fáy 11-ben IV. emeleti, egyszobás, 31 m2es lakás eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
66/413-245, 30/533-36-71.
Décseri utcában egyszobás kertes ház eladó 490 m2-es telken, jó helyen. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 30/624-99-87.
Felújított, összkomfortos családi ház
azonnal beköltözhetően eladó 4,2 millió
Ft-ért, vagy kisebb földszinti lakásra cserélhető. 66/414-919.
Az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Kispince u. 3. szám alatti háromszobás,
kétkonyhás, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Daru u. 2. szám alatti összkomfortos épület 462 m2-es telken berendezéssel, felszereléssel vagy anélkül eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/437-05-38.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
Békés központjához közel családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-7690, 70/941-39-08.
Fáyn 60 m2-es, kétszobás, I. emeleti, felújításra szoruló lakás eladó zárható egyedi tárolóval 5,2 millió Ft-ért. Tel.: 30/42332-83.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújítva, beköltözhetően eladó 5,4 millió Ft-ért.
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Karacson IV. emeleti lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. 70/252-49-63, 30/498-65-18.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Hajnal utcában négyszobás, vegyesfala
zatú, lakható ház eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 30/261-99-66.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Kossuth 23-ban földszinti, másfélszobás
lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.:
20/47-25-094.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok

melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
III. emeleti kétszobás lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Ár: 6,5 millió Ft.
Tel.: 30/321-35-52.
Felújított kétszobás, 54 m2-es III. emeleti
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 30/814-15-37.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. 20/26501-55.
Széchenyi-tér 11-ben harmadik emeleti 62
m2-es, 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Posta utcában kétszobás, összkomfortos,
vegyes falazatú ház 718 m2-es telken eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady utca 14D-ben 2. emeleti, kétszobás
egyedi gáz-cirkófűtéses, klímás szép állapotú lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.:
30/949-99-18.
Karacs utcában felújított lakás eladó 8,2
millió Ft-ért vagy kertes házra cserélhető.
Érd.: 30/43-42-297.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Tarhos központjában modern, két családnak is alkalmas, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 8,6 millió Ft. Tel.: 30/415-10-20.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy
portával eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Magasabb CSOK igényelhető. Érd.: 70/33594-46.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Mátraszentimrén kétszintes, háromszobás, felújított nyaraló eladó. Irányár: 11
millió Ft. Érd.: 20/950-70-83.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/51275-65.
Fürdőhöz közel háromszobás téglaház eladó. Felújított, modern belső. Irányár: 14,5
millió Ft. Tel.: 30/51-80-728.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszobás, kétebédlős családi ház dupla teras�szal, vegyes tüzeléssel eladó. Irányár: 16
millió Ft. 70/612-83-74.
Petőfi utcában 4,5 szobás, tetőtérbeépí
téses, 132 m2-es, gáz-és vegyes tüzelésű családi ház sok melléképülettel eladó.
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 30/209-29-33.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű,
egyszerűen alakítható, családi ház eladó.
Irányár:18 millió Ft Érd: 0036 70/2796-226.
Ötszobás, ebédlős, két fürdőszobás, kétszintes, gáz-és vegyestüzelésű, garázsos,
vállalkozásra is alkalmas felújított családi
ház eladó. Irányár: 23 millió Ft. Tel.: 0670- 944-5882
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió
Ft. Érd.: 70/324-74-24.
2007-ben épült 144 m2-es, négy hálószobás, nappalis, nagy fürdőszobás családi
ház eladó. Irányár: 29,35 millió Ft. Érd.:
30/938-86-67.

Kiadó ingatlan
Karacs 2/C mögött garázs kiadó, 12000
Ft/hó. Tel.: 20/273-62-62.
Békésen lakás kiadó egy vagy két személynek. Érd.: 70/255-36-43.
Garázs kiadó. Érd.: 70/565-97-49.

Apróhirdetések
Lakható kertes házat vennék Békésen,
maximum 2 millió Ft-ig. Azonnali készpénzfizetés. Tel.: 20/94-50-726.

Jármű, alkatrész
Robi-155-ös kerti rota utánfutóval eladó.
Érd.: 66/413-902.
Romet segédmotor-kerékpár eladó. Tel.:
30/67-52-575.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
70/335-94-46.
Simsont vennék bontásra, maximum 20
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.
Zündapp segédmotor első-hátsó telesz
kóp, motorblokk, kerekek, karburátor, alváz,
egyebek olcsón eladók. Tel.: 20/94-50-726.
Simson Suhl (1964-es) és Simson S50N
üzemképtelen állapotban eladó. Tel.:
30/513-19-56.
Rotációskapa eladó. Segédmotorra cserélhető. Tel.: 30/67-52-575.
Újszerű állapotban Tornádó elektromos
kerékpár eladó. Tel.: 66/411-837.
Eladó: utánfutó, Simson Star, Babetta,
Romet, TZ4K tartozékokkal, kerékpárok.
Érd.: 70/215-93-56.
Lakókocsi betegség miatt eladó teljes felszereléssel. Négyszemélyes, könnyű járású, műszakizott, klímával, aggregátorral.
20/520-15-40.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Benzines és elektromos fűrészek
lánc élezése Békésen! 30/858-19-11.
Festést, mázolást vállalok – korrekt
áron! 30/21-888-22.
Villanyszerelés! Kapcsolók, csillárok, konnektorok, csengők, bojlerek
javítását is vállalom. Telefon: 06/30993-00-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.
Ruhajavítást, átalakítást, és minden
textillel kapcsolatos munkát vállalok,
rövid határidővel. Telefon: 70/2279825, 66/748-216 .
Épületek, házak, kerítések bontását,
építését, valamint kertek karbantartását vállalom. +3620-565-54-38.

Állat
Kuvasz kutyák olcsón eladók. Tel.:
30/279-46-96.
Japántyúkot vagy kistestű díszbaromfi
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/43379-89.
1,5-2 mázsás mangalicahízók eladók.
Érd.: 70/611- 37-17.
Kacsa és liba eladó. 5000 Ft/db, de lehet
alkudni. Érd.: 70/352-56-81.
Háromhónapos férgésző tacskó-foxi keverék kiskutya (két szuka) eladó 400 Ft/
db áron. Szabó D. u. 27/1. 66/643-971.
Malac és süldő eladó. 30/921-26-25.
Eladó: vágni való nyúl, hasas nyúl, kis
nyuszik. Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
Féléves cicák (hamuszürke-tigriscsíkos)
ingyen elvihetők. Tel.: 30/513-19-56.

Ingatlant keres

Kert, szántóföld

Üres lakást vagy házrészt bérelnék.
30/498-65-18.

Csatárkertben négy kvadrát kert eladó,
Víz, villany. Érd.: 66/413-902.

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

Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó fizetéskönnyítéssel. Télen
is lakható. Villany, fúrt kút. Tel.: 20/80086-71.
Borosgyánban 1006 m2-es bekerített gyümölcsös a 3-as tónál eladó. Érd.: 66/637187.
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és a kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely. Érd.:
30/269-04-17.
Csatárkertben 4016 m2-es és egy 1924
m2-es gyümölcsöskert eladó. Víz, villany.
66/637-187.

Munkát keres, ajánl
Heti 2-3 napra bevásárlói, takarítói munkát keresek. Tel.: 70/395-82-46, reggel 7-8
óra között.
Nyugdíjas férfi besegítene gépkocsivezetésbe, igény szerint. Tel.: 30/26-90-417.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek,
de konyhai kisegítést, csomagolási munkát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/27796-39.

Fából készült nagyon szép hálószobabútor
eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: vasvályúk, vas kecskeláb, talp-gerinc masszírozógép infravörös fény. Érd.:
30/907-40-66.
Eladó: 400 db zsalutégla, teleajtók, ajtó üveg
nélkül, ablak, bontókalapács, fűkasza alkatrésznek, boksz bőrcsizma. 30/27-28-342.
Háromfázisú cirkulafűrész eladó. Tel.:
30/293-27-51.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép, női bundák, háromrészes ülőgarnitúra, 37-38-as bakancs. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: állítható dörzsár, új reszelők, 6
m-es ásott kútba való szívócső lábszeleppel. 70/236-35-37.
Eladók: nagyszemű málnatövek, beszten
cei és veresszilva csemeték, aranyeső,
labdarózsa, jázmin, gyöngyvirágcserje tövek. 20/355-77-26.
Egyéves Hajdu centrifuga kifogástalan állapotban 30 ezer Ft-ért, keverőtárcsás
Hajdu mosógép 10 ezer Ft-ért eladó. Szabó D. u. 27/1. 66/643-971.
Faipari, egyszalagos kontakt csiszológép
eladó. Érd.: 30/261-41-44.
Vízszintes félautomata rönkhasító új szalagfűrész eladó. 20/520-15-40.

Egyéb
Alig használt női kerékpár eladó. 30/36117-01.
Eladó 20 kg fémzárolt árnyéktűrő fűmag,
bontatlan zsák. 17 ezer Ft/zsák. 70/52513-43.
Páncéltőkés pianínó eladó. Érd.:30/34970-54.
68 cm képátmérőjű Samsung tévé eladó.
Érd.: 30/349-70-54.
Teakályha eladó. Érd.: 70/774-47-51.
Eladó: százéves szövőszék, Whirpool automata mosógép alkatrésznek. 70/33594-46.
Régi ércpénzt és régi bankjegyet vennék.
Tel.: 30/24-56-925.
80 kg raknivaló Balatoni Rózsa burgonya,
140 Ft/kg. Tel.: 66/411-026.
Szobakerékpár és mini hifi eladó. Érd.:
66/413-771.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ftig. Te.: 20/945-07-26.
Eladó: egyajtós szekrény, tálalószekrény,
gurulós tévéasztal, étkészlet, parabolaantenna, lánykaruhák, junior gyerekágy, elektromos mosógép alkatrésznek.
30/224-29-02.
Eladó: régi, de jó tízmázsás mázsa,
tolikocsi, kannatartók. Érd.: 70/77-44751.
Kiváló minőségű házi, vékony és vastag
kolbász, füstölt tarja, sonka, angolszalonna és húsos császárszalonna eladó. Érd.:
70/60-919-18, 70/585-35-17.
Kétszemélyes heverő eladó 15 ezer Ft-ért.
Te.: 30/863-67-98.
Magyar gyártmányú háti permetező hos�szú és rövid szárral eladó 3000 Ft-ért. Tel.:
20/945-07-26.
Eladó vegyes tűzifa rönk 3,5 erdei m3. Tel.:
20/346-77-00.
Eladó: ömlesztett vegyes széna, mézpergető, 3 részből álló, szín készítésére alkalmas farács, takarmány burgundi. Tel.:
30/433-79-89.
Ouija táblához értőkkel venném fel a kapcsolatot. Tel.: 70/396-87-74.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megoldom. 30/85-81-911.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket,
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot. Érd.: 30/245-69-25.
Police típusú 18-as gyermekkerékpár kifogástalan állapotban új gumikkal 10 ezer Ftért eladó. 30/457-54-56.
Eladók: anyakecskék, ömlesztett szalma,
körbálás gyepszéna, csirkeetetők, önitatók. 20/472-96-58.
Eladók: rekamié, heverők, szekrények,
asztal, székek, lábbal hajtós üzemképes
varrógépek. 20/26-50-155.

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

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Házhozszállítás
12–22 óra között.

Leadási és beküldési határidő: április 4. kedd 12 óra

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Maximális terjedelem 15 szó.

Évelő virágtövek, sásliliomok több színben, kék és lila búzavirág, gólyaorr, császárkorona eladó. 20/355-77-26.
3,4 kW-os kerti szivattyú szívócsővel, kosárral, 30 m-es 1 colos slaggal slagkocsival
20 ezer Ft-ért eladó. 30/457-54-56.
Tolókapa, Zanussi üvegajtós, négyégős
gáztűzhely eladó. Tel.: 30/456-12-91.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, ablakok, ajtók, üvegfalak, konvektorok, tégla,
vasoszlopok, esőcsatorna, csatornavas,
kapuoszlop. 20/472-96-58.
Horgászbotok, orsók féláron eladók. Érd.:
30/43-42-297.
Álló termo gázkazán, vegyestüzelésű kazán, 8 db különféle méretű alumínium radiátor fűtéscsövekkel eladók. Tel.: 30/82247-88.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Eladó: szobafenyő, pálma, jukkapálma,
rózsaszín és fehér leánder. 30/905-49-14.
Eladók: Csepel lábbal hajtós varrógép, dohányzóasztalok, 5l, 3l demizsonok, vonalas telefonkészülék. 70/612-83-74.
Kisipari szalagfűrész, cirkula, villanymotorok, húsdarálók, cirkulakorongok, beépíthető csempekályha eladó. 20/472-96-58.

Miben segíthet önnek a Harila?
- Állapotfelmérés (hallásvizsgálat)
- Beutaló nélküli felvilágosítás a hallásjavítás lehetőségeiről
- Csúcsminőségű hallókészülékek TB támogatással vagy
anélkül egyénre szabottan
- Egyéni fül illesztékek hallókészülékhez (uszodai, illetve
zajvédő füldugók készítése)
- Hallókészülékek egyénre szabott programozása
- Hallókészülék felülvizsgálata, szükség szerint javítása
- Hallókészüléket ápoló szerek forgalmazása
- Fülzúgáskezelésre is van lehetőség
Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Olvasói levél

Meglepően hideg időben, -8, -9 fokban tűzifa rönkszállítmány
érkezett a megrendelésemre január 25-én Póstelekről. Kötelességtudó állampolgárként még aznap a felét behordtam. Másnap
temetés miatt ez a tevékenység szünetelt. Január 27-én szaggató
derékfájásom ellenére folytattam a munkát. Már fél tízkor megjelentek a közterület felügyelők. Markáns fellépésük a hatvanas
évek mezőgazdasági kollektivizálását juttatta eszembe. Akkor
10-15-en próbálták meg például a szüleimet „jó útra” téríteni.
Csak az egyenruhák színe változott meg időközben, az „ügybuzgalom” megmaradt.
Véleményem szerint - városrészfüggően - mindenki igyekszik eleget tenni közterületi kötelezettségének. A zaklatás felesleges és csak a rossz hangulatot fokozza. Azt hiszem, mindan�nyian örülnénk, ha annyi építőanyagot tárolnának közterületen,
mint az 1990-es években… Döbbenetes látni, hogy minden utcában legalább 4-5 ház eladó vagy lakatlan. (Csak Merkel as�szony meg ne tudja…) Egyes napszakokban szinte a kijárási tilalommal egyenértékű az utcai forgalom. A város kihalt. Hogy
valaki, valakik „világgá” menjenek, ahhoz az anyagiakon túl sok
kis apró lélekborzoló-dühítő eseménynek is kell megtörténnie.
Szerintem mindenkinél, akinek hatalom adatott, a földön járásra, helyes önértékelésre, és a hatalom megfelelő gyakorlására
lenne szükség.
/név és cím a szerkesztőségben/
Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet
a szerkesztőség. A levelek szerkesztésének jogát fenntartjuk.
Írjon nekünk! E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com.
Levélcím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Kiállítással ünnepelték
a Boldogság világnapját

Fürge eszperantisták

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Szent Lázár Alapítvány
szervezésében március 20-24
között volt látható a Munka, tehetség, rejtett értékeink
című kiállítás a Galériában,
melynek célja az volt, hogy felismerjük, értékeljük és megosszuk a tehetséget.
Március 20-a a Boldogság világnapja, a kiállításmegnyitót
a szervezők tudatosan, az alkotás örömére gondolva tették
e napra. A Szent Lázár Alapítvány, a Békés-Rehab Integrált
Szociális Intézmény Harmóniaház, a Rehabil Kft., a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója
együttműködésével azon tehetséges személyek
munkáit állították ki, akik értékét képviselnek városunkban, és szívesen megosztották
másokkal alkotásaikat. Így Veres Győző festőművész mun-

Egy nyelvet beszélünk

A kiállító helyi alkotók.

káit, Morauszki Edit és Pikóné
Varga Erika gobelinjeit, Csőke
Mónika gobelinjeit és hímzéseit, Surmanné Lelóczki Hajnalka festményeit, Szűcsné Kiss
Julianna Edit díszes fatányérjait, Szabó Ferencné gravírozott képeit, Nyeste Andrásné
plüss állatfiguráit és textilképeit, Váradi-Czinczán Aranka
műanyagból készült kreatív al-

kotásait, Ungor Istvánné hálófonatát hozta el. Góti Sándorné
verseit mutatta be a kézimunkái
mellett, Csapó László pedig két
költeményét. Veres Győző felhívta a figyelmet arra, hogy a
festményeit megvételre kínálja,
a bevételből származó összeget
pedig a már mások által is támogatott koraszülött mentőautó beszerzésére ajánlja fel. Zs. I.

Interjú Szabó Zoltán informatikatanárral

Robotépítés gyerekeknek
(Folytatás az 1. oldalról)
A nagyobb korcsoportok (5-8. osztályosok) ezután programozási feladatokat kapnak, a kicsik (14. osztályosok) pedig próbára tehetik az építményt
távirányítók segítségével.
- Milyen mélységig juttok el a foglalkozásokon?
- A kicsik esetében jellemzően az a cél, hogy tanulja meg használni a képzeletét, gondolkodjon,
mit miből lehet felépíteni. Számukra a programozás másodlagos, fontosabb a játékosság. A nagyobbak esetében az építést a programozás követi, ahol is az alapvető mozgások után, a helyes döntéshozatal és a környezet hatásaira adott ingerek a
mérvadóak. A nagyobbak csoportjaiba járnak páran az előző, kurzus-jellegű szakkör résztvevői közül, akik már rendelkeznek némi alapismerettel, így
számukra a kezdő foglalkozások ismétlés és ismeret-kiegészítés funkcióját szolgálják.
- Milyen képességre van hozzá szükség és melyeket fejlesztik a foglalkozások?
- A célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek kibontakozzanak és kiszakadjanak abból a digitális világból, ahol most mindannyian élünk. Képesek legyenek kreatívan gondolkodni és elsajátítsák az algoritmus-szemléletet. Kicsit paradoxonnak tűnhet
a Lego robotika szakkör kapcsán az a megfogalmazás, hogy kiszakadni a digitális világból, azonban
számunkra ez annyit tesz, hogy célunk, hogy ne a
telefont, számítógépet és a táblaszámítógépeket
bűvöljék, hanem igenis szokjon vissza a gondolkodásra, legyen kitartása és használja a képzeletét.
Alapvetően semmilyen feltételt nem támasztunk a
gyerekeknek, akik szeretnének hozzánk járni, tanulási nehézséggel, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek is fellelhető a csoportjainkban. A csoportos kommunikációt, kreativitást, kézügyességet
és a motorikus képességeket igyekszünk fejleszteni a foglalkozások kapcsán. Másodsorban nálunk
a gyerekek észrevétlenül elsajátíthatják már egész
fiatalkorban a sorrendiség-alapú gondolkodást és
az algoritmus-szemléletet.
- A foglalkozások nem ingyenesek. Miért éri meg
ebbe fektetni a szülőknek?
- Igen, a foglalkozásokért fizetni kell. A gyerekben így tudatosul, hogy ezért a foglalkozásért fizet
az anyukája, apukája, ettől a szakkör iránti felelős-

Nemcsak Aranyt és a reformációt, hanem
az eszperantót is ünnepeljük az idén, ugyan
lényegesen fiatalabb a másik két „ünnepeltnél”, hiszen csak 130 éves. Az már az alapműveltség része, hogy Zamenhof alkotta meg,
ám sokakat megszorongatna az a húszmilliós
kérdés, hogy hol is adták ki az első eszperantó
nyelvkönyvet: az akkor még cári uralom alatt
álló Varsóban engedélyezte a cári hivatalnokgépezet, és 15 kopejkát kértek érte az orosz
ajkú tanulni vágyóktól. Mindössze negyedszázadra volt szüksége, hogy nálunk is szilárdan megvesse a lábát – amennyiben az akkor
Ausztria-Magyarországhoz tartozó Krakkót
„nálunk”-nak tekintjük -, ugyanis 1912-ben
ott tartották az eszperantisták világkongres�szusát. Ezzel csaknem le is zárultak a boldog békeévek, de a háborút követően ismét

Békési programajánlatok március 28. – április 11. között
Március 29. szerda 17 óra
A mongol holdújév. Dr. Seres István történészturkológus előadása.
Könyvtár

Április 5. szerda 18 óra
Sursum Corda-díjátadó ünnepség.
Kulturális központ

Április 1. szombat 9 óra
II. Békés Megyei Ki-Mit-Tud? selejtező. A belépés ingyenes. 
Kulturális központ

Április 8. szombat egész nap
Országos Biliárd Szövetség pontszerző versenye.
Kulturális központ

Április 1. szombat 16:30
Békési FC – Csorvási SK bajnoki labdarúgómérkőzés.
Sportpálya

ségtudata is nő. A szülők számára ez azért jó befektetés, mert egy olyan foglalkozáson vehet részt
a gyerek, ami maga a jövő. Ma kicsiben, holnap
nagyban építjük ugyanazt. Pár tíz éve csak elképzelhettük az automatizált gyárakat, ma már a robotok veszik át egyre több helyen a munkát. Ezen felül
a szakköreink gyakorlatorientáltak, ahol a gyerekek
a fölös energiáikat levezethetik és lehetőség van az
ismerkedésre is a különböző eseményeken, amit
számukra rendezünk. Ilyen a Robotika diákkonferencia vagy a különböző háziversenyek.
- Mekkora az érdeklődés Békésen?
- Békésen a vártnál jóval nagyobb az érdeklődés, jelenleg közel 100 gyerek jár a futó csoportjaink valamelyikébe, amelyek a hét majd minden
napján közel teljes létszámmal üzemelnek. A csoportokba 18 gyerek járhat maximálisan, ezekből
jelenleg hat csoport fut. Az idei csoportok elindítása intézmények megkeresésével indult, ahol pozitív
visszajelzést kaptunk, így a vezetőkkel egyeztetve
megszerveztük a bemutató órák megtartását azon
osztályokban, ahol előzetes egyeztetés alapján ezt
kérték. Jelenleg is fogadunk megkereséseket bemutató órák lebonyolítására. Ezúton is szeretném
megköszönni a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapvető Művészetoktatási Intézmény, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola általános iskolai tagozatának, valamint a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola vezetőinek, pedagógusainak a segítőkész, kiemelkedően
pozitív hozzáállását. A jelentkező gyerekek nagy része a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolából került ki,
éppen ezért ők adnak helyet a szakkörök nagy részének. Ezen felül van még csoportunk a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban is, nekik is köszönjük az együttműködést.
Szegfű Katalin

felbukkant Magyarhonban a „dzsembori”,
1929-ben már a mai Magyarország területén,
Budapesten találkoztak a mesterséges nyelv
éltetői, és olyan személyiségek vállaltak fővédnökséget, mint a miniszterelnök, Bethlen István és vallás- és közoktatási minisztere, Klebersberg Kuno és a MTA akkori elnöke. Ugyan a nyelvről még egy szót sem írtam
(hirdessék bátran beszélői), mozgékonyságukat azonban figyelmükbe ajánlom: az 1937es, náci Olaszországban rendezett világkongresszus Firenzében kezdődött, Rómában folytatódott, majd a résztvevők Nápolyba utaztak, végül pedig átkeltek Tripoliba, a gyarmatra, hogy onnan Genovába térjenek meg.
Bizonyára a mesterséges nyelvet népszerűsítették.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Április 1. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Kecskemét (KTE) bajnoki
férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Április 3-10.
A békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium
bemutatkozó kiállítása „Tehetségeink” címmel.
A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Április 8. szombat 16 óra
Nefelejcs-díjátadó ünnepség.

Galéria

Április 8. szombat
Áprilisi Batyus Táncház. A belépés díjtalan.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)
Április 9. vasárnap 8-12 óra
Virágvasárnapi vásár. Fellépések 9 órától. Játszóház,
kézműveskedés, gasztronómia attrakciók.
Piac
Április 11. kedd 19 óra
Krisztus haláláról emlékeznek meg a Jehova Tanúi. A rendezvény nyilvános és ingyenes.
Kulturális központ

Hirdessen a Békési Újságban!
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg. Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.

Good Báj Biokozmetika
VÉGRE itt A TAVASZ!

A hosszú téli megpróbáltatások után a bőrünk segítségért kiált.
Most számtalan bőrébresztő program mellett
MEGÉRKEZTEK A LEGÚJABB KOZMETIKAI CSODÁK, AZ INTELLIGENS,
MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ PEPTIDEK.
Mit tudnak ezek a pep
ti
dek? Nézze meg a hirdetés
ben szereplő előtte-utána
fotókat, amely meggyőz
heti a hatékonyságáról.
Nem véletlenül kapták az
intelligens elnevezést. SIKERREL ALKALMAZZUK
RÁNCTALANÍTÁS, BŐRFI
ATALÍTÁS, BŐRFESZESÍ
TÉS SORÁN, ÉS A ROSA
CEA KEZELÉSÉBEN.

előtte

utána

Próbálja ki Békésen,
a Good Báj Biokozmetikában!

Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus. Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29.
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett
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Tavasznyitó
keszegek

Meghívó
A Békési Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy az
éves közgyűlését április 8-án, szombaton 9 órai kezdettel tartja az Egyesület székhelyén (Hőzső utca 4. szám
alatt, bejárat a Libazug utca felől).
Napirend:
1./ Vezetőségi beszámolók
2./ Egyebek
Ha a megjelent tagság létszáma miatt nem lesz határozatképes, akkor fél óra múlva létszámtól függetlenül a közgyűlés határozatképes.
Szeretettel várja az Egyesület tagjait a vezetőség.

Gyermek sportrendezvényre készülve
Idén Békés ad otthont a
Háromváros Sportfesztiválnak, melyen hagyományosan
Gyula, Békéscsaba és Békés
általános és középiskolás sportolói versenyeznek. A május
31-i rendezvény előkészületeiről Kálmán Tibor alpolgármester tájékoztatott. Elmondta, hogy a településenként 200
sportoló gyermek és fiatal 12
sportban, így például labdarúgásban, kézi-, kosár- és röplabdában, sor- és váltóversenyzésben, asztaliteniszben, futásban, úszásban, szellemi vetélkedőkben és sárkányhajózásban méri össze erejét. A sportfesztivál ötlete Izsó Gábor pol-

gármestertől származik és célja a három közeli város együttműködésének erősítése.
- Békés először adhat otthont a versenynek. Igyekszünk majd jó házigazdák
lenni, bizonyítva, hogy vendégszerető város vagyunk –
mondta Kálmán Tibor. Kiemelte még, hogy példaértékű az iskolai testnevelő tanárok és intézményvezetők hozzáállása a szervezéshez, mindenki a rendezvény sikerében
érdekelt. A városlakók köréből pedig minél több szurkolóra számítanak majd május
31-én a Háromváros Sportfesztiválon.
Sz. K.

A tavasz első halai általában a keszegfélék. Ezek nagyobb csapatokba verődve
keresik a táplálékot a fenék
körül. Sokféle horgászmódszerrel horgászhatunk rájuk. Ha partközelben horgászunk, akkor az úszós spiccbotos vagy bolognai módszer
szinte verhetetlen. Viszont
ha 15 méternél távolabbra
horgászunk, akkor a match
botos technikát próbáljuk ki.
Minden esetben nagyon fontosnak tartom a helyes úszósúlyozást, hiszen ha rosszul
állítjuk be az úszó antennáját, már nem érezhető rajta
a kapás. Ugyanis sokszor előfordul, hogy a keszegek leheletfinoman kapnak. A fenék
mérése és a pontos vízmérés ugyanilyen meghatározó,
mert ekkor még nem vízközt
vannak a keszegek, inkább
a fenék közelében találjuk
meg őket. A szerelékünk inkább finomabb készség legyen. Az etetésre fordítsunk
nagy gondot. Én a hideg vízben jól oldódó, kimondottan
hidegvízi keszegező keveréket ajánlom. Aroma használata is javasolt, mert ezzel nő
a hatásfok. Akár por formában, akár folyékonyan adhatjuk hozzá. Csalizás elsődlegesen a csonti, a pinki, vagy a
tűző szúnyoglárva.
Szekerczés Sándor

Elkezdődött a súlyemelő
versenyszezon. Békéscsabán
a területi minősítő versenyen
a serdülők 56 kg-os súlycsoportjában versenyzett Békési
TE Súlyemelő Szakosztályából Nagy Norbert és Fekécs
Szilárd. Nagy Norbert egészen
kimagasló teljesítménnyel hatalmas egyéni csúcsokkal szakításban 72 kg, lökésben 85
kg, összetettben 157 kg-os
eredménnyel megnyerte a versenyt. Fekécs Szilárd élete első versenyén hat jó gyakorlattal, szakításban 50 kg, lökésben 60 kg, összetettben 110
kg-os teljesítménnyel a második helyen végzett. Fekécs Ervin ettől az évtől az ifik között
versenyez. A 69 kg-os súlycsoportban indult. Magabiztos versenyzéssel, egyéni csúcsokkal szakításban 93 kg-os,
lökésben 115 kg-os, összetettben 208 kg-os teljesítménnyel
megnyerte a versenyt.
Később Budapesten Bacza
kó Péter Emlékversenyen volt
érdekelt a két Fekécs testvér,
Sámuel és Ervin. Ez a verseny
egyben válogató volt a Bangkoki Ifjúsági Világbajnokságra. Ervin szakításban egyéni csúcsot jelentő 95 kg-ig jutott. Sámuel 95 kg-on kezdte

Fotó: Gazsó János

Horgász
szemmel

Ifjúsági világbajnokságra
utazik a békési súlyemelő

Thaiföldi világversenyen
Fekécs Sámuel.

indul

a versenyt. Sajnos ezen a súlyon maradt. Lökésben Ervin
115 kg-ot teljesített. Sámuel
125 kg-on kezdett sikeresen.
Bár a 130 kg-ot kilökte, de a
bírók elvették a gyakorlatát.
Végül Sámuel így is megnyerte a versenyt 220 kg-os összteljesítménnyel. Ervin 210 kgos teljesítménye a 3. helyre
volt elég.
Területi minősítő egyben
Diákolimpiai előselejtezőt rendeztek Szegeden. Ezen a versenyen Fekécs Szilárd és Nagy
Norbert volt érdekelt. Szilárd
megint kiválóan versenyzett.
Tovább javította egyéni legjobb eredményét. Az új csúcsok: szakításban 51 kg, lökés-

ben 63 kg, összetettben 114 kg.
Nagy Norbert 150 kg-os teljesítménnyel, nagy fölénnyel az
első helyen végzett.
Szombathelyen került sorra a Szavária Kupa súlyemelő
verseny. Az ifi válogatott miatt kötelező volt a részvétel. A
Békési TE Súlyemelő Szakosztályból Fekécs Sámuel és Ervin
indult a versenyen. Mindketten a 77 kg-os súlycsoportba
mérlegeltek. Szakításban először Ervin 97 kg-ra javította
legjobb eredményét majd Sámuel is egyéni csúcsot javított.
Az új csúcs 103 kg. Lökésben
Ervin 115 kg-ot teljesített. Az
összetettben elért 212 kg-os
egyéni csúcsa a 2. hely megszerzéséhez volt elegendő. Sámuel lökésben 125 kg-ot teljesített. Az összetettben 228 kgos egyéni csúccsal megnyerte a
viadalt.
A verseny után hirdették ki
az április 1-11. között Bangkokban sorra kerülő, az ifjúsági olimpiára kvalifikáló világbajnokságra utazó válogatott
keretét. A 69 kilogrammosok
között Fekécs Sámuel utazhat
a távoli országba, Thaiföldre.
Sámuel már hetek óta az ifjúsági válogatottal edz Tatán az
olimpiai edzőtáborban. 

Győzelem esőben, szélben
Fontos pontokat gyűjtött be a Békési FC legutóbbi két mérkőzésén. Az
idegenbelin a szél, a hazain az eső
nehezítette a csapatok dolgát. Tartva idegenbeli kiváló formáját a gárda ismét öt rúgott gólig jutott, ezúttal Battonyán. Az előzetesen jóval nehezebbnek ígérkező mérkőzés első félideje
lendületes, kiegyenlített játékot hozott, a második már gólokat is. Főként szünet utáni teljesítményével csapatunk ilyen arányban is megérdemelten nyert. Egy héttel később a sereghajtó MÁV elleni hazai, esős találkozón a 3.

percben megszerzett vezetés után magabiztos győzelem született, ekkor
már ismét Bíró Péter edző irányításával. Az üldöző Békésszentandrás
saját mérkőzésein két döntetlent ért
el, így jelenleg 5 pont a Békési FC
előnye a tabella élén.
Eredmények:
Battonyai TK – Békési FC 1-5 (0-0)
Békési FC - Békéscsabai MÁV 3-1 (2-0)
A következő hazai meccset a Békési FC a
Csorvási SK ellen vívja április 1-jén, szombaton
16:30-as kezdettel.
T. A.
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Másodosztályú lambéria akció!
1700 Ft helyett 1550 Ft/m2 áron, a készlet erejéig!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12
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