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A városvédők is 
emlékeznek 
a reformációra

- Vannak-e ter-
vei a Békési Város-
védő és Szépítő 
Egyesületnek a re-
formáció 500. év-
fordulójára?

- A „Reformáció 500” jubileum keretében 
a városvédő egyesület október 2-től kezdő-
dően egy hétig tartó előadássorozattal em-
lékezik a reformációra és jeles képviselőire. 
Elsődleges célcsoportunk ezúttal is a közép-
iskolás korosztály lesz. A helyi előadók iro-
dalmi, vallástörténeti és történelmi oldalról 
megközelítve beszélnek majd a diákoknak a 
félévezreddel ezelőtti eseményekről és hatá-
sairól. Az október 5-i koraesti előadás nyílt 
lesz, bárki látogathatja. A sorozat október 
6-án vetélkedővel zárul, diákokból álló csa-
patok részvételével.

- Milyen forrásból jut erre pénz?
- A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 

mindezt pályázati forrásból finanszírozza. Siker-
rel pályáztunk ugyanis a Reformáció Emlékbi-
zottság nevében az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt „Reformáció 500” című ki-
írásra. A bizottság olyan ismeretterjesztő prog-
ramok megvalósulását támogatja, amelyek ér-
tékőrző, értékmentő, értékteremtő módon a re-
formáció örökségét fejezik ki. Egyesületünknek 
ez azért fontos, mert Békés közismerten protes-
táns gyökerű, döntően kálvinista múlttal ren-
delkezik. 

- Kik segítik a megvalósítást?
- A felvázolt programra az említett szervektől 

750 ezer forintot nyertünk el, a támogatási szer-
ződés megkötése folyamatban van. A városvé-
dő egyesület tagsága mellett a program megva-
lósulását önkéntesek is segítik. Sz. K.

Interjú Serfecz Dávid egyesületi jegyzővel Elismerések a ünnepi közgyűlésen
Sebestyénné Farkas Ilona kapta idén a Békés Város Díszpolgára címet

Békés várossá nyilvánításá-
nak 44. évfordulója alkalmá-
ból megtartott ünnepi képvi-
selő-testületi ülésén, április 13-
án, Sebestyénné Farkas Ilona – 
Mona néni, ahogyan városunk-
ban sokan hívják – vehette át 
a Békés Város Díszpolgára ki-
tüntetést. A Civilek a Városért 
elismerést a békési polgárőr-
ség, a Békés Városért kitünte-
tést pedig Miklós Lajos, Szeg-
fű Katalin és Takács János ér-
demelte ki.

Izsó Gábor, városunk polgár-
mestere köszöntő beszédében egye-
bek mellett elmondta, hogy a kö-
vetkező egy-három évben jelentős, 
mintegy 3 milliárd forint értékű 
pályázati támogatás, és ezzel kö-
zel egyenértékű állami beruházás 
érkezik Békésre. Ezen fejlesztések 
több száz munkahelyet teremtenek 
majd. Továbbá szólt arról, megha-

tározó lesz a város fejlődése szem-
pontjából a Kecskemétig megépülő 
négysávos autóút, hiszen az M44-
es mintegy hét kilométerre húzódik 

majd Békés határától. Az ünnepsé-
gen ezután először Csarnai Mihály 
kapta meg a Katasztrófavédelem 
Önkéntes Támogatásáért emlékér-

met, Pintér Sándor belügyminisz-
ter döntése értelmében, és a város 
is elismerésben részesítette. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Átadták a Tündérkertet
Április 22-én felavatták Magyarország 151. Tündérkert-
jét, egy olyan zárt gyümölcsöskertet, amely a természeti és 
kulturális örökségünk részeként még fellelhető hazai ősho-
nos, továbbá a tájjellegű fafajták felkutatását, telepítését, 
ily módon a megőrzését tűzte ki célul. A közel 4500 m2-es 
területre a következő pár évben 300 gyümölcsfafajtát fog-
nak elültetni.

- Amikor 2006-ban pol-
gármester lettem, egy felmé-
rést készítettünk. Kiderült, 
hogy a Békés környéki ker-
tek közül 384-et nem művel-
tek. A számuk azóta még to-
vább nőtt. Sokáig kerestük a 
megoldást a kertművelés új-
ra népszerű tételére, a zárt-
kertek hasznosítására. Az 
egyik megoldást a Tündér-
kert nyújtja majd - mondta 
a Szécsénykertben található, 
a Nánási család egykori kert-
jében tartott átadó ünnepsé-
gen Izsó Gábor. Hozzátette, 
hogy egy pályázat segítségé-
vel öt kertet vásárolt a közel-
múltban a város, ahol a mun-
kahelyteremtés célját is szol-
gálva különféle programok-
ba fogtak. Az egyik ezek kö-
zül ez a zártkert, amelynél a 
szakmai hátteret a Békés és 
Környéki Biokultúra Egye-

sület égisze alatt tavaly ősz-
szel megalakult Tündérkert 
Baráti Kör tagsága adja, élén 
Hégely Lászlóval.  Laci bá-
csi elmesélte, hogy négy éve 

kapcsolódott be a Tündér-
kert Mozgalomba, amely im-
már országossá, sőt Kárpát-

medenceivé nőtte ki magát. 
Folyamatosan térképezi fel ő 
maga is a békési kerteket ős-
honos vagy tájjellegű gyü-
mölcsfafajták után kutatva. 
Egy ízben egy mintegy 250 
évesre becsült almafára buk-
kant, olyan nyári csíkos fűsze-
res fajtára, amely közel s tá-
vol a párját ritkítja. Ez a fajta 
már megőrződött a jövő szá-
mára, hiszen oltványai tovább 
viszik az értékes génállo-
mányt. A most átadott kert-
be 2019-ig 300 alma-, körte-, 
cseresznye-, meggy-, szilva-, 
őszibarackfajta és berkenye 
telepítését tervezik, gondosan 
megtervezve. Az oltványokat 
díjtalanul fogják átadni az 
érdeklődőknek, hogy minél 
több kertben a régi fajták te-
remjenek, összekötve a múl-
tat a jelennel, az értékek tisz-
teletére nevelve a jövő gene-
rációit is. 

Mintegy száz éve Magyar-
országon még nagyjából 6000 
féle gyümölcsfa létezett, ma 
olyan ezer lelhető fel és mind-
össze 200 fafajtát lehet a keres-
kedelemben beszerezni. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Újabb könyv készül
A Békési Újságot kiadó Családért Alapít-

ványnak újabb terve, hogy a tavalyi Üdvöz-
let Békésről című sikeres kiadványt követően 
idén egy további kötetet fog megjelentetni Bé-
késről. A könyv a mai Békést fogja bemutatni, 
a szándéka szerint minél teljesebben, a mon-
danivalót öt témakörbe szervezve: közössége-
ink, környezetünk, kultúra, sport, szabadidő. 
A munkákat társadalmi munkában egy szer-
kesztőbizottság végzi. Az Ízig-vérig Békés 
munkacímen futó kiadvány várhatóan az év 
utolsó hónapjaiban fog megjelenni.

A felvételen balról jobbra: Takács János, Szegfű Katalin, Sebestyénné Farkas Ilona, Miklós Lajos, és a békési polgárőrök 
képviseletében Gyarmati Sándor.
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Hégely Laci bácsi (jobbra) sokat 
fáradozott a békési Tündérkert 
érdekében. Szaktanácsait sokan 
kikérték a gyümölcsfákkal kap-
csolatban. 
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Beteljesülő ígéret – köszönet a támogatóknak
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 

(KÉSZ) békési szervezete teljesítette ígéretét. A 
báljukban meghirdetett segélyakciók egyike a le
égett erdélyi, kommandói iskola megsegítését 
célozta. Ide nem pénzt küldenek, hanem könyve
ket. A leégett tanintézmény megsemmisült épület
szárnya ugyanis épp az iskola könyvtárának adott 
otthont. Ez a benne tárolt mintegy 8000 kötettel 
együtt megsemmisült. A lapunkban meghirdetett 
felhívásra válaszolva a békésiek több ezer jó minő
ségű könyvet adtak össze. 

Kommandó 1070 méter magasságban, Ko
vászna városától mintegy 20 kilométerre talál
ható, melynek iskolájában száz gyermek tanul. 
A falu lakosságának több, mint 90%a magyar. 
Az iskola megtartó szerepet tölt be a község
ben, így komoly veszteségnek számít az épület 
részleges pusztulása.  Az újraépítéshez szüksé
ges mintegy 245 millió Ft remélhetőleg kikerül 
a megyei és az országos támogatásokból. A le
endő új épület átadásakor jó helye lesz a békési 
olvasnivalóknak.

A könyveket március 15ig lehetett a békési 
Fakuckóban leadni, ám sok, idős békési  főként, 
akik több száz kötetet adományoztak  nehezen 
tudták volna ezeket beszállítani az üzletbe. Ezért 
három markos KÉSZtag (Karsai Csaba, aki fur
gonját is felajánlotta e célra, SándorKerestély Fe
renc és Dr. Pálmai Tamás) végigjárták az adomá
nyozókat. Volt, aki pár kötetet, mások több doboz
nyi adományt ajándékoztak. 

A KÉSZes csapat még nem számolta össze a 
felajánlásként kapott könyveket, de vélhetőleg 

közel 3000 példány gyűlt össze. Kertes házból, 
tömbházból, de tanyáról is adtak a jószívű bé
késiek. Kamutról és Békéscsabáról is érkezett 
adomány. Az egyetlen tanyán lakó hölgy húsz 
„bio” tojással lepte meg a begyűjtőket, akik a 
késő estig tartó munka után igen ízletes rántot
tát készítettek belőle, áldva az adakozó kedvű 
ajándékozót.

A KÉSZesek rövidesen nekilátnak a szám
lálásnak, katalogizálásnak és így csoportosít
va szállítják majd ki a számot tevő gyűjteményt. 
Akiktől házhoz kiszállva hozták el a felajánlá
sokat, megadták a nevüket. Akik viszont  hála 
Juhosné Kati ismételt nagylelkűségének  a Fa
kuckó boltba vitték be az adományukat, névte
lenek maradtak. Ezért úgy döntött a szervező 
csapat, hogy e lap hasábjain, ebben a cikkben 
köszöni meg  így, név nélkül  mindenkinek azt 
a nagyszerű és mélyen emberi megmozdulást, 
melyről tanúságot tett.

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

Élő fortélyaink

A DrágA utcAi DAnkowsky-ház 

A Drága utca 19. számú építmény díszes 
homlokzatával, nemes arányaival minden-
képpen figyelemreméltó ház. Az 1928-ban 
épült ház építési éve jól látható az oldalhom-
lokzaton, a félköríves 
szellőzőnyílás alatt. A 
polgárház egy régeb-
bi házrész elbontása 
után épült. Egy Nagy 
nevű építési vállalko-
zó tulajdona volt kez-
detben, majd Ptacsek 
Teofil tanító és család-
ja élt itt. A tanító úr 
leszármazottai éltek 
itt, övéké ma is a ház. 
Szeretném kiemelni a 
családtagok közül Dankowsky Ákos kiváló 
tanárt, aki sokáig élt itt. Ő Bélmegyeren ta-
nított matematikát és fizikát az általános is-
kolában. Majd a Bélmegyer-Fáspusztán lévő 
nevelőotthon igazgatója lett. Felesége is kivá-
ló, lelkiismeretes pedagógus volt. Ákos bácsi 
sokoldalúságára jellemző, hogy e ház hom-
lokzatának a helyreállítására nem fogadott fel 
kőművest, saját maga végezte a tatarozást. 
Fiatal korában a nyári szünetben ő aratott is 

kombájnnal. Ha valaki erre jár, mindenkép-
pen érdemes erre az épületre néhány pillan-
tást vetni. Öt ablakkal néz az utcára. A kö-
zépső kiugró falrész ablaka a legnagyobb. A 

homlokzat középső 
része felül nem egye-
nes záródású, ha-
nem íves. Az ablako-
kat fehér színű vakolt 
keretelés veszi körül. 
A díszítések szecesszi-
ós hangulatot áraszta-
nak. A kör alakú szel-
lőzőnyílásokat vakolt 
keretelés veszi körül. 
Az oldalhomlokzaton 
lépcsős vakolt egye-

nes párkány fut végig. Az építmény a művelt 
polgár ízlésvilágát tükrözi. Reméljük, az utá-
nunk jövő nemzedékek is látni fogják.

                    Bíró György, városvédő

Pontosítás
Az előző számban közölt Beszélő házak – épített 

értékeink cikkben egy mondat pontosításra szorul. 
A mondat így helyes: A lakóház cölöpökre épült az 
1900-as évek elején és Ács Gábor hentes építtette.  
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Lépjen be az Ügyfélkapura
ellenőrizze az           bevallását,
és ajánlja fel adója 1+1%-át
a civil szervezetek, alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek támogatására.

1 KATTINTÁS, 2 FONTOS ÜGY
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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. 



32017. április 25.

Feltámadó remény

A már sokat emlegetett 
Horváth István Sándor hí-
vom ismét segítségül, az ő 
történetét idézem röviden. 
Ő meséli el a következő - 
általam tömörített - valódi 
esetet. 

 „Az ortodox kereszté-
nyeknél elterjedt régi szo-
kás - és ma a nyugati or-
szágokban is sok helyen 
terjed - hogy a húsvéti idő-
ben nem jó napottal kö-
szönnek egymásnak az em-
berek, hanem így: Krisztus 
feltámadt! és a válasz: Va-
lóban feltámadt! Nem csak 
köszöntés és köszönés ez, 
hanem hitvallás is az em-
berek részéről, annak meg-
vallása, hogy hisznek a fel-
támadásban. Még a Szov-
jetunió idejében történt, 
hogy egy gyár munkásai 
számára politikai fejtágítót 
tartottak. A pártközpont-
ból érkező ember hossza-
san beszélt arról, hogy Is-
ten valójában nem létezik, 
a Biblia csak kitalált tör-
téneteket tartalmaz, Jé-
zus halálából és feltáma-
dásából semmi sem igaz. 
A hatalmas csarnokban az 
ezernél is több munkás tü-
relmesen végighallgatta a 
beszédet, melynek végén 
kérdéseket lehetett felten-
ni. Ekkor szólásra emelke-
dett egy öreg munkás. Az 
előadó bátorította: Kérdez-
zen csak nyugodtan, ha va-
lami nem  volt  világos az 
előadásban! Az idős ember 
mindenki által hallhatóan 
megszólalt: Krisztus feltá-
madt! A jelenlévők azon-
nal ráfelelték: Valóban fel-
támadt! Ő pedig az elő-
adóhoz fordulva hozzá tet-
te: Hát csak ennyit akar-
tam mondani, és visszaült 
helyére. Ahogyan egy nép 
lelkéből sem lehet kiölni 
a vallásosságot, ugyanúgy 
egyetlen ember lelkében 
sem lehet kioltani az örök 
élet utáni vágyat. Minden 
bizonnyal éppen emberi lé-
tünk korlátozottsága, vé-
gessége miatt szeretnénk 
megnyílni a végtelen felé. 
Nem nyugszunk bele abba, 
hogy az életnek vége sza-
kad és utána a semmi kö-
vetkezik. Krisztus feltáma-
dása, amelyet most, Hús-
vétkor ünnepeltünk, meg-
erősíti bennünk ezt a vá-
gyakozást.”

A francia katolikus köl-
tő, Charles Péguy írt egy 
költeményt, amely a re-
ményről szól. A költemény 
szerint az emberiség tör-
ténete egy körmenetsze-
rű nagy vonuláshoz hason-
lít, amelyben egymás után 
sorakoznak a nemzedékek, 
a körmenet élén pedig há-
rom nőalak halad egymás 
mellett, akik a hitet, a re-
ményt és a szeretetet jelké-
pezik. A bal oldalon a leg-
idősebb nő lépked, nagyon 
céltudatosan, ő a hit jelké-
pe. A jobb oldalon egy kö-
zépkorú  nő, egy édesanya, 
ő szintén biztos léptekkel 
halad előre. Ő a szeretet. 
Középen pedig a legfiata-
labb, egy kislány, aki ket-
tőjük kezébe kapaszkodik. 
Ő szinte elveszne köztük, 
ha nem tartanák szorosan 
a kezét. Jobban szemlélve 
azonban kiderül, hogy va-
lójában ez a legkisebb alak 
halad elől, ő vezeti az egész 
menetet: a remény húzza 
maga után a hitet és a sze-
retetet.

Szép, képletes, valóban 
költői leírása a bennünk la-
kozó örök vágyaknak. S, ha 
magyarnak születtünk, ak-
kor még inkább élő és ele-
ven ez a vágy: a reményke-
dés vágya. Hisz annyiszor 
voltunk már olyan történel-
mi helyzetben, hogy örökös 
harcaink kemény csatáiban 
valóban csak e pici „egri 
nő”, e kislányka - a legsö-
tétebb időkben is a legjobb-
kor felvillanó - alakja adott 
épp annyi erőt, hogy meg-
maradjunk. Igen, ismerős 
jelenet: kézen fogva megy a 
család, s a középen haladó 
gyerek szinte húzza maga 
után szüleit az elérendő cél 
felé. Mindannyiunk meg-
tapasztaltuk tán ezt, akár 
gyerekként, akár szülőként, 
nagyszülőként.

Nos, ezért, mindezért 
mondjuk el ismét együtt, 
most: Hiszek egy Isten-
ben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök 
igazságban, Hiszek Ma-
gyarország feltámadásá-
ban. Ez az én vallásom, ez 
az én életem, Ezért a ke-
resztet vállaimra veszem, 
Ezért magamat is reá fe-
szíttetem. Mert a hit az 
erő, mert aki hisz, győ-
zött. Mert az minden ha-
lál és kárhozat fölött. Az 
élet Urával szövetséget 
kötött. Magyar! Te most 
árva, elhagyott, veszendő, 
Minden nemzetek közt 
lenn a földön fekvő, Ma-
gyar legyen hited s tied a 
jövendő!

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
április 22–29. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.), 
április 29.–május 6. között 
Levendula Patika (Csabai u.), 
május 6–13. között 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: 
nem érkezett jelentés. 

Elhunytak: 
Pocsaji Sándor György (51 éve-
sen), Fekete Zoltánné Lakatos 
Aranka (50), Szabados István 
(71), Balog István (84), Balog Im-
re (92), Szűcs Gábor (54), Szász 
Lajos (57), özv. Szűcs Mihály-
né Fesető Julianna (89), Váczi 
Sándor (57, Bélmegyer), Szudár 
Gábor Imre (64), Molnár János 
(83).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Elismerések a ünnepi közgyűlésen
Sebestyénné Farkas Ilona kapta idén a Békés Város Díszpolgára címet

(Folytatás az 1. oldalról)
A Civilek a Városért kitün-

tetést városunk közrendjének 
és közbiztonságának érdeké-
ben végzett munkájáért a Bé-
kési Polgárőrség Közhasznú 
Szervezet kapta meg, amelyet 
Gyarmati Sándor, a civil szer-
vezet elnöke vett át.

Békés Városért kitünte-
tésben részesült Miklós Lajos 
üzemmérnök, a Körös-Berety-
tyói Vízgazdálkodási Társulat 
volt főmérnöke és igazgatója, 
jelenleg a Városvédő és Szépí-
tő Egyesület elnöke, aki Békés 
városában végzett kimagasló 
szakmai munkája, a civil élet-
ben való aktív tevékenységéért 
kapta az elismerést. Ugyancsak 
Békés Városért kitüntetést ér-
demelt ki Szegfű Katalin új-
ságíró-szerkesztő, mozgókép-
kultúra és médiaismeret tanár, 
a Békési Kalendárium ötlet-
gazdája és szerkesztője, aki Bé-
kés város életének sokoldalú és 
felkészült megörökítéséért to-

vábbá a helyi civil szervezete-
ket segítő munkájáért részesült 
az elismerésben. Szintén Békés 
Városért kitüntetéssel ismer-
ték el Takács János földrajz-
testnevelés szakos tanár, sport-
vezető munkáját, aki Békés vá-
ros sportéletében végzett ki-
emelkedő tevékenységéért ve-
hette át az elismerést. 

A Békés Város Díszpolgá-
ra címet pedig mindenki Mo-
na nénije, Sebestyénné Farkas 
Ilona, zenepedagógus, karveze-
tő, Kodály egykori tanítványa, 
aki egyéb díjak mellett KóTA 
életműdíjas. Békés város kul-
túrájáért és a Békés-tarhosi 
énekiskola szellemi örökségé-
ért végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért részesült a kitün-
tetésben. Az ünnepségen jelen 
volt Mona néni lánya, a sokak 
által ismert Kossuth-díjas nép-
dalénekes, Sebestyén Márta is. 

A rendezvényen beiktat-
ták az idei diákpolgármes-
tert, Kecskeméti Gábort, a 

Gál Ferenc Főiskola Béké-
si Szakképzőjének tanulóját, 
és a diákalpolgármestert, Gál 
Andrást, a Szegedi Kis István 
Református Gimnázium ta-
nulóját. Továbbá még egy el-
ismerést adtak át, 200 ezer 
Ft-ot a Beépített kellékek cí-
mű drámaíró pályázat győzte-
sének, a soproni Gabnai Sán-
dornak, aki 41 alkotás közül 
érdemelte ki az első helyet, 
Madzagfalva harangja című 
drámájával. A darabot a zenei 
napok keretében lehet majd 
megtekinteni júniusban. A dí-
jat Seregi zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház igazgatója 
és Izsó Gábor polgármester 
nyújtotta át.

Az ünnepi képviselő-testü-
leti ülésen a műsorban köz-
reműködött a Bagoly László 
karnagy vezette Békés Városi 
Ifjúsági Fúvószenekar, és ver-
ses-zenés előadásával a Csabai 
Színistúdió.

zsombok imre

Good Báj Biokozmetika

 

Keresse fel Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikust a Good Báj Biokozmetikában! 
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

Legújabb 
szolgáltatásunk :
az érintés 
szimfóniája
Teljes ellazulást kínál önnek 
A bIoKozMeTIKA  
LeGúJAbb SzoLGáLTATáSA: 

Az érintés szimfóniája elnevezésű 
TeLJeS TeSTre KITerJedő 

éS A LéLeKre HATó MASSzázS. 
Halk, lágy zenére történő, különleges 

technikájú masszázs önnek is 
az eLérHeTő LuxuST kínálja.

Lepje meg a masszázzsal  
születés- vagy névnapra 

valamelyik  
kedves hölgyismerősét, 

vagy önmagát! 

Köszönet a bölcsődei dolgozóknak 
a Bölcsődék Napján

Idén április 21-én már ötödik alka-
lommal rendezték meg a Bölcsődék Vi-
lágnapját a kulturális központban. Ezen 
a délelőttön minden felszólaló a bölcső-
dei dolgozókat köszöntötte, Izsó Gábor 
polgármester és Béres Istvánné, a Bé-
kési Kistérségi óvoda és Bölcsőde igaz-
gatója is. Köszönetet kaptak mindazok, 
akik éveken, évtizedekben át szolgálták 
a bölcsődéket, gondosan nevelték, gon-
dozták a gyermekeket. Azaz: a kisgyer-
meknevelők, a bölcsődeorvos (Dr. Ta-
mási Adrienn), a bölcsődei munka során 
nélkülözhetetlen élelmezési és techni-
kai dolgozók, a karbantartók, akik be-
csülik, tisztelik és szeretik szakmájukat 
és hivatásukat. A rendezvény végén pe-
dig a bölcsődei vezetők és dolgozók ki-
fejezték tiszteletüket két kollégájuk fe-
lé. A „Kezünkben a Jövő” díjat posztu-
musz adták át két olyan személy emlé-

két felidézve, akiknek elvesztése mélyen 
érintette a bölcsődében dolgozó min-
den munkatársat. A két dolgozó pedig 
a 2013-ban nyugdíjba vonult Csíkfejes 
Jánosné Piroska gondozónő, kisgyer-
meknevelő, és Csontos Péter karbantar-
tó, de aki több volt, mint karbantartó. 
Az elismerést Izsó Gábor polgármester 
és zseák Lászlóné bölcsődevezető adták 
át a hozzátartozóknak. A rendezvényen 
bemutatkozott egy videofilmmel Ba-
golyné Szűcs Andrea óvónő is, aki ta-
valy ősszel Színes lufik névvel tehetség-
pontot hozott létre. Rendíthetetlenül fá-
radozik a korai tehetséggondozásban. 
A rendezvény műsorában a Kocsorné 
Krizbai Anna vezette Békési Kistérségi 
óvoda és Bölcsőde kórusa előadta Carl 
orff Tapsrondóját, a Belencéres Nép-
táncegyüttes táncospárja pedig bemu-
tatta táncprodukcióját.  zs. i.

Idén két személy posztumusz kapta meg a 
„Kezünkben a Jövő” díjat. A felvételen Csík-
fejes Jánosné gondozónő és Csontos Péter 
karbantartó lánya illetve özvegye.

Kövesse 
a Békési Újság híreit 
a közösségi oldalon!

Címünk: 
www.facebook.com/bekesujsag
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Csendesül...
Békesség nektek!

Kr. u. 31. húsvétja. Nagyhatalmi elnyomás, szegénység, za-
vargások. Összeesküvés, áruló és a bajban hátat fordító barátok, 
koncepciós per. Aznap Jeruzsálemben, és különösen a főpap há-
zánál csak azoknak volt felhőtlen a kedvük, akik a mának éltek, 
és nem sokat törődtek azzal, ami körülöttük történik. és, talán 
meglepő módon, Jézusnak. Két nappal később rémült tanítvá-
nyai közt megjelent a feltámadt Megváltó, és így köszöntötte 
őket: „Békesség néktek”. 

Kr. u. 2017 húsvétja. Iszlám állam, Szíria, észak-Korea. Ka-
kaskodó nagyhatalmak, gazdasági bizonytalanság, szegénység, 
visszaélések különféle formái… Hosszan lehetne sorolni azo-
kat a tényezőket, amik ma okot adhatnak a nyugtalanságra. Pe-
dig úgy vágyunk a nyugalomra! Hogyan lehet ma lelki békes-
ségünk? Az igazi, körülményektől kevéssé függő békesség ma, 
közel kétezer évvel később is a feltámadt Megváltótól nyerhető. 
Ő bekopogtat hozzánk is, és ha ajtót nyitunk neki, így szól hoz-
zánk: „Békesség néktek”. S az Ő lelkülete igazi békességet te-
remt bennünk. 

simon csaba, lelkipásztor

A kormány nem akarja ellehetetleníteni, megbélyegez-
ni a civil szervezeteket, csak a külföldről kapott támo-
gatásokat kell nyilvánosságra hozniuk – közölték Hollik 
István és Gulyás Gergely Fidesz-KDNP-s országgyűlési 
képviselők. A civil szervezetek külföldi támogatásainak 
nyilvánossá tétele számos országban törvény által elő van 
írva. A Magyarországon működő 70000 civil szervezet kö-
zül néhány tucat alapvetően politikai tevékenységet foly-
tat, ezeket külföldről finanszírozzák és nyomást akarnak 
gyakorolni a kormányra. Ezeknél kell tudni, hogy kinek 
az érdekeit képviselik. Számtalan bevándorláspárti civil 
szervezet mindent megtesz azért, hogy a kormány ne tud-
ja megfelelően ellátni a magyar és uniós jogi, határvédel-
mi feladatait. Ezek többsége az EU-n kívülről, nagyrészt 
Soros Györgytől kap jelentős támogatásokat. Ez legális, 
de ezt az adatot nem kell eltitkolni. Senkit, semmilyen 
szankcióval nem kívánnak sújtani. A következő hónapok-
ban, az EU-ban ismét a legfontosabb kérdések között lesz 
a bevándorlás, és nem mindegy, hogy Magyarország eb-
ben a küzdelemben milyen támogatottságot tudhat ma-
ga mögött itthon. A magyar társadalom döntően nagy 
többsége a bevándorlás politikájában a magyar kormány 
mögött áll.

AdJuNK eSéLYT Az éLeTre NeKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

A békés drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

MuNKATárSAKAT KereS. 
előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet: 30/372-9113

nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Terítéken William Shakespeare
A 43. Irodalmi Svédasztal 

rendezvényén ezúttal Willi-
am Shakespeare került terí-
tékre. Neve és személye most 
azért is aktuális, mert Arany 
Emlékév van, és őt Arany is 
szívesen fordította. Persze szó 
esett a többi fordítóról is, Ka-
zinczyról, Vörösmartyról, Pe-
tőfiről, Radnótiról, Szabó Lő-

rincről és másokról. A hagyo-
mányokhoz híven a klub há-
ziasszonya, Szilágyiné Szabó 
Ágnes szólt a nagy író, költő 
életéről, gyerekkoráról, csa-
ládjáról majd munkásságá-
ról, színházáról, a Globe-ról, 
és természetesen főbb művei-
ről is. Shakespeare írásait elő-
szeretettel viszik filmre, ezek 

ajánlójából is láthattunk pá-
rat. A rendezvény végén pe-
dig néhány szonettje hang-
zott el.

A következő Irodalmi 
Svédasztal május 24-én, 
16:30-tól lesz, és ekkor az 
irodalmi érettségi által fel-
színre hozott témák jönnek 
elő.  zs. i.

- Miért kapnak a ciklonok női 
neveket?

- Mert ami kellemes szellő-
nek indul, olyan erős tornádó-
vá válik, hogy elviszi a fél há-
zadat.

- Miért törődnek többet a nők a 
külsejükkel, mint tudásuk gyara-
pításával?

- Mert a legtöbb férfi buta, 
de csak kevés köztük vak.

 Vicc
Útfejlesztés a láthatáron

Határon átnyúló útfejleszté-
si beruházás tervezési munká-
latainak megvalósítására be-
nyújtandó pályázathoz csatla-
kozik a békési önkormányzat. 
A testület soron kívüli ülésén a 
napokban döntött arról, hogy 
az Interreg V-A Románia-Ma-
gyarország Együttműködési 
Program 2014-2020 stratégi-
ai projekt pályázati felhívásá-
ban, mint projektpartner részt 

vesz. A beruházás érintené Bé-
kés városát, a 470-es Mezőbe-
rény-Békéscsaba II. rendű főút 
- Csíkos utca csomópont átépí-
téssel, a Tarhos-Békés-Gerlai 
összekötő út és a 470 Mezőbe-
rény-Békéscsaba II. rendű főút 
körforgalom építéssel. A pro-
jekt megvalósulása során, ma-
gyar oldalon az érintett telepü-
léseken műszaki tervek, enge-
délyek kidolgozása, megszer-

zése lesz a fő tevékenység. Ezen 
kívül, tanulmányok és elemzé-
sek készítése a témában. 

A program támogatási in-
tenzitása 95 százalékos. Békés 
városát érintő teljes költség 
több mint 14 millió forint. Az 
önkormányzatnak így mind-
össze 1,4 millió forint önerőt 
kell vállalnia, melynek 5 szá-
zaléka győztes pályázat esetén 
elszámolható.  

Köszönik a szülők Kevin támogatását
Több mint két hónapja írtunk először Tóth Kevinről, a 
leukémiával kezelt, mindössze hároméves békési kisfiúról, 
akinek családja a gyógykezelés és a kórházba utazgatások 
költségéhez kért olvasóinktól támogatást. Az eltelt hetek-
ben Kevin kemoterápiája sikeres folytatódott, a jó étvágyú, 
eleven kisfiút részlegesen hazaengedték orvosai a kórház-
ból, így Békésen gyógyul tovább.

Az édesanya, Papp Henrietta 
elmondta, a Békési Újságban 
február derekán közölt felhívás-
ra mintegy 30 személy reagált, 
és együttesen több mint fél-
millió forintos támogatást jut-
tattak el a családhoz. Egy Kö-
röstarcsán rendezett kézilab-
da-mérkőzés teljes bevételét is 
ők kapták meg (az anya tarcsai 
származású). Kaptak továbbá 
egy 150 ezer forint értékű lég-
tisztító készüléket is, amely na-
gyon jó szolgálatot tesz, hiszen 
a kisfiú otthoni gyógyulásának 
alapvető feltétele, hogy ne kap-
jon el fertőzéseket. Havi egy-

összegű segítséget kapnak még 
a rákbeteg gyerekeket támo-
gató országos alapítványtól is, 
amely a mindennapok terheit 
csökkenti a négyfős családban.

A lakosoktól kapott támo-
gatást a nem túl jó állapotú, 
szívességből használt házuk 
legégetőbb rendbetételére (va-
kolás, meszelés) és az útiköltsé-
gekre fordítják majd. Ugyanis 
rendszeresen visszajárnak még 
Szegedre kezelésekre, kontroll-
vizsgálatokra. Kevin gondos és 
szakszerű kezelést kap, nagy 
odafigyelést az orvosoktól és 
a nővéri személyzettől, amely 

megnyugvással tölti el és a tel-
jes gyógyulással kapcsolatban 
reménykedésre készteti a szü-
lőket. Most a legfontosabb a 
legyengült szervezetének fel-
erősítése, ehhez táplálék-kiegé-
szítőket és gyógyszereket kap. 
Még nem tudni, hogy az ősszel 
elkezdheti-e az óvodát Kevin, 

ugyanis a fertőzésektől és a be-
lesetektől óvni kell a leukémiás 
betegeket – mondta el lapunk-
nak Papp Henrietta, aki min-
den őket támogató személynek 
és szervezetnek, a jókívánságai-
kat hozzá eljuttatóknak köszö-
ni az odafigyelést. 

Szegfű Katalin

bohócdoktor is járt a kis a kis betegnél a szegedi klinikán.

Fo
T

ó
: A

M
A

T
Ő

R
 F

EL
V

éT
EL

.

Helyesbítés
Az előző lapunkban a 7. 

oldalon közölt Kalandozá-
sok Erdélyben című cikkben 
nem a Reményhír Intézmény 
Eötvös József Általános Isko-
la, hanem a Szegedi Kis Ist-
ván Református Gimnázium 
és Általános Iskola hetedike-
sei erdélyi kirándulásának be-
számolóját olvashatták. A té-
vedés a hiányos adatközlésből 
adódott. 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

IdőSeK KluBjaI

A Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ a vá-
ros területén négy, Tarhoson 
egy idős klubot működtet 
azok számára, akik otthonuk-
ban élnek, azonban társaság-
ra, hasznos időtöltésre vágy-
nak. A klubokon belül prio-
ritásként kezeljük a feledé-
kenységi problémával küzdő, 
demens személyeket. Napja-
inkban az egyik legnehezebb 
feladat a család számára, a 
szellemi hanyatlással küzdő 
idős beteg családtag ellátá-
sa. Ellátottjaink orvosi javas-
lattal kerülnek be intézmé-
nyünkbe, ahol speciális szük-
ségleteikre épül a mindenna-
pi gondozás, foglalkoztatás. 
A programok sokszínűsége, 
a rendszeres csoportfoglalko-
zások garantálják az idősek 
meglévő képességinek meg-
őrzését, és fejlesztését. Az el-

látást igénylő klubba való be-
jutását a támogató szolgálat 
személyi térítési díj ellenében 
biztosítja.

Az idősek klubjai továbbá 
lehetőséget kínálnak étkezés 
igénybevételére, tisztálkodás-
ra, a személyi higiéné megőr-
zésére, fodrász igénybevételé-
re, vérnyomás-, vércukor- és 
testsúly mérésére, szabadidős 
programokon való részvétel-
re, jeles ünnepek megtartásá-
ra és a lelki problémák feldol-
gozására.

Munkatársaink az élet min-
den terén segítséget nyújta-
nak, legyen szó fizikai vagy 
lelki dolgokról. Az ellátottak-
nak a rendszeres istentisztele-
teinken lehetővé válik a val-
lásgyakorlás, épületünkön be-
lül. A klubok igénybevétele 
ingyenes, térítési díjat csak ét-
kezés esetén kell fizetni. 

TeamusTra – gyógyTeák

A gyógynövények legelterjedtebb felhasználási módja a 
gyógyteák készítése. Sokan fordulnak manapság is az erdők, 
mezők patikájához, egy csésze tea elkészítése nem olyan bo-
nyolult, azonban a terápiás hatás eléréséhez megfelelő isme-
ret kell. Jelenősége van annak, hogy forrázatot, főzetet vagy 
esetleg hideg vizes kivonatot készítünk. erre vonatkozó kér-
dés a patikákban számos tévhitet tisztázhat, és akkor nem 
fordul elő például az, hogy valaki gyomorsavtúltengés ellen 
szedett gyógyszer mellett borsmenta teát iszik, ami fokozza a 
tüneteit. A magyar Gyógyszerésztudományi társaság Gyógy-
növény Szakosztálya 2013 óta minden évben megválasztja az 
év gyógynövényét, ezzel is segítve a lakosság megfelelő tá-
jékoztatását. A máriatövis, a citromfű és a galagonya után a 
2016-os évben a figyelem középpontjába a kamilla került. A 
gyógyteák elkészítésekor mindig követendő az útmutató és 
érdemes azt is tudni, hogy az étvágyjavító teák nem édesíten-
dők. néha jó emlékeztetni magunkat, hogy méregtelenítésre 
a természet megalkotta a májunkat és a két vesénket, így a 
napi megfelelő folyadékbevitellel (azaz nyolc pohár folyadék-
kal)  máris tettünk valamit az ügy érdekében. megjegyzendő, 
hogy a hazai ajánlások szerint ebből a nyolc pohárból öt ivó-
víz legyen.  Folytatjuk…

Több mint egy edző
Régi ismeretség a mienk a mosolygós, szerény, örökmoz-
gásban lévő Balog Jánossal. Az köztudott, hogy ő a súly-
emelők edzője, de azt már csak kevesen tudják róla, hogy 
több ő mint egy edző. Ha kíváncsiak, mire is gondolok, ol-
vassák el a vele készített interjúmat!

- Mit mondanál magadról 
bemutatkozásként? 

- Békésen születtem 1953-
ban egyszerű munkáscsalád-
ban. Ketten vagyunk testvé-
rek. A 636. számú Ipari Szak-
munkásképzőben kitanultam 
az esztergályos szakmát, és 
20 évig dolgoztam e terüle-
ten. Aztán jött a rendszervál-
tás és egy ideig munkanélkü-
li lettem. Végül sikerült elhe-
lyezkednem a Hidasháti zrt.-
nél és ott is maradtam egé-
szen nyugdíjazásomig, 2016-
ig. Kétszer kötöttem házassá-
got. Három lányom született. 
A legidősebb gyermekem Bu-
dapesten él, a másik kettő még 
velünk lakik. A legkisebb idén 
fog érettségizni.

- Hogy kerültél kapcsolatba 
a súlyemeléssel?

- A sportpályafutásom úgy 
kezdődött, hogy belekóstol-
tam a bokszolásba. Edze-
ni már akkor is szerettem, 
de a pofonokat már nem. Ez 
volt az egyetlen sportág, ahol 
meghátráltam. Szerettem vol-
na erősíteni magam már 13 
évesen, és ebben a kérdésben 
nagyon eltökélt voltam. Lé-
tezett akkor egy Pajtás nevű 
újság, ami tornagyakorlato-
kat közölt időnként, és ennek 
segítségével kezdtem edzeni. 

Képes voltam korábban fel-
kelni, hogy reggelente edz-
hessek egy órát iskolakezdés 
előtt és iskola után újabb egy 
óra következett. Igazából bir-
kózással szerettem volna fog-
lalkozni, de nem volt rá lehe-
tőségem Békésen. olajos Ká-
roly, egy jó ismerősöm vitt el 
a gimnázium kollégiumába 
Csepelényi Attilához. Elkezd-
tem a súlyemelő edzéseket és 
ott ragadtam. Szerettem vol-
na bejutni a válogatottba, de 
19 évesen rájöttem, nekem ez 
nem megy. Rövid szünet kö-
vetkezett, majd a hetvenes 
években újrakezdtem, csak 
úgy a magam kedvére, s azóta 
is edzek tűzön-vízen át. De 
már csak magammal és a mú-
ló idővel versenyzek.

- Mióta vagy edző?
- Gyorsan le kell szögeznem, 

hogy egyáltalán nem akartam 
edző lenni. A Start szövetke-
zett alakított egy súlyemelő 
szakosztályt és Csepelényi At-
tila engem javasolt edzőnek. 
Nem akartam kötélnek állni, 
de végül csak beadtam a dere-
kam. Elküldtek egy edzői tan-
folyamra, elvégeztem és 1979-
ben elkezdtem edzősködni. A 
szakosztály megszűnt, én pe-
dig átkerültem 1992-ben a 
Colors SE-hez. Ez is feloszlott 

és ugyanezen időben megala-
kult a Békési TE. Azóta itt va-
gyok. Természetesen mindig 
munka mellett csináltam és bi-
zony nem volt könnyű egyez-
tetni a munkát a sporttal. 

- Mely kiválóságokra vagy a 
legbüszkébb?

- Szívesen emlékszem Püs-
ki István serdülő Európa-baj-
nokra. Medve János ezüstér-
met szerzett ugyanott lökés-
ben, Csató István jónéhány 
utánpótlás bajnoki címet 
nyert, Nánási Imre serdülő 
Magyar-bajnok volt, és felso-
rolhatatlan, hányan voltak a 
magyar bajnokság helyezett-
jei. Most pedig itt van Fekécs 
Sámuel, aki kijutott a világ-
bajnokságra a magyar váloga-
tott tagjaként.

- Apropó Fekécs Sámuel. 
Mit mondanál a szerepléséről 
a világbajnokságon?

- Keményen küzdött, jel-
lemző rá a céltudatosság. 
Tulajdonképpen ő harcolta 

ki, hogy beválogassák az ifi 
válogatottba. Véleményem 
szerint hozta a tőle elvárha-
tó eredményt. A csoportjá-
ban hetedik, összesítésben a 
32. lett. Saját egyéni csúcsát 
megjavította. Úgy gondo-
lom, ha semmi nem jön köz-
be, még bőven előrébb tud 
lépni.

- Sámuelt kitüntették nem-
rég, de mit kapott az edző?

- Igen, ő kapta az év Béké-
si Sportolója címet, de az ez-
zel járó összeget valójában a 
szakosztály kapta. Ebből tud-
juk finanszírozni a versenyzé-
sével járó költségeket: utazás, 
nevezési díj, étrendkiegészítők, 
amit a családja nem tudna 
megfizetni. én egy emlékpla-
kettet vehettem át.

- Tudom, hogy nem szívesen 
beszélsz magadról, de mégis, 
milyen embernek tartod ma-
gad?

- Hűha! Nem könnyű vá-
laszolni. Türelmes embernek 
tartom magam. Kerülöm a 
konfliktusokat, de nem sze-
retem, ha visszaélnek a türel-
memmel. Kitartó tudok lenni, 
kivárom az eredményeket és 
szeretem tudni, mi történik a 
rám bízott fiúkkal, hogy szük-
ség esetén tudjak nekik segíte-
ni. Úgy gondolom, jól tudok 
alkalmazkodni. Azt hiszem, 
rólam elég is ennyi. Nem szok-
tam reklámozni magamat. 

gugé
Következő beszélgetőtárs: D. 

Nagy Bence.

Átadták a Tündérkertet
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egykori gazdag fajtavá-

laszték visszahozását is szol-
gálja a Tündérkert Mozga-
lom, amiről további részleteket 
Szűcs Gergely, a Wenckheim 
Krisztina Közalapítvány kura-
tóriumi tagja osztott meg. 

Az ünnepség nem várt sok 
embert, mintegy 200 érdek-
lődőt, közte sok kisgyermekes 
családot szólított ki a természet-
be. A bemutatókertet egyházi 
áldás mellett és megszentelve 
adták át a rendeltetésének. 

Szegfű Katalin

Kerékpáron ügyeskedtek
Április 11-én Sarkadon ren-

dezték meg  a „Ki a mester 
két keréken” elnevezésű ke-
rékpáros ügyességi és elméleti 
versenyt, ahol a békési csapat 
harmadik lett. Fiú egyéniben 

Nagy Balázs győzött, míg a lá-
nyok között Szilágyi Dóra har-
madik helyezett lett, mindket-
ten a Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola tanulói. Felkészítő-
jük Szamos Péter volt. 
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Nagy érdeklődés mellett tartott 
oltásbemutatót Szekercés Sán-
dor és Szűcs Gergely.

TündérKerT rajzpályázaT
A Tündérkert átadó rendezvény kapcsán egy rajzpályáza-

tot is kiírtak gyerekeknek. Közel száz pályamű érkezett. Dí-
jazottak a zsűri döntése értelmében: az 1-2. osztályosok kö-
zött Somlyai Hanna Viktória, a 3-4. osztályosok mezőnyében 
Dihen Milán, az 5-6. osztályos kategóriában Szerencsi Bog-
lárka Rita, a 7-8. osztályosoknál Horváth Viktória, míg a kö-
zépiskolások körében Lovas Léna. Különdíjas Sztojka Fanni 
Sára. Mindannyian szép ajándékot kaptak.
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TS-MZ 125-ös motorkerékpár forgalmival el-
adó vagy robogóra cserélhető. 30/457-23-02.

áLLAT
Fekete-fehér szőrű, barna orrú foxterrier 
kutya elveszett. Aki tud róla, értesítsen. 
30/557-53-37.
Ballagásra birkahús, fél birka megrendel-
hető. Tel.: 30/279-46-96.
Választási malacok eladók. Tel.: 30/513-
19-56.
Kecskegida vágva eladó. Érd.: 70/222-10-
48, este hat óra után.
Előnevelt csirke eladó. Kispince u. 47. 
30/48-48-044, 30/410-40-12.
Eladó: vágni való és hasas nyúl, kisnyuszi. 
Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
Eladó 11 db kiskacsa, kacsatojás, tyúk-
tojás, japántojás, gyöngyös tojás. Érd.: 
70/622-81-86.
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Lakkfekete nagy Wayand és fehér törpe 
cochin kakasok eladók. Tel.: 20/99-44-512.

SzoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Fűnyírást, kaszálást, továbbá lánc-
élezést vállalok! 30/858-19-11.

Villanyszerelés! Kapcsolók, csillá-
rok, konnektorok, csengők, bojlerek 
javítását is vállalom. Telefon: 06/30-
993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

Kerítés- és tetőjavítást, veszélyes fa-
kivágást, kertrendezést vállalunk! Ke-
ressen bizalommal! Tel: 20/492-50-24.

MuNKáT KereS, AJáNL
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási mun-
kát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-
96-39.
Idősgondozói munkát keresek. 66/738-018.
Nyugdíjas férfi besegítene gépkocsiveze-
tésbe, igény szerint. Tel.: 30/26-90-417.
Idősgondozói munkát keresek, házkörül 
besegítenék. Tel.: 70/246-74-98.

eGYéb 
Eladó: 1 db benzines fűnyíró és 1 db elek-
tromos fűnyíró. Mindkettő kis hibával, ol-
csón. Érd.: 66/412-070.
Telefongyűjtemény egy tételben eladó. 
Érd.: 20/451-12-27.
Ouija táblához értőkkel venném fel a kap-
csolatot. Tel.:70/396-87-74.
Eladó 1 db japán szivattyú (fúrt kút-
hoz való), és 1 db üres gázpalack. Tel.: 
66/412-070.
Eladó: 2db Simson üzemanyagsapka, MZ 
lábtartó, kézmosókagyló, elektromos író-
gép, erős reflektor, 2 l-es demizson, szó-
dásüvegek, üveg tortatartó, kézimunka 
fonal, 40 db üres parfümös üveg, erős ke-
rékpár csomagtartó. 30/26-05-421.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/72-10-532.
Masszírozógép (talp, gerinc, vörösfény) és 
vasvályúk eladók. Érd.: 30/907-40-66.
Eladó: folyosóra való 3 db szimpla ablak, 
1 db dupla ablak, mennyezeti lámpa, fali-
lámpa, csillár, hiányos rokka, gyerekheve-
rő, 200 kg-ig mérő mázsa, kisbíró- dob, 
új 45-ös gumicsizma, autó ködlámpa. 
30/26-05-421.
Eladó: női-férfi farmerek, pulóverek, pó-
lók, cipők, alkalmi ruhák. Számítógéphez 
átjátszó, beltéri egység, derék-fogyasztó-
öv. Tel.: 30/441-46-11.
200x160 cm-es franciaágy eladó. Érd.: 
Hajó u. 2. vagy 20/592-24-33.
Fából készült nagyon szép hálószobabútor 
eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Két égőfejes Karancs gáztűzhely, kézi ter-
ménydaráló eladó. 70/274-33-44.
Jó állapotú, keveset használt Csepel 28-
as bordó női kerékpár eladó Fix ár: 13 ezer 
Ft. Tel.: 66/412-953.
Horgászbotok, orsós féláron eladók. Érd.: 
30/43-42-297.

Ingatlan 2 millió forintig

Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.
Teleki utcai garázssoron 20 m2-es, nagy 
padlásteres garázs eladó 1,68 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/559-55-58.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Dió u. 7. szám alatti ház eladó. Irányár: 
2,5 millió Ft. Tel.: 70/514-26-70, 30/694-
62-20.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Családi ház eladó a Váradi u. 54. szám 
alatt nagy kerttel. Irányár: 3,5 millió Ft. 
Érd.: 20/319-25-62.
Közművesített ház eladó a Hajnal u. 59. 
szám alatt. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 
70/274-33-44.
Egyszobás kertes ház a Décseri utcában 
eladó, boltokhoz és buszmegállóhoz közel. 
Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 30/624-99-87.
Ady 10-ben 38 m2-es, egyszobás lakás 4,9 
millió Ft-os irányáron eladó. Érd.: 30/96-
83-794.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó-
épületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújít-
va, beköltözhetően eladó 5,3 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Karacson negyedik emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/252-49-63, 
30/498-65-18.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 5,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
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. 
A Fürdő közelében háromszobás, össz-
komfortos ház melléképületekkel kis tel-
ken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. 20/265-
01-55.
Karacs utcában kétszobás, 58 m2-es, 
egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás el-
adó 6,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/476-46-60.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos, 
vegyes falazatú ház 718 m2-es rendezett 
telken eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 
30/365-48-28.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, központi 
fűtésű ház eladó vagy harmadik emeletig 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TISZTELT oLvASóINK! 
Lapunkban KIZÁRóLAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FELTÜNTETIK 
AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. 
Érd.: 70/26-30-254.
Ady utca 14D-ben 2. emeleti, kétszobás, 
egyedi gáz-cirkófűtéses, klímás, szép ál-
lapotú lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 
30/949-99-18. 
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776.
Háromszobás családi ház városközponti 
részen eladó 8 millió Ft-ért. Két család ré-
szére is kialakítható. 30/377-53-10.
Karacs 2-ben felújított lakás eladó 8,2 mil-
lió Ft-ért illetve kertes házra cserélhető. 
Érd.: 30/43-42-297. Visszahívom.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es 
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszin-
ti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79. 
Mezőberényben, a Szent János utcában 
120 m2-es, részben felújított családi ház 
32 m2-s melléképülettel 1000 m2-es telken 
eladó 8,9 millió Ft-ért. 30/559-55-58.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy 
portával eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtar-
tásra alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
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

Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751. 
Adyn 74 m2-es 2,5 szobás felújított lakás 
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 11,5 mil-
lió Ft. 70/30-35-781.
Központban 600 négyszögölös telken 100 
m2-es vegyes falazású, összkomfortos, 
háromszobás ház eladó. Irányár 12 millió 
Ft. Érd.: 30/476-46-60.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Drága utcában kétgenerációs, négyszo-
bás, kétebédlős családi ház dupla terasz-
szal, vegyes tüzeléssel eladó. Irányár: 16 
millió Ft. 70/612-83-74.
Az uszoda közelében 180 m2-es, négy 
hálószobás, nappalis családi ház eladó. 
Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

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

KerT, SzáNTóFöLd
Nagykertben zártkert eladó fizetéskönnyí-
téssel. Télen is lakható. Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és a kö-
vesút mellett 1170 m2 bekerített gyümöl-
csös eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Sebők kertben dupla telken zártkert el-
adó téliesített házzal. Villany, fúrt kút. Érd.: 
70/506-99-70.

JárMű, ALKATréSz
Napi használatból Simson Schwalbe el-
adó. Tel.: 20/346-77-00. 
8 lóerős 4 ütemű rotakapa járókerékkel, 
kocsival eladó vagy birkára, bárányra cse-
rélhető. Tel.: 30/279-46-96.
Robi 151 járókerékkel, rotakapával, ekével, 
krumpliduróval, kocsival eladó vagy birká-
ra, bárányra cserélhető. Tel.: 30/279-46-
96.
Simson 51-es eladó. Babetta 207-es el-
adó. Tel.: 30/457-23-02.
Keveset használt nagykerekű Babetta gyá-
ri állapotban eladó. 20/29-09-182.
Kétsebességes Babetta segédmotor el-
adó. Roncs Simsont beszámítok. Tel.: 
20/945-07-26.
Renault Megane 1,5DCI műszakival, 252 
ezer km-rel eladó. 2008-as gyártmányú, 
rengeteg extrával. Irányár: 860 ezer Ft. 
Érd.: 30/476-46-60.
Kubuta 1600-as kistraktor tartozékokkal 
eladó. 20/310-90-73.

Fésülködőasztal eladó. Ár: 20 000 Ft. Tel.: 
30/239-98-29.
Eladó: rácsos kiságy, gyermek etetőszék, 
gyermekülés kocsiba, csillár, 30 l-es zomán-
cos lábas, jancsikályha. Érd.: 66/416-747.
630-as Slavia légpuska eladó. Tel.: 20/94-
50-726.
Eladó: gyári hegesztőtrafó, 900 W-os gyá-
ri fűnyíró, malmikocsi, favázas kukorica-
morzsoló (kézzel és villanymotorral hajt-
ható). Érd.: 30/557-53-37.
28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-
204.
Eladó: 400 db zsalutégla, 210x75 cm-es 
teleajtó, üvegajtó üveg nélkül, fűkasza al-
katrésznek, betonbontó kalapács, villa-
mos sövénynyíró. 30/27-28-342.
Régi komódot, lócát, padot, szekrény, an-
tik dolgokat keresek megvételre, saját 
részre. 20/472-96-58.
Útalapba való építési törmelék (beton, tég-
la) ingyen elszállítható Mezőberényből. 
Érd.: 30/559-55-58.
500 db új B30-as tégla eladó. 30/291-
91-56.
Eladó: álló TermoRex gázkazán, vegyes-
tüzelésű kazán, 8 db különféle méretű 
alumíniumradiátor fűtéscsövekkel. Tel.: 
30/822-47-88.
Rotakapa utáni kiskocsi, nyúlketrecek, le-
meztartályok eladók. 30/578-66-76.
Eladó: kerti tolókapa, rotációs kapához ba-
rázdahúzó, villanyvasaló, tengőteke (kugli) 
készlet, 43-es férficipők. Érd.: 66/416-747.
Eladó 6 m 5/4 colos vascső lábszeleppel, 
cementvályú, csirkeetető vályú, jó állapo-
tú szőnyegek. 70/236-35-37.
Dohányzóasztalok, lábbal hajtós varrógé-
pek, demizsonok, vonalas telefonkészülé-
kek eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Háromfázisú gyári hajtóműves beton-
keverő gép, szalagfűrész, cirkula, koron-
gok, cirkulaváz eladó. 20/47-29-658.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300-
as, favázas, egyengető gyalugép 400-as, 
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as. 
30/860-17-03.
Eladó: rotakapa, szekrény, rekamié, he-
gesztő, hálószoba és konyhabútor, ágy-
neműtartó, fűnyíró, Hajdu mosógép. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Fég vízmelegítő, bontott cserépkályha el-
adó. 70/569-65-10.
Eladók: évelő muskátli és bazsarózsatö-
vek, korbácsliliomtövek, évelő virágtövek, 
pirosló hunyor, császárkoronatövek, cser-
jés szellőrózsa, stb. 20/355-77-26.
Bontásból eladó tégla, cserép, csempe-
kályha, konvektorok, üvegfalak, csatorna, 
csatornavas, ácskapcsok. 20/47-29-658.
Eladó: hűtőszekrény, szeletelőgép, fedett 
tetőszerkezet, mosogató állvánnyal együtt, 
munkalapos nagy asztal, bontásból tok-
nélküli ajtólapok. Érd.: 30/559-55-58.
Háromfázisú cirkulafűrész eladó. Tel.: 
30/293-27-51.
Rakni való burgonya eladó. Érd.: 30/581-
23-03.
Fenyő ágykeret gurulós ágyneműtartóval 
eladó. Ár: 30 000 Ft. Tel.: 30/239-98-29.

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), FA-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: május 2. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Vásároljon 
laskagombát 

a helyi termelőtől 
Békésen, 

a Mikszáth u. 10. 
alatt. 

Érdeklődni: 
06-30/312-3510.

A halláscsökkenés nagyon gyakori jelenség. világszerte 500-
700 millió embernek van hallásproblémája, és a szám folya-
matosan nő. Főleg azért mert egyre növekvő zajszintű kör-
nyezetben vagyunk kénytelenek élni. Tévedés azt gondolni, 
hogy a nagyothallás kizárólag idős embereknél fordul elő. 
Az összes hallássérült legalább fele 65 év alatti, sok közülük 
gyerek vagy fiatal. Hallásunkra mindannyiunknak fokozottan 
fel figyelnünk! 

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
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Változás a szemétszállításban
A BKSz Plusz Kft ezúton tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, 

hogy Békés városában a hulladékszállítás menete május elsejei ünnep 
miatt megváltozik. Május 1-je, hétfő helyett a szállítás egy nappal ko-
rábban, április 30-án, vasárnap lesz. Kérik az érintett lakosokat, hogy 
azon a napon helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényüket. 

Ismét Versünnep városunk 
Püski Sándor Könyvtárában

A Békési Püski Sándor 
Könyvtár évek óta megrende-
zi – az ország sok településé-
hez hasonlóan – a Versünne-
pet, megemlékezve április 11-
ről, a Költészet Napjáról, Jó-
zsef Attila születésnapjáról. 
Idén is így volt ez, csak most 
az általános iskolások külön 
ünnepeltek a szavalóversenye-
ken. A győztesek nevei a kü-
lönböző évfolyamokon: az el-
sősöknél Pataki Fanni (Szege-
di Kis István Református Ál-
talános Iskola), a másodiko-

sok között Herceg Efraim (Dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskola), 
a harmadik osztályban Mester 
Loránd (Dr. Hepp Ferenc Ál-
talános Iskola), negyedikben 
Gyucha György (Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola), az ötö-
dikes-hatodikos tanulók verse-
nyében Nagy Ágnes (Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola), míg a 
7-8. osztályosok között Resze-
lő Dorina (Reményhír Eötvös 
József Általános Iskola). 

Az idei Versünnepen, ápri-
lis 6-án a középiskolások és a 

felnőttek mondták el, olvas-
ták fel kedvenc verseiket. El-
hangzottak mások mellett 
Arany János, József Attila, 
Ady Endre, Illyés Gyula, Mó-
ra Ferenc, Dsida Jenő, Weö-
res Sándor, Radnóti Miklós, 
Sinka István, Pilinszky János, 
zelk zoltán, de kortárs köl-
tők költeményei is. Az idei 
irodalmi rendezvény abban 
különbözött az eddigiektől, 
hogy most megzenésített ver-
seket is előadtak gitárkíséret-
tel az előadók.  zs. i.
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Az elmúlt hetekben az eszperantóval fog-
lalkoztunk – ki gondolná, hogy közmondá-
sok is vannak ebben a mesterséges nyelvben? 
Tanárként azt tapasztalom, hogy az utóbbi 
években még a legügyesebb diákjaim számá-
ra is gondot okoz a közmondások használata 
(nem elsősorban a megértése, inkább az ak-
tív szókészletben való megjelenítése), talán 
mert a művelt köznyelvben is kisebb szerepet 
kap. Miért vannak egyáltalán közmondások, 
és hogyan keletkeznek? Talán egyszerűbb a 
nyakatekert válaszhoz folyamodni. Koszto-
lányi és Karinthy, a két vásott költő példá-
ul abban is jeleskedett, hogy közmondáso-
kat találtak ki, ilyesféléket például, mint „Ne 
kérj gubát rühestől” – ez az egyik kedvencem 
is egyébként. A mondat értelme nagyjából: 

ne szerezz valakitől értéket, ha az rejtett hi-
bát tartalmazhat – de bátorítom önöket ar-
ra, hogy jobb jelentést találjanak ki. Magya-
rán megmondva: a közmondásoknak az a fel-
adata, hogy kimondják az élet nagy igazsá-
gait (nyelvtanárként még azt is hozzáteszem, 
hogy gyakran szerepel bennük a minden, a 
senki, a mindig és hasonló névmások, név-
mási határozószók). Hogyan kerül az eszpe-
rantóba a közmondás? Természetesen egyet-
len helyről: a beszélő anyanyelvéből, mert az 
többnyire még igaz, hogy ezt a nyelvet má-
sodik nyelvként tanulják meg. Például azt, 
hogy kidobott pénz, eszperantóul úgy is meg 
lehet fogalmazni, hogy „szélbe dobott pénz” 
– mert oroszul így mondják.

szilágyiné szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A köz mondja

BéKéSI proGramajánlaToK áprIlIS 25. – májuS 10. KözöTT

Április 27. csütörtök 15:15

„Ha egy korong mesélni tudna...” című kiállítás 
megnyitója a Városháza emeleti folyosóján.

Április 29. szombat 17 óra 

Békés-Újkígyós bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Április 29. szombat 18 óra

Békés-Drén KC – Tiszavasvári bajnoki kézilab-
da-mérkőzés. Sportcsarnok

Május 1. hétfő 14 óra

II. Békés megyei Ki mit tud döntője. A belépés 
díjtalan. 

Kulturális központ

Május 3. szerda 8-11 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Május 7. vasárnap 17 óra
Anyák napi koncert fúvós dallamokkal. Fel-
lép a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar (kar-
mester: Bagoly László) és a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar (karmester: Döge Csa-
ba).  Jegyár: 1000 Ft/fő. Békés Kártyával: 500 
Ft/fő.

Kulturális központ

Május 10. szerda 16 óra 

Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú 
Egyesület éves közgyűlése. 

Civil Szervezetek Háza (Hőzső u. 4.)

Pályázatok a Nefelejcs Vigalomra
A Nefelejcs Békési Kulturális és Ha-

gyományőrző Közhasznú Egyesület 
idei első szabadtéri nagyrendezvé-
nye a május 20-i Nefelejcs Vigalom 
lesz, amelynek helyszíne ezúttal is a 
Durkó utcai Tájház. A program két 
motívuma a rigó és a cseresznye. Ezek-
hez kapcsolódó gyermekfellépések, báb-
előadás és játszóház is várja majd a látogatókat. 
A szervező egyesület pályázatokat írt ki. A sü-
teménykészítő pályázatnál cseresznyét is (bár-
milyen formában) tartalmazó édességek készít-
hetők. A kész süteménnyel a helyszínen 11 órá-
ig lehet majd pályázni, jeligésen. A legjobbak 
- cukrászokból álló zsűri döntése nyomán - ér-
tékes ajándékot kapnak. életkortól függetlenül 
lehet jelentkezni egyénileg és csoportosan az al-
kotópályázatra is. A Rigócsőr királyfi című me-

se illusztrációját kell elkészíteni bármi-
lyen formában, ez lehet rajz, báb, ter-
méskép vagy egyéb. Csak természe-
tes anyagok használhatók. A legjob-
bak ezúttal is jutalmat kapnak. A 

pályamunkákat május 13-ig kell el-
juttatni a Fakuckó játékboltba. 

A xI. Nefelejcs Vigalom színfoltjának 
várható egy orosz hagyományokat ápoló békés-
csabai baráti kör vendégszereplése. Elsősorban 
az orosz gasztronómiából adnak ízelítőt, továb-
bá bemutatják népviseletüket, népzenéjüket. A jó 
ízek kedvelőit további ínyencségek is várják május 
20-án. Ha a Vigalomra eljönnek, birkapörköltet, 
pirított tarhonyát ehetnek, lesz még cseresznye-
fagylalt, cseresznyeszörp, cseresznyés pite, feke-
tecseresznye tea, és fröccs. A napot a Belencéres 
Néptáncegyüttes fellépése és táncház zárja. 

Honvédsírt tettek rendbe
A Békési Városvédő és Szépí-

tő Egyesület által szervezett te-
metőtakarítási akción két Bé-
késen szolgálatot teljesítő hon-
véd sírja is megszépülhetett.

1944 októberében Békést 
sem kerülték el a szovjetek, a 
megszállásnak polgári és kato-

nai áldozatai egyaránt voltak. 
1944. október 6-án többek 
között két szolgálatot teljesí-
tő honvéd is elesett Békésen. A 
jászsági Törőcsik István 23 éves 
kerékpáros honvéd volt, lőtt 
seb okozta a halálát. Horváth 
Béla 30 éves, répcevisi szárma-

zású honvéd volt, halálát szin-
tén lőtt seb okozta. A sebesü-
lést a hatházi részen kapta. Kö-
zös sírban, a római-katolikus 
temetőben nyugszanak.

Április 1-jén, a temetőtaka-
rítás alkalmával az ő sírjukat is 
rendbe tették a szorgos kezek.

Képeslapokon Békés régmúltja
Nemrég jelent meg a Békési Városvédő és 

Szépítő Egyesület legújabb helytörténeti kiad-
ványa. A 12 képeslapból álló blokk a „Béké-
si üzenet” címet kapta. A képeslapok kordo-
kumentumok, melyek a régmúltat idézik fel, 

beszélnek hozzánk, történetet mesélnek el. A 
most újra kiadott képeslapok az 1900-1930 kö-
zötti Békést idézik meg rövid ismertetővel. A 
képeslapok a perforáció mentén letéphetők, 
így az postai bélyeg felragasztása után tovább-
küldhető a távolabb élő szeretteinknek, roko-
nainknak.

A 12 képeslapból álló sorozat megvásárolha-
tó a Püski Sándor Könyvtárban, a Fakuckó já-
tékboltban, a Barta kereskedésben, valamint a 
kiadó honlapján. Az ára mindössze 500 Ft. 

További információ: www.bekesivaros vedok.
hu. 

Békési rajzoló kiállítása
Tavaly Gyulán állított ki, 

idén ismét Békésen kapott le-
hetőséget a bemutatkozás-
ra Varga Anikó. A békési raj-
zoló tárlata a kulturális köz-
pont kápolnatermében május 
17-ig díjtalanul látogatható. A 
„Láss!” című kiállítást Hege-

dűs János festő-grafikus nyi-
totta meg. Kiemelte, hogy a 
békési alkotó egész eddigi éle-
tében autodidakta módon fej-
lesztette tudását. Sokáig ce-
ruzarajzokat készített, majd 
üvegfestésre váltott. Az akva-
rell ceruzával nagyjából négy 

éve ismerkedett meg. Ez adja 
meg a számára azt a művészi 
szabadságot, melyre mindig 
is vágyott. Hogy egy-egy ap-
ró részlet kidolgozásával életet 
adjon egy tekintetnek, érzése-
ket vigyen az olyannyira szere-
tett portrékba.

- Szereti a kifejező arco-
kat, mert azok mély érzelme-
ket sugároznak. De akár egy 
semmibe merengő arc is sokat 
tud mondani – ismertette He-
gedűs János. Elmondta még, 
hogy Varga Anikó egyik rajzát 
nemrégiben az utolsó béké-
si halászról szóló portrékönyv 
címoldalán helyezték el, nem-
sokára pedig egyes helyi épü-
letek történetéről jelenik meg 
könyv, részben Anikó rajzaival. 
Ezzel újabb témát talált meg, 
amelyet színesen rajzol, amely-
ben ki tud teljesedni a művé-
szete.  sz. k.Varga Anikó néhány alkotása előtt. 
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Néptánctanárok tanulmányúton
Mahovicsné Ladányi Anita 

és Mahovics Tamás néptánc-
pe dagógusok április 23-29. 
között egyhetes néptánc kur-
zust vezetnek Genfben, a Ru-
dolf Steiner Általános Iskolá-
ban. A Suttyomba zenekar és 
Nagy András Balázs közremű-
ködésével népszerűsítik a ma-

gyar néptáncot és népzenét. A 
tanulmányutat arra is kihasz-
nálják a tanítás mellett, hogy 
betekintést nyerjenek a svájci 
iskola életébe, és tapasztalato-
kat cseréljenek az ottani peda-
gógusokkal. A mozgalmas he-
tet a Genfi Magyar Kulturális 
Központ által szervezett kö-

zös gálaműsorral zárják, ahol a 
svájci gyerekek megmutathat-
ják a héten gyarapított tánc-, 
citera- és pásztorfurulya-tudá-
sukat. Emellett egy magyar 
népzenei feldolgozást is előad-
nak a Suttyomba zenekar ze-
nepedagógusainak segítségé-
vel.

Tárlatnyitás a Föld Napján
Április 22-e a Föld Napja, ennek apropóján 

nyitották meg Görgényi Tamás festőművész 
Erdő című kiállítását a Békési Galériában. Izsó 
Gábor polgármester köszöntője után a tárlatot 
Ván Hajnalka méltatta. Görgényi Tamás 40 
évig a rajz illetve a vizuális nevelés különbö-
ző szaktárgyait tanította általános iskolákban, 
középiskolákban, majd főiskolákon. A szarva-
si Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógusképző 
Kar Művészeti Tanszékének docenseként ment 
nyugdíjba. Rendszeresen részt vesz nemzetkö-
zi alkotótáborokban. Görgényi Tamás így vall 
művészetéről: „Realista szellemben festek er-
dőket, ligeteket, öreg fákat, pusztuló alföldi 
tanyákat, csendéleteket, figurális kompozíció-
kat. A festészet mellett szobrászati alkotó te-
vékenységet is folytatok. Fontosnak tartom az 
anyagszerűség törvényeinek betartását, ked-

venc anyagaim: a fa és a terrakotta. Ars poeti-
cám: felfedezni, meglátni, gondolkodni, értel-
mezni, megoldásokat keresni, újra felfedezni, 
nem feladni. Őszintének lenni, önmagunkat 
adni!” Tárlata a Békési Galériában augusztusig 
várja a látogatókat.  zs. i.
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BÉKÉSI ÚJSÁG
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tAvAszi PontyhorgászAt 
a KöröSöKön

A tavaszi vadvízi pontyok 
horgászata talán a legfifikásabb 
horgászokon is képes kifogni, 
hiszen sajátos csalizást és csalit 
kíván. Az ívás előtti időszak-
ban pontyok nagy része már 
finomabban kap, és finomabb 
szerelésre lesz szükség. Álta-
lában kevesebb etetőanyagot 
kell használni, és édeskés, pl.: 
mézes vagy vaníliás aromával 
ajánlott ízesíteni az etetőanya-
got. A körösi pontyok a tapasz-
tatok szerint ez az ízesítést sze-
retik a legjobban. Csalizáshoz 
a lebegő pufit és ízesített csa-
li kukoricát ajánlom. De a lá-
gyabb oldódó lebegő pelletek 
is kimagasló fogással bírnak. 
érdemes csali kombinációt 
használni, azaz oldódó lebe-
gő pelletet csemegekukoricá-
val keverni hajszál előkén. Van 
még egy újdonság: a csali tüs-
ke. Az egyszerű csali szigonyt 
a hajszálelőke végére kötjük, 
majd a csaliba szúrjuk. Kima-
gasló fogási sikert ígér. A jelen-
kor csalizásának trendje ez: mi-
nél egyszerűbb, annál jobb.

szekerczés sándor

285x188mm_brusszel.indd   1 28/03/17   13:56
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Hárman az Év Sportolói
A szokásoknak megfelelő-

en ezúttal is a várossá nyilvá-
nítás évfordulójára rendezett 
ünnepségen adták át az év Bé-
kési Sportolója címeket, me-
lyeket Békés Város Képviselő-
testülete adományoz. Tavalyi 
versenyeredményeik alapján 
hárman kapták meg. Fekécs 
Sámuel súlyemelő, akinek az 

edzője Balog János, Koma Dá-
niel kosárlabdázó, akit Balog 
Vilmos és Balog Lajos edz, és 
Laczó Dániel kenuversenyző, 
aki Seller László tanítványa. 

Az ünnepségen a sportolók 
mellett edzőiket is elismerték, 
színpadra szólították, továbbá 
köszöntötték a sportoló fiata-
lok családját is. 

A felvételen középen Koma dániel kosárlabdázó, az év békési Sporto-
lója, a díjátadást követően. balról Izsó Gábor polgármester, míg jobb-
ról az edzői, balog Lajos és balog Vilmos.

Csúcsjavítás a vébén
Mint korábban megírtuk, 

élete eddigi legjelentősebb 
versenyén indult Fekécs Sá-
muel nemrégiben, mivel a 69 
kg-os súlycsoportban ő kép-
viselhette Magyarországot a 
Bankokban megrendezett If-
júsági Súlyemelő Világbaj-
nokságon. A Békési TE Súly-
emelő Szakosztályának kivá-
lósága remekül helyt állt, a 

rendkívül népes és erős me-
zőnyben 45 induló között a 
32. helyen végzett. Szakítás-
ban 100, lökésben 130 kg-ot 
teljesített. Lökésben elért tel-
jesítménye és az összetettben 
elért 230 kg egyaránt egyéni 
csúcsot jelentett számára. Sá-
muel jelenleg itthon készül a 
következő versenyekre. Edző-
je: Balog János.  

Két gólzáporos győzelem
Továbbra is versenyben 

van a Békési FC a Békés me-
gyei II. osztályú labdarú-
gó bajnokság megnyerésé-
ért. A csapat legutóbb két 
fölényes győzelmet aratott, 
mindkét meccsen hat gólt 
lőtt. okányban 4-0-lás fél-
idő után 6-2 lett a gólzápo-
ros mérkőzés végeredménye, 
míg a Csanádapáca békési 
vendégszereplésénél a szép-
számú közönség végig ötle-

tes játékot, sok helyzetet és 
ismét féltucat hazai gólt lát-
hatott. 2-0-lás félidő után 
6-0 lett a vége. A két össze-
csapáson Kardos Imre össze-
sen öt gólt lőtt, így ő még 
gólkirály is lehet. Csapatunk 
remekül hangolt tehát a Bé-
késszentandrás elleni idegen-
beli rangadóra. A következő 
hazai mérkőzés április 29-án 
szombaton 17 órától a Békési 
FC- Újkígyós lesz.  t. A.
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Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

Házhoz szállítás 
12–22 óra között.

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek 

AdóbeVALLáS 
eLKéSzíTéSéT 

vállalom.

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

MAGIX FATELEP 
TűZIFA 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

 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.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.


