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

Hívogató 
a 11. Vigalomra 

- A XI. Nefelejcs Viga-
lomra készül a Nefelejcs 
Egyesület. Mi lesz az idei 
rendezvény újítása, mit 
emelne ki?

- Az idei Vigalom új 
elemeként ajánlom az ol-
vasók figyelmébe annak 
az orosz hagyományokat 
ápoló békéscsabai bará-
ti társaságnak a standját, 

amely először jelenik meg nálunk. Vezetőjükkel, 
Vargovits Galinával néhány hónapja találkoz-
tam először, és lelkes hagyományőrző munká-
juk azonnal magával ragadott. Hasonlót tesznek 
ők, mint amit mi is a Nefelejcs Egyesületben a 
magyar és benne a békési értékekkel. Ezúttal el-
hozzák a Tájházba az orosz gasztronómia ízeit, a 
népviseletüket, és persze a teázás orosz tradíci-
ójának tárgyi eszközeit, melyeket minden érdek-
lődőnek szívesen be is mutatnak majd. 

- A gasztronómia egyébként is hangsúlyos 
lesz…

- Igen, hiszen sokan éppen emiatt jönnek el 
a rendezvényeinkre, keresik az igazi, házias, ha-
gyományos ízeket. Idén áldost főzünk. Ez egy ra-
guféleség, egytálétel, amelyet hosszú évszáza-
dok óta ismertek és fogyasztottak a magyarok, 
mi most felelevenítjük. Emellett először készít az 
egyesületünk tarkedlit. A mára feledésbe me-
rült fánkféleség sütőiből kiállítást szervezünk, 
hogy minél többen megismerjék a fiatalabb ge-
nerációk tagjai közül.

- Hogyan jelenik meg a Vigalomban a „ked-
vencnek” kiválasztott cseresznye és rigó?

- Mezőberényi bábosok elhozzák a Rigócsőr 
király című mesét, mely bizonyára nem csak a 
gyerekeket fogja szórakoztatni. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Interjú Balog Gáborné egyesületi elnökkel Holtverseny az első helyen
Pocsaji Ildikó zenetanár ötleté-

re idén második alkalommal ren-
dezték meg a Békés Megyei Ki Mit 
Tud-ot. A hiánypótló tehetségku-
tató rendezvényre ezúttal 43-an je-
lentkeztek. Az elődöntők legjava, 
vagyis 21 produkció mutatkozott be 

a május elsejei döntőben. A népes 
és mindvégig lelkes közönség látha-
tott igen változatos táncos produk-
ciókat, hallgathatott énekes tehet-
ségeket, de volt, aki hangszeres ze-
nével vagy versmondással készült. A 
szakmai zsűri tagjai az utolsó mű-

sorszám után félrevonultak, hogy ki-
értékeljék a produkciókat és meg-
hozzák a nagy döntést. Ebben a szü-
netben Lakatos Rudolf, az I. Békési 
Ki-Mit-Tud tehetségkutató verseny 
első helyezettje énekelt a közönség-
nek.  Végül a zsűri döntése értelmé-

ben az első helyen az énekes Miszlai 
Márton és a táncos Serbán Erzsébet 
osztozott, második a szintén énekes 
Antóni Benjámin lett, harmadik pe-
dig a mazsorett számot előadó Ba-
ráth Beáta. Mindannyian szép aján-
dékot kaptak. 

Kamatmentes kölcsön 
Békés Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet a 2017. évi költ-
ségvetésében elkülönített Vállal-
kozói Alap terhére a településen 
megvalósuló beruházások támo-
gatására. A pályázat keretében az 
önkormányzat kamatmentes köl-
csönt nyújt egyes egyéni vállalko-

zók, őstermelők illetve gazdasá-
gi társaságok részére. A részletes 
pályázati kiírás letölthető a www.
bekesvaros.hu honlapról, vagy át-
vehető a Polgármesteri Hivatal 35. 
számú irodájában. A pályázatok 
beadásának határideje: 2017. június 
9. péntek 12 óra. 

Fejlesztések 1,2 milliárdból
A napokban hoztak döntést a Területi Operatív Programhoz (TOP) 
benyújtott pályázatokról. A Békési Önkormányzat pályázatai kö-
zül első körben ötöt támogattak, összesen több mint 1,2 milliárd 
forint értékben – tájékoztatta lapunkat Izsó Gábor. 

A polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a sikeres pályáza-
tokban sok szakember kemény munkája rejlik. A sikerben kiemelte Dan-
kó Béla térségi parlamenti képviselő szerepét. 

A nyertes pályázatok közül az egyik az oncsai városrész közműveinek 
kiépítését szolgálja 101,7 millió forint értékben. Mint ismert, ezen a ré-
szen épül majd fel a büntetés-végrehajtási intézet. 395,3 millió forint-
ból egy másik pályázat révén épületenergetikai korszerűsítést lehet majd 
végrehajtani a járóbeteg-szakrendelő épületénél és a kulturális központ-
nál. Ez teljes külső felújítást, hőszigetelést és fűtéskorszerűsítését jelent 
majd mindkét komplexumnál. A piactér fejlesztésére, továbbá egy hűtő-
ház építésére 250 millió Ft-ot nyert a város. A piacot bővíteni fogják, és a 
teljes területet rendezik majd. A közel 1000 négyzetméteres hűtőház pe-
dig a Csabai úton épülhet fel, és a szociális szövetkezeten keresztül gyü-
mölcs és zöldség lesz a fő profilja. Dánfoki rendezvények infrastrukturá-
lis fejlesztése, a dánfoki strand fejlesztése, hullámszörf kialakítása, vízi- és 
kerékpáros fejlesztések a témája egy további nyertes pályázatnak, melyre 
310 millió forint költhető el.  (Folytatás a 3. oldalon)

M E G H Í V Ó
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
Békési Szervezete sok szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a tizenkettedik 
„KÉSZ díj ” átadási ünnepségére, 

a Békési Galéria dísztermébe (Széchenyi tér 4.) 
május 16-án, kedden 17.30-ra.

Zenés irodalmi műsor, díjazott vagy díjazottak is lesznek, 
méltatásuk is elhangzik majd, és maga a díj is megújul idén, 

ám mindezek ki- és mibenlétére csak a helyszínen derül fény.
Az elismerés átadása után zárszót mond 
Makláry Ákos parókus, a KÉSZ országos elnöke.
A rendezvény végén szerény falatozásra, 
beszélgetésre várjuk a résztvevőket.
A belépés díjtalan.

A II. Békés Megyei Ki Mit Tud két győztese: Serbán Erzsébet és Miszlai Márton.

Családi házat 
bérelnék  
békésen. 

Bubori Péter 
Telefon:
00 36-30/522-46-61

hosszú 
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Mikor együnk gyümölcsöt?
Manapság mindenfélét olvashatunk arról, hogy va-
jon a gyümölcsök fogyasztása javasolt-e a fogyókú-
rázóknál. Melyek azok a gyümölcsök, amik gond 
nélkül beilleszthetők a diétás étrendbe és melyek 
azok, amiket inkább jobb elkerülni. 

A gyümölcsökről vitamin, rost és antioxidáns 
tartalma rendkívül magas, ezért egészségmeg-
őrző szerepük megkérdőjelezhetetlen. Ugyanak-
kor tápanyagtartalmuk 
nem túl kielégítő, elég 
magas szénhidrát tar-
talommal bírnak, mind-
eközben pedig zsír és fe-
hérje szintjük elenyésző. 
A gyümölcsben található 
szénhidrát, közismertebb 
nevén a fruktóz, azaz a 
gyümölcscukor. Ennek a glikémiás indexe általá-
ban nem magas. A glikémiás index (GI) egy muta-
tószám, amely kifejezi, hogy az egyes élelmiszerek 
1000 kJ-nyi mennyiségének mekkora a vércukor-
emelő képessége a szőlőcukorhoz képest. Az ala-
csony GI-jű élelmiszerek csak minimális mérték-
ben emelik meg a vércukorszintet, míg a magas 
GI-jű élelmiszerek a vércukorszint jelentős emel-
kedését váltják ki, és fokozott inzulinreakciót von-
nak maguk után. A diétázóknak olyan élelmiszere-
ket javasolnak a szakemberek, amelyek hosszab-
ban fejtik ki hatásukat, nem hirtelen emelik meg 

a vércukrot, tehát 40-nél alacsonyabb a glikémiás 
indexük. A magas GI-vel rendelkező egyes gyümöl-
csök - mint például a görögdinnye, a sárgadinnye, 
a füge, az ananász, a sárgabarack, a mangó, a kivi, 
a szőlő és a banán - nem jelentenek hosszútávon 
stabil és tartós energiaforrást.

Mint minden más étel és tápanyagforrás ese-
tében, a gyümölcsök kapcsán is nagyon fontos 

a mértékletesség a dié-
tázók, azaz testsúlyúkat 
csökkenteni vágyók kö-
rében. Egy kis felsorolás 
arról, hogy egyes köz-
kedvelt gyümölcsök 100 
grammonként mennyi 
kalóriát és szénhidrátot 
tartalmaznak: alma: 30 

kcal, 7 g szénhidrát; málna: 29 kcal, 5,5 g szénhid-
rát; szilva: 58 kcal, 13 g szénhidrát; szőlő: 78 kcal, 
18 g szénhidrát; banán: 106 kcal, 24 g szénhidrát.

Mikor fogyasszuk a gyümölcsöket? Nem aján-
lott vacsorára fogyasztani, ugyanis a szervezet a 
bevitt energiát már nem dolgozza fel, így az zsír-
párnák formájában lerakódik. Fontos, hogy a köz-
hiedelemmel ellentétben ne válasszunk gyümöl-
csöket étkezések után desszertként sem, mivel 
akkor lassítani fogja a főétkezések során elfo-
gyasztott ételek emésztését, így akár emésztési 
probléma, puffadás léphet fel.

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

Élő fortélyaink

A volt CsAbAi úti iskolA

Jelmondat Kodály Zoltán szavai nyomán: sok-
kal fontosabb, hogy ki egy-egy falu (ének) tanítója, 
minthogy ki az Operaház igazgatója.

A Csabai út 42. számú sarki építmény sze-
rényen húzódik meg a 
többi földszintes ház 
között. Az újvárosi 
kerület két fiúiskolá-
ját 1843-ban nyitot-
ta meg a református 
egyház az 1. és 2. osz-
tályos gyermekeknek. 
Az államosításokig 
egyházunk tulajdoná-
ban is maradt. Az ál-
lamosítások után a 3. 
számú általános Iskola, majd a Dr. Hepp Fe-
renc nevet viselte az iskola. A rendszerváltás 
után a Református Egyház olvasóköre mű-
ködött az egykori tanteremben. Jelenleg ön-
kormányzati tulajdonban van, s lakók élnek 
itt. 

Az utcafronton volt a szolgálati lakás. A 
szolgálati lakásban élő egykori tanítók felso-
rolása nem lehet teljes, csak néhányat a közis-

mertebbek közül. Gyöngyösi Elek és család-
ja. P. szász Lajos, aki sokat tett Békés kultú-
rájáért. / Ő is később az iskola más szolgálati 
lakásába költözött./ 1957-től 1974-ig id. Vá-

mos László és családja 
lakott itt. Izsó Gábor 
polgármester úr is la-
kott e házban.

Bár az utcafron-
ti homlokzat sima 
vakolt falfelületével 
nem képvisel építé-
szeti értéket, ha be-
megyünk a folyosóra, 
még láthatjuk eredeti 
formájában a kör ke-

resztmetszetű oszlopsort, amit mellvédszerű 
falazás köt össze. Ez ad különleges értéket a 
háznak. Ilyen oszlopsor húzódott a lakások 
előtt is, amit sajnos az átalakítások során az 
államosítások után beépítettek. 

 Az építmény az oszlopos folyosó miatt, va-
lamint kultúrtörténeti okok miatt is védel-
met érdemel. 

Bíró György, városvédő   

Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban egymást követték  
a terrortámadások Európában. 

Ennek ellenére Brüsszel kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális

bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 

2.
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A kormány mellett áll a vezetés
A Jobboldali Összefogás 

Békésért Polgári Kör kép-
viselőinek javaslatára elő-
terjesztés készült a legutób-
bi testületi ülésre, mely így 

hangzik: „Békés Város Ön-
kormányzata szolidáris a ma-
gyar kormánnyal és támogat-
ja annak miniszterelnökét a 
Magyarországért, a magyar 

nemzetért vívott küzdelmé-
ben.”

Az előterjesztést mind a tíz 
jelen levő képviselő megsza-
vazta.

Tudjon meg többet Békésről! 
Olvassa a Békési Újságot, a megbízható és kiegyensúlyozott hírforrást!
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suttogók és huhogók

Úgy képzelem a dolgot, 
hogy egy - vélhetőleg nőne-
mű - pók ül a sarokban és 
szövögeti a hálóját. Kötö-
get, szövöget, néha kortyol 
a poharából és olykor ko-
moran elmosolyodik. Tán 
ilyenkor ötli ki épp aktuáli-
san leggonoszabb tervét, és 
nekilát újabb hálója építésé-
nek. Hogy miért nő? Miért 
nem férfi? Bizonyára a feke-
te özvegy okozza e képzetet, 
azaz az a pókasszony, mely 
a nász után jó étvággyal fal-
ja fel hites férjét. Elnézést 
a kedves hölgy olvasóktól, 
mindenki tudja, nagy tisz-
telője vagyok a női nem-
nek, ám ez a történet csak 
így kerek, azaz, ha a pók né-
ni. De lesz bácsi is a törté-
netben. Lesz, mert a másik, 
öreg jószág az bizony agg 
fiúpók. Ki éppúgy szítja, 
szövi, gerjeszti és terjeszti 
kiagyalt hagymázait, mint 
az előbb emlegetett női tár-
sa a nyolclábú ragadozók 
között. Csak egyik itt tény-
kedik, a másik ott. És való-
jában mindkettő - amellett, 
hogy agy - eszköz is mások 
kezében.

Az első ténykedését hely-
ben érezzük. Olykor hihe-
tő, máskor szinte hihetet-
len mendemondák, igazság 
magvacskákból kiinduló - 
hiszen ez a legjobb hazug-
ság - sztorik, melyek karak-
tereket gyilkolnának, be-
kennek, besároznának, be-
mázolnának olyan igazi ra-
gacsos póknyállal. s tudják, 
amit sokszor és elég sokan 
mondanak, az egy idő után 
igaznak is tűnhet. A terjesz-
tő kispókok meg sokszor 
láthatatlanok. Hogy mit le-
het tenni ellenük? Becsü-
letesnek maradni és min-
dig a napfényen járni, hadd 
lássék, nincs olvadható vaj a 
kobakokon.

Ott kint meg már meg-
mutatták magukat a szol-
gák, név szerint is. Azok, 
kik Európa ellenében is ki-
álltak „soros” gazdájuk vé-
leményét szajkózva. Mie-
lőtt azonban nekilátnánk 
a felsorolásnak, két fogal-
mat tisztázzunk. Az egyik 
a gender, mely szerint a bi-
ológiai nem (aminek szü-
letünk) mellett van társa-
dalmi nem is (az a nem, 
amit választunk). A másik 
az LMBtQI, azaz a Lesz-

bikusok, Melegek, Bisze-
xuálisok, transzneműek, 
Queerek (azok megneve-
zése, akik szexualitásu-
kat tekintve „kilógnak” a 
társadalom sémáiból) és 
Interszexuálisok társasá-
ga. Most lássuk a neveket. 
Ulrike Lunacek, LMBtQI 
tag, osztrák zöldpárti ho-
moszexuális képviselő, 
aki a szép szakállas hölgy, 
Conchita Wurst társaságá-
ban is feltűnik, érdeklődik a 
gender egyenjogúság iránt. 
López Alighiar, spanyol szo-
cialista képviselő (gender 
egyenjogúság). Frank Engel, 
luxemburgi néppárti kép-
viselő, (európai integráció 
és szabadságjogok). Rober-
ta Metsola, LMBtQI tag, 
máltai néppárti képviselő 
(migráció, gender egyenjo-
gúság). Judith sargentini, 
holland zöldpárti képvise-
lő (szabadságjogok, embe-
ri jogok, kisebbségi jogok). 
tanja Fajon, LMBtQI tag, 
szlovén szocialista képvi-
selő (menekültek jogai, 
gender egyenjogúság, cigá-
nyok jogai). Marie-Christine 
Vergiat, Európai Egyesült 
Balol-dali képviselő (gender 
egyenjogúság). Gabriele 
zimmer, LMBtQ tag, az 
Egységes Európai Baloldal/
Északi zöld Baloldal kép-
viselőcsoportjának vezetője 
(gender egyenjogúság). Phi-
lippe Lamberts, zöld frak-
ció, hírhedt uniós födera-
lista. Az alultájékozottság 
mintaképe, azt hiszi, hogy 
napirenden van Magyaror-
szágon a halálbüntetés be-
vezetése. Gianni Pittella, a 
szocialista frakció vezetője, 
Soros György nagy rajon-
gója. niedermüller Péter, a 
DK-s, Jávor Benedek, PM-s, 
Ujhelyi István, MszP-s EP-
képviselő. Utóbbi kettő ki-
vételével mindegyikük sze-
repel a Soros-féle Open So-
ciety Foundations adatbázi-
sából származó listán, mely 
a „Megbízható szövetsége-
sek az Európai Parlament-
ben 2014-2019” nevű kiad-
ványból került ki.

Van tehát világjár-
ta „öregfiú” pókunk, ki-
nek csak saját érdeke van, 
amiért kegyetlenül tönkre-
tesz bárkit és bármit. Helyi 
meg szerintem mindenhol 
van, bármilyen nemű, mert 
sajnos bárhol akadnak szol-
galelkű suttogók és huho-
gók, kiknek csak egy szá-
mít: ne menjenek jól a dol-
gok. nos, ilyen a világunk, 
ebben kell megmaradnunk 
embernek. És meg is mara-
dunk. Mert mi tudunk sze-
retni.

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
május 6-13. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
május 13-20. 
Turul Patika (Piac tér)
május 20-27. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

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 kaptunk jelentést.
 

Elhunytak: 
özv. Baji Jánosné Nagy Zsuzsan-
na (91 évesen), özv. Kiss Gábor-
né Szűcs Zsuzsanna (84), Ilyés 
Imre (61), özv. Domokos Gábor-
né Máté Terézia (77), Kovács 
Jánosné Omiliák Anna (84, Mu-
rony), özv. Váczi Sándor Jánosné 
Szabó Etelka (83), özv. Hirják Ba-
lázsné Papp Margit (95, Bélme-
gyer), Kovács István (62), Czövek 
István (83), Szalkai János László 
(73), Komáromi Mátyás (81).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Új ügyeleti gépjármű
saját forrásból új ügyeleti járművet vásárolt 

a Békési Önkormányzat, melyet a helyi ügye-
letet adó vállalkozás használhat. Az Alföld 
Ambulance Kft. ügyeleti szolgálatát átlagosan 
havonta négyszáz beteg veszi igénybe, Békés 
mellett Murony és Tarhos lakosai is. Az új Dacia 
Duster járművet Izsó Gábor polgármester ad-
ta át az Alföld Ambulance Kft. igazgatójának, 
Kovács Ferencnek. A  polgármester beszédében 
kiemelte, hogy a jelenlegi szolgáltató három éve 
látja el az ügyeleti feladatokat, és azóta a minő-
ségi javulás egyértelműen érezhető. A lakosok 
körében pozitív a fogadtatás. A négykerék-meg-
hajtású eszköz a nehezen megközelíthető tere-

pen is jó szolgátat tehet majd. Kovács Ferenc el-
mondta, hogy nagyon örülnek annak, hogy a la-
kosok bíznak bennük. Az elmúlt években a ha-
vi átlagos ügyeleti esetszámuk megduplázódott.

A járóbeteg-ellátást fejlesztenék
Háromszázmillió forintból fejlesztenék a Bé-

kési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőt. Az 
önkormányzat legutóbbi testületi ülésén dön-
tött arról, hogy „Járóbeteg-szakellátó szolgálta-
tások fejlesztése” címmel pályázatot nyújt be a 
békési egészségügyi szolgáltatás javítása érde-

kében. A támogatás elnyerése esetén egyebek 
mellett lehetőség lenne a szakellátás infrastruk-
túrájának fejlesztésére, a meglévő épületek kor-
szerűsítésére, felújítására, átalakítására. A ter-
vezett beruházás teljes költsége 299 999 908 
forint, mely önerőt nem igényel.  

Fejlesztések 1,2 milliárdból

(Folytatás az 1. oldalról)
Izsó Gábor hozzátette, 

ezekkel Békés turisztikai von-
zereje jelentősen nőni fog, sze-
repe a Közép-békési térségben 
erősödhet. Az utolsó pályázat 
a társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szin-
tű komplex programok címet 
viseli, erre a célja 172,5 millió 
forint jut.

Izsó Gábor elmondta, hogy 
még nem bíráltak el minden 
pályázatot, így van esély továb-

bi pénzek elnyerésére. A mosta-
ni öt nyertes pályázatnak az alá-
írására napokon belül sort kerí-
tenek és a sikeres közbeszerzési 
eljárásokat követően, várhatóan 
már a nyáron megkezdődhet-
nek a munkálatok.  sz. k.

Az 1,2 milliárdos fejlesztési forrás Békésre érkezéséről a várost irányító Jobboldali Összefogás képviselői 
számoltak be. A felvételen balról jobbra: Dr. Pálmai Tamás, Balázs László, Kálmán Tibor, Izsó Gábor, Deák-
né Domonkos Julianna és Barkász Sándor. 
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Középiskolai ballagások

A református fenntartású Szegedi Kis István 
Gimnáziumban 39, míg a katolikus oktatási 
egységként működő Gál Ferenc Főiskola Bé-
kési szakképző Iskolájában 118 diák vett bú-
csút a május első hétvégéjén szervezett balla-

gási ünnepségekkel. A végzősök ezekben a na-
pokban már az írásbeli érettségiken, továbbá a 
szakmai képesítő vizsgákon kell hogy számot 
adjanak a középiskolás évek alatt szerzett tu-
dásukról. Sok sikert kívánunk.
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Kiállítás-
megnyitó

A Békés Városi Jantyik Má-
tyás Múzeum tisztelettel meg-
hívja Önt is a Körök, egyletek, 
a civil társadalom története cí-
mű vándorkiállítás megnyitó-
jára a Békési Galériába (Szé-
chenyi tér 4.) május 12-én, 
pénteken 14 órára.

Köszöntőt mond: Izsó Gá-
bor, Békés város polgármeste-
re. A kiállítást megnyitja: dr. 
Erdész ádám, az MnL Békés 
Megyei Levéltára igazgató-
ja. Közreműködnek a Békési 
Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nárai és növendékei. A kiállítás 
augusztusig látogatható. 
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Csendesül...
ElkötElEzEtt házAsság

Az elmúlt években újra nagyobb hangsúlyt kapott a társada-
lomban a házasság, mint „családi forma”. Ez a „forma” csak a 
megfelelő tartalommal lesz képes betölteni a feladatát. A Bib-
liában Isten a házasságot szövetségi kapcsolatnak nevezi, ahol 
egy férfi és egy nő házassági szövetségre lépnek. Ebből követ-
kezik, hogy az „én”-ből „mi” lesz, és ez áldozattal is jár. Meg 
kell halnia az énnek, hogy a házasság élhessen, mert teljes meg-
adást kíván egyik életének a másikba olvadásával. A férj meg-
adja a szeretetet és tiszteletet a feleségének, a feleség is a fér-
jének. Mi az, ami ezt az elkötelezettséget megtörheti és akár 
válást is eredményezhet? Az önzés és az irreális elvárások. saj-
nálom, de a szőke herceg fehér lovon, és az ő tökéletes herceg-
nője nem létezik. A házasság mindössze két „tökéletlen” ember 
folyamatos építkezése, teljes odaadása, szövetségben egy töké-
letes Isten segítségével. A Szentírásban olvassuk: „Ezért a fér-
fi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten 
egy testté válnak. Ezután tehát már nem kettő, hanem egy. 
Amit pedig Isten tett eggyé, azt ember ne válassza szét!” (Má-
té evangéliuma 19:5-6)

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

A brit Express nevű portál kiemelt cikkben foglalko-
zott a magyar miniszterelnök európai parlamenti felszóla-
lásával. „Megkövült arccal figyelték az Európa Parlamenti 
képviselők, ahogy a magyar miniszterelnök kiosztja őket.” 
Elismerően írt a magyar kormányfőről, és utalt arra: ha-
zánkat koholt vádak alapján próbálják támadni Brüsz-
szelből. orbán Viktor beszédével komoly csapást mért az 
„eurokratákra”, ugyanis a magyar belpolitikát „abszurd” 
ügyekkel próbálják befolyásolni, melyeket a magyar kor-
mányfő sikeresen el tudott hárítani. A lap ezek közé so-
rolta a Soros-egyetem bezárásával kapcsolatos rémhíreket 
és a civil szervezetek még nagyobb átláthatóságát célzó 
törvényt. A magyar kormányfő azzal is nevetségessé tud-
ta tenni a sivalkodó liberális képviselőket, hogy szembesí-
tette őket a múltbeli, „látványos és kínos”, Magyarország-
gal kapcsolatos vádjaikkal, melyek a mai napig „nem áll-
ták ki az idő próbáját”. Ezek közé tartozott a 2013-as, de-
mokráciaféltők aggodalmát kifejező, igencsak szánalmas 
Tavares-jelentés is. Sajnos - a külföldiek mellett - magyar 
állampolgárok is megtalálhatóak voltak azon felszólalók 
között, akik az ország és a magyarok szuverenitását min-
denáron csorbítani szeretnék.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Aranymise nagy „családi” körben
Április 30-án volt Nagy 

József, a békési római kato-
likus plébános aranymiséje. 
Ötven évvel ezelőtt szentel-
ték pappá. Akkor - egy pap 
számára egyáltalán nem köny-
nyű időkben - nem is enged-
ték, hogy választott jelmon-
datát használja: Ha járok is 
setétlő' völgyeken, nem félek 
semmi bajtól, mert te vagy 
ott velem (zsoltárok könyve, 
22.). Újmisés papként nem 
is volt jelen egyházi személy. 
Mint ahogy most, aranymisé-
jén sem. ám ez utóbbi most 
az ő akarata szerint történt 
így. Mint elmondta, csak azok 
között szerette volna ünne-
pelni ezt a nagy napot, akik 
valamiképpen mindig is ér-
dek nélkül kötődtek hozzá. 
Így sem politikus, sem vezető 
egyházi személy, vagy paptárs 
nem lett meghívva, csak a hí-
vek Békésről és a környékről, 
a békési katolikus szakkép-
ző iskola képviselői, a KÉsz 
tagjai és az atya baráti köre 
(ahogy ő mondja, a harmadik 
Békés), akik közé református, 

adventista, muszlim, magyar 
és roma egyaránt tartozik.

Talán épp ezért alakult át a 
szentmise egy nagyon meleg, 
bensőséges eseménnyé - há-
la sallai Gergő „mezgés” ta-
nár úr zenéjének és békéscsa-
bai kórusának is - amely min-
denki számára emlékezetes 
maradt. Meghatódottság, hu-
mor, érthető magyar beszéd és 
tapintható szeretet jellemez-
ték a délelőttöt. Juhos József-
né, az egyházközség világi al-
elnöke - aki egyben a KÉsz 
békési elnöke is - köszöntöt-
te az ünnepeltet és adta át a 
hívek nevében az apró figyel-

mességet (köszönet az ötle-
tért, és egyebekért is zsuzsa 
doktornőnek). De köszöntötte 
őt a mezőgazdasági szakkép-
ző iskola vezetősége, a Rózsa-
füzér társulat, a muronyiak, 
a kamutiak és az általa annyi-
szor emlegetett békési barátai 
is. Apróságokkal, mert az ün-
nepelt így kérte. Hogy ne le-
gyen nagy ajándék, hanem 
helyette menjen át közösen 
mindenki, aki csak jelen van 
a templomban, a mise után 
a szomszédos vendéglőbe, és 
költsenek el ott egy finom ebé-
det és beszélgessenek, legye-
nek együtt. Így is történt. s, 

mint amikor a pápa lábat mos 
a húsvéti misén, ezt az alázat-
tal és szeretettel teli jelensé-
get ismételte meg az ülésrend 
is. Atyához közel, a főasztalnál 
a harmadik Békés, és szeré-
nyen távolabbi helyeken a hí-
vek, az értelmiség. szép jelkép 
volt ez. Mint ahogy beszédes 
az emléklapocska is, melyet 
minden megjelent ajándékul 
kapott, és melyen többek kö-
zött olvasható volt az arany-
misei jelmondat is: Hit szere-
tettel, melyet így kell olvasni: 
hit, szeretet, tettel. Mert a tet-
teink, az életünk, a cselekede-
teink szentelik meg hitünket, 
szeretetünket. Ezek teszik va-
lóvá, élővé amúgy üres sza-
vainkat.

Az egyik vendéglőbeli fel-
szolgáló kérdezte, hogy az 
aranymise olyan, mint az 
aranylakodalom? Kis megle-
pődés után született meg a 
válasz: igen. Igen, olyan, csak 
itt a vőlegény (a lelkész) Jézus 
Krisztusnak mondott egy élet-
re szóló örök igent. Ad multos 
annos!  P. t.

A
M

A
t

Ő
R

 F
EL

V
Ét

EL
.

 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.

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek 

ADóBEvALLáS 
ELKÉSZíTÉSÉT 

vállalom.

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

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

Lambéria 1450 Ft/m2 ártóL, a Készet ereJéig!

Fess 
Rochilde
  gyerekruhák
  rövidnadrágok
  női-férfi pólók
 ágyneműk

Ládás pólók 
50%-os 

kedvezménnyel!
CsIrkereNdeLés!

vörös, fehér, Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Kövesse a Békési Újság híreit 
a közösségi oldalon!

Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

10 óra  Megnyitó
10:15  Versmondás: Nagy Ágnes (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola)
10:20  „Gyertek lányok játszani…” - Teleki utcai tagóvodások fellépése
10:30  Rigócsőr király bábelőadás (Fénysugár Bábcsoport, Mezőberény) 
11 óra   Orosz hagyományokat őrző békéscsabai baráti társaság 

gasztronómiai bemutatója. Ismerkedés az orosz teakultúrával
12 óra  Jó ebédhez szól a nóta: Horváth Rudi zenél
12 óra   Ebéd. Kínálatunk: birkapörkölt burgonyával Csaviga-módra, 

pirított tarhonya, áldos (ősi magyar ragu)
13 óra   Cseresznyével készült sütemények versenyének eredményhirdetése 

és jutalmak átadása
13:30  Terítéken a tarkedli. Kóstolás. Tarkedlisütő-kiállítás megnyitó. 
14 óra   „Ropogós cseresznye” - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

kisiskolásainak előadása
14:30   A Rigócsőr király című meseillusztráció-készítő pályázat 

eredményhirdetése és jutalmazása
15 óra   Szegedi Kis István Református Általános Iskola 

citerazenekarának fellépése
15:30   Belencéres Néptáncegyüttes fellépése, majd táncház 

Barócsi Attiláné vezetésével
16 óra  A rendezvény zárása

Kísérő programoK:
 hagyományos kézműves vásár  fazekasmesterség bemutató
 Kati néni Teázója  büfé: kenyérlángos, zsíros kenyér, 

házi sütemények, fröccs, szörpök, cseresznyés pite 
 tarkedlisütő-kiállítás  népi játszóház

Valamennyi program és a belépés ingyenes!
Szervezi a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.

XI. Nefelejcs VIgalom
   Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

 2017. május 20. szombat
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békési sorsok, ékési arcokB

TeamusTra –rooibos Tea

A rooibos tea hazája dél-Afrika. Az africaans nyelven vörös bo-
kornak, azaz rooibos-nak nevezett vörös fokföldi rekettyét 45 
cm magasan lenyírják január és április között. A hosszúkás lán-
dzsaszerű leveleket 3-4 mm-re vágják, és kétféle teát készítenek 
belőle: a feldolgozás módjától függően vörös- vagy zöld rooibos 
tea lesz a végeredmény. A hagyományos rooibos tea téglavö-
rös színét, édeskés ízét és illatát a fermentációnak köszönheti. 
A zöld rooibos tea nem fermentált, illata a szénára emlékeztet, 
kellemes fűszeres gyógynövényes íze van, mindössze 2001 óta 
létezik. A gyógyteákhoz és a valódi gyümölcsteákhoz hasonló-
an a rooibos tea is koffeinmentes. A rooibos tea készítésekor 
frissen forralt vizet használjunk, 3-5 perc elteltével vegyük ki a 
teafiltert a csészéből. tejjel vagy anélkül, mézzel vagy akár cit-
rommal fogyasztható, ízlés szerint.  Folytatjuk…

 Ajándékainkhoz mérten 
A neve D. nagy Bence és 26 éves. Határozott, lehengerlő 
személyiség a jó értelemben, valóságos energiabomba. A jó 
svádájú fiatalemberrel folytatott jóízű beszélgetésünk alatt 
észre sem vettem az idő múlását. Ő egy valóban különle-
ges személyiség. A vele készült interjú önöket is erről fogja 
meggyőzni.

- Kérlek, mutatkozz be az 
olvasóinknak!

- Gyulán születtem 1991-
ben. Életem első néhány évét 
nem Békésen töltöttem, bár 
tősgyökeres békési család va-
gyunk. Akkoriban Mado-
csán laktunk, mert édesapá-
mat odaszólította a munkája. 
Majd 1995-ben visszaköltöz-
tünk Békésre. A középiskolai 
tanulmányaimat a Szegedi Kis 
István Református Gimnázi-
umban jártam ki, majd sze-
gedre mentem a bölcsészkar-
ra, a szabad bölcsészet szak-
ra, s azon belül is a filmelmé-
let-filmtörténet szakirányra. 
Ez volt az alapszakom, amit 
2014-ben fejeztem be és sze-
reztem meg az alapdiplomá-
mat. A mesterképzést egy év 
kiesés után folytattam, már 
kommunikáció- és médiatu-
domány szakon, amit most 
júniusban remélhetőleg sike-
resen be is fejezek.

- Milyen embernek tartod 
magad?

- Abszolút introvertáltnak. 
Még baráti közegben is nehe-
zen oldódom fel.  Fontosnak 
tartom a beszédbeli, a gondo-
lati és a kifejezésbeli igényes-
séget. Kifejezetten kritikus va-
gyok másokkal, de folyamatos 
önkritikát is gyakorlok. nem 
keresek a kákán is csomót, in-

kább a jobbító, segítő szándék 
vezet.

- Hogy kerültél a szegedi té-
véhez?

- A Szeged TV-hez kerülése-
met a kommunikáció szaknak 
köszönhetem. Ők szerettek 
volna a képernyőre új arcokat 
bevinni, hírolvasókat, riporte-
reket. A felhívásra én is jelent-
keztem hírolvasónak többed-
magammal. Ötünket válogat-
ták ki. Heti egy-két alkalom-
mal, este mondok híreket. Ez 
mindig élő adásban megy és 
mivel ez viszonylag kis tévé-
adó, egyszerre egy ember ele-
gendő hozzá.

- A face’ névjegyedben ol-
vastam, hogy főszerkesztő vagy 
a SZTE-reo-nál. Mi is ez?

- Ez egy egyetemi lap, mely-
nél 2012 óta dolgozom újság-
íróként, többnyire a kulturá-
lis rovatban. Főleg könyvekről, 
zenéről írtam cikkeket. Főszer-
kesztő már másfél éve vagyok. 
Az újság egy időszakos kiad-
vány, amely az egyetemi közé-
lettel és politikával foglalkozik. 
Bár egyikünk sem diplomás új-
ságíró, a lapot minőségi anyag-
nak tartom, ezt talán az is alá-
támasztja, hogy tavaly mi nyer-
tük meg a Diákújságírók Egye-
sületének az „Év legjobb felső-
oktatási magazinja” díját, ami-
re nagyon büszkék vagyunk.

- A helyi gimnáziumban 
is tartottál előadást a slam 
poetry-ről. Mi is ez?

- Szegeden csatlakoztam be a 
slam poetry életbe 2015-ben, és 
mondhatom, hogy már a kez-
detektől jól éreztem magam 
ebben a közegben. nagyon be-
fogadók voltak. Ösztönösen rá-
találtam az ízére, és a közön-
ségnek is tetszett, amit bemu-
tattam. A slamben tulajdon-
képpen a verselés találkozik az 
előadó-művészettel. A műfaj 
egyik sajátossága, hogy azon-
nali visszajelzést kapunk a kö-
zönségtől, a tetszésnyilvánítás 
csettintgetéssel megy. A slam 
poetry estek általában verse-
nyek, a zsűri a közönség és ak-
tív slammerekből áll, és pont-
szám dönti el ki lesz az első há-
rom helyezett. Ez azért nehéz 
dolog, mert nincsenek kőbe 
vésett szempontok, egyedül az 
idő kötött, maximum 3 perc 15 
másodperc. Az időtúllépésért 
pontlevonás jár, rövidebb per-
sze lehet. Lehet felolvasni vagy 
fejből elmondani az előre meg-

írt szövegeket, én általában ol-
vasom.

- Te magad is írsz verseket. 
Ezen a téren mi a helyzet?

- A költészettel 23-24 éves 
koromban kezdtem el komo-
lyabban foglalkozni. Szerin-
tem minden ember azt akar-
ja, hogy ha valamiben tehetsé-
ges, azt megmutathassa. A cél, 
hogy kötet legyen a verseimből, 
ne a fióknak írjak. Valamilyen 
összegyűjtött gondolatiságot, a 
saját hangom megnyilvánulá-
sát látom benne. A kötet persze 
csak egy lépés és nem a valódi 
cél. nekem az a célom, hogy 10 
év múlva ott tartsak, hogy amit 
megvalósítottam, az ne önma-
gáért való dolog legyen, hanem 
minőségi munka, amit a ké-
pességeimhez, ajándékaimhoz 
mérten a lehető legteljesebben 
megvalósítottam. 

- Milyen a jövőképed?
- Azokat szeretném folytat-

ni, amiket most csinálok. sze-
retnék továbbra is a tévénél 
dolgozni. Kipróbálnám a ri-
porteri munkát is. Ezen kívül 
nagyon érdekel a rádiózás, sze-
retnék bekerülni a szegedi rá-
dióhoz. Az újságírást is sze-
retném folytatni, de nem na-
pilapnál, mert nekem inkább 
tárcaírói, esszéírói affinitásom 
van. szóval, valahol a médiá-
ban szeretném megtalálni a 
helyemet, és persze idővel sze-
retnék majd családot is ala-
pítani, ez az igény bennem is 
megvan. 

 gugé
Következő beszélgetőtárs: Ha-

lász Béla, antikvárius.

BÖlcsődei zeNei Nevelés
A bölcsődében az énekelgetés, mondókázás tudatosan alkal-

mazott nevelői módszer. A gyermekek zenei nevelésének cél-
ja, hogy felkeltse zenei érdeklődésüket, érzékennyé tegye őket a 
környezet hangjai iránt, az énekes játékokkal az együtténeklés 
örömével érzelmeit gazdagítsa. A zenei nevelés feladata, hogy 
a gyermekek a magyar mondókákkal, énekes játékokkal meg-
ismerkedjenek. A kisgyermeknevelők a dalolással kedvet kelt-
senek és mintát adjanak az önkéntes utánzásra, a spontán dú-
dolgatásra, énekelgetésre. Az énekhez tartozó ismétlődő játék-
mozdulatokkal összerendezett mozgásra késztessék a gyerme-
ket, fejlesszék ritmusérzéküket, az énekelgetéssel olyan légkört 
teremtsenek, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is szí-
vesen hangicsál. Fontos feladata a kisgyermeknevelőknek, hogy 
a korosztálynak megfelelő értékes zenei anyagot válogassanak. 
A mondókák és dalok a magyar beszéd hanglejtését, ritmusát 
kövessék. Elsősorban a néphagyományokból válogatunk. A böl-
csődében a kisgyermeknevelők csak hangulatkeltésre énekelge-
tik a nagyobb hangterjedelmű népdalokat és műdalokat, mert a 
gyermekek nem a szöveget, hanem a dallam szépségét, hangu-
latát figyelik. A játék és énekelgetés a képzeletet fejleszti, ezért 
helyes az éneklést játékhelyzetbe illeszteni, összekapcsolni vala-
milyen képzelt helyzettel. A kisgyermeknevelőknek nagyvona-
lakban egy évre évszaknak megfelelően meg kell tervezniük a 
dalanyagot, a játékokat, az életkornak megfelelő fejlesztési hely-
zeteket, módokat. A kisgyermeknevelő fontos feladata mind-
ezek mellett, hogy felhívja a kisgyermekek figyelmét a termé-
szet zörejeire és hangjaira. Elsősorban a hangokat mindig valós 
helyzetben hallgatják a gyerekek, séták alkalmával, udvari il-
letve csoportszobai játék során. A kisgyermekeknél érdeklődést 
keltenek a hangszerek. Fontos az élőzene, mert a gyermek isme-
ri, szereti azt, aki muzsikál, látja a hang előcsalásának módját, 
melyet saját maga is leutánoz. A bölcsődében használt hang-
keltő eszközök a különféle csörgők, xilofon, metalofon, csörgő-
dob, és a legtöbbször használt furulya. A gyermek zenei fejlesz-
tése életkoronként változik. A tipegő korú gyermekeknek el-
sősorban a kisgyermeknevelők a mondókákat mindig játékos 
mozgással kísérik. Előszeretettel alkalmazzák az ölbeni játéko-
kat (lovaglás, höcögtetés, csiklandozás, kéz- és lábjátékok.) A 
nagytipegő kisgyermekek az énekeket, mondókákat szívesen 
próbálják leutánozni, és a saját halandzsa nyelvükön előadni. 
A legnagyobb korosztály már sok dalt és mondókat hallott, ők 
néha egy-egy rövid dalt spontán elénekelnek. A bölcsődében a 
kisgyermeknevelők szívesen alkalmazzák a mondókákat, éneke-
ket, a mozgásos torna alkalmával is. 

csökmeiné Kulcsár Márta, cifráné szabó ildikó, 
lászló erika kisgyermeknevelők

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

MUNKATáRSAKAT KERES. 
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet: 30/372-9113

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. 



6 2017. május 9.

Ingatlan 2 millió forintig

Békés-Békéscsaba között a borosgyáni 
4-es tavon horgásztórész eladó. Irányár: 
400 ezer Ft. 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.
1000 m2-es, ikerház építésére is enged-
ményezett békési telek eladó. Irányár: 1,8 
millió Ft. Tel.: 20/347-23-95, 70/539-09-
93.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Kis ház eladó Békésen. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Tel.: 30/30-57-955.
Hatházon régi építésű, felújításra szoru-
ló vályogház eladó 2,5 millió Ft-ért. Tel.: 
70/511-03-35, hétvégén.
Városközponthoz közel két utcára nyíló, 
társasház építésére alkalmas 780 m2-es 
építési telek eladó. Irányár: 2,6 millió Ft. 
Érd.: 70/940-18-69.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Szélső u. 59. alatti 1113 m2-es telek komfort 
nélküli házzal eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. 
Érd.: 30/658-35-03.
Szélső utcában összközműves építési 
telek eladó. Irányár:  3,2 millió Ft.  Érd.: 
70/364-24-36.
Békésen ház eladó 3,5 millió Ft-ért. 
30/239-80-72.
Kétszobás belvárosi ház eladó 4,5 millió 
Ft-ért, vagy kiadó. 30/21-383-73.
Az uszoda szomszédságában háromszo-
bás, összkomfortos családi ház eladó.  
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 30/61-85-789.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújít-
va, beköltözhetően 5 millió Ft-ért eladó. 
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.

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. 
Régi építésű, összkomfortos családi ház 
eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-
76-90, 70/941-39-08.
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. 
Belvárosban lebontandó régi házzal, 720 
m2 építési telek eladó. Két utcára nyílik, 
társasház építésére is alkalmas. Irányár: 
5, 8 millió Ft. Érd.: 30/790-81-97.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Mezőberényben a Nagymester u. 4. össz-
komfortos téglaépítésű, nagy előkertes 
ház eladó. Irányár: 6 millió Ft. 30/530-
96-23.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház mel-
léképülettel sürgősen eladó. Irányár: 6,5 
millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás el-
adó vagy kertesre cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Felújított kétszobás, 54 m2-es III. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 

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. 

Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/814-15-37. 
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos ház melléképületekkel kis telken el-
adó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 20/265-01-
55.
Széchenyi-tér 11-ben harmadik emeleti 62 
m2-es 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár 
6,6 millió forint. Tel: 30/6552515.
Posta utcában kétszobás összkomfortos 
vegyes falazatú ház 718 m2-es telken eladó. 
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-548-28.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, egye-
di gáz-cirkófűtéses, klímás szép állapotú 
lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 30/949-
99-18. 
A Kossuth Lajos utcában másfél szobás 
lakás a II. emeleten eladó. Irányár: 7,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/943-05-27.
Lakás eladó 7,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/420-
79-26.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Jó állapotú téglafalazatú 10x10-es csalá-
di ház eladó. Irányár: 8 millió Ft. Álmos u. 
2/1. Érd.: 30/597-19-00.
Karacs 2-ben felújított lakás eladó 8,2 mil-
lió Ft-ért vagy kertes házra cserélhető. 
Érd.: 30/43-42-297.
Karacs 1-ben részben felújított 2,5 szo-
bás, parkettás, nagy erkélyes, fedett tera-
szú földszinti lakás eladó. Irányár: 8,4 mil-
lió Ft. Érd.: 30/25-30-904.
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás, 
II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió 
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Fürdőhöz közel kétszobás kockaház eladó 
8,5 millió Ft-ért vagy első emeleti tömbla-
kásra cserélhető. Érd.: 30/448-73-19.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó. Ár: 8.9 millió Ft. Érd.: 30/973-
29-64.
Téglaépítésű, tehermentes 2,5 szobás 
vegyestüzelésű családi ház garázzsal el-
adó vagy második emeletig lakásra cse-
rélhető. Irányár: 9,8 millió Ft. CSOK igé-
nyelhető. Érd.: 20/47-42-609.
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

Ady 10-ben háromszobás, felújított la-
kás eladó. CSOK igényelhető. Földszinti-
re cserélhető. Irányár: 11 millió Ft. 70/30-
35-781.
Lánc utcában rendezett kockaház nagy 
portával eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
30/35-39-534.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás + nappalis téglaépítésű 
ház eladó a bánhidai városrészen vagy II. 
emeletig elcserélhető. Irányár: 11,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-87-98.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Kétgenerációs ház nagy telekkel eladó. 
Epresköz u. 1. Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 
30/239-22-95.
Négyszobás ház eladó. Irányár: 16 millió 
Ft. Fecske u. 3/1. Tel.: 30/49-86-481.
Drága utcában kétgenerációs, 3,5 szobás, 
kétebédlős családi ház dupla terasszal, 
melléképületekkel eladó. Irányár: 16 millió 
Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Petőfi utcában 4,5 szobás, tetőtér beépí-
téses, 132 m2-es családi ház gáz-és ve-
gyes tüzelésű fűtési lehetőséggel, mel-
léképületekkel 789 m2-es telken eladó. 
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 30/209-29-33.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 
23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

A Malomasszonykertben 140 m2-es, há-
romszobás, nagy nappalis, akár vállalko-
zásra is alkalmas családi ház eladó. Irány-
ár: 24,9 millió Ft. Érd.:  30/ 935-80-54.

INGATLANT KERES

Békésen házat bérelnék hosszú táv-
ra. Bubori Péter. Tel.: 30/522-46-61.

KERT, SZáNTóFÖLD
Nagykertben tártkert téglaépítésű nyaraló-
val, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. 20/800-86-71.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Forgalomból ideiglenesen kivont csehszlo-
vák utánfutó papírokkal eladó. 20/93-93-
211.
Romet segédmotor eladó. 30/67-52-575.
Elektra 2000 elektromos rokkantkocsi új-
szerű állapotban eladó. Érd.: 30/448-73-
19.
Simson segédmotort vennék, üzemképte-
len is érdekel. Tel.: 20/94-50-726.
Négyszemélyes, könnyűjárású lakókocsi 
elősátorral, teljes felszereltséggel, klímá-
val, napkollektorra, aggregátorral betegség 
miatt eladó. 20/520-15-40.

áLLAT
Öt kiscica akár anyjukkal szerető gazdihoz 
ingyen elvihetők. Tel.: 30/272-43-50.
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.

TáRSKERESÉS
Keresem 70 év körüli férfi társamat, aki 
180 cm körüli. 66 éves özvegy nő vagyok. 
70/20-40-112.
Elvált 50 éves férfi keresi társát tartós kap-
csolatra. 20/27-450-60.

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.

Villanyszerelés! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számíthat 
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.

Fűnyírást, kaszálást, láncélezést 
vállalok. 30/858-19-11.

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

MUNKáT KERES, AJáNL
Olyan személyt keresek, aki tud csempe-
kályhát rakni vagy javítani. Tel.: 70/240-58-
71, 70/201-68-57.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.
Kőműves munkát keresek. Tel.: 20/326-
79-26.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási mun-
kát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-
96-39.

EGYÉB 
Eladó: 1 db benzines fűnyíró és 1 db elekt-
romos fűnyíró. Mindkettő kis hibával, ol-
csón. Eladó egy fúrt kúthoz való japán szi-
vattyú. Érd.: 66/412-070.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300-
as, favázas, egyengető gyalugép 400-as, 
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as. 
30/860-17-03.
Csepel Boss 26-os összteleszkópos MTB 
kerékpár, 26-os férfi kerékpár, irodai for-
gószék, locsolótömlő-tartó eladó. 30 /74-
40-896.
Eladó: 13 darabos vegyes telefongyűjte-
mény egyben, kis és nagy Polszki alkatré-
szek, marógép. Érd.: 20/451-12-27.
Rotációs kapa eladó. Tel.: 30/67-52-575.
Gyeprácskő (40x40x8 cm) eladó, 450 Ft/
db. 70/243-16-97.
Eladó: építkezésből kimaradt új járólap, 269-
es hófogós vörös cserép, új és használt pap-
lanok és párnák. Csíksomlyói búcsúba úti-
társat keresek. Érd.: 30/94-55-433.

Eladó: ruhásszekrény, ágyneműtartó, há-
lószoba és konyhabútor, rotakapa, hegesz-
tő, morzsoló, rekamié, tévé, szőnyegek, 
gáztűzhely, vezetékes telefon. Tel.: 66/412-
955, 30/203-73-41.
Eladó: hatszemélyes ebédlőasztal, támlás 
szék, mini hifi. Érd.: 66/413-771.
Bogrács tartóval együtt 5000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 66/414-822, 70/565-21-00.
Kidobásra váró, felújításra szoruló, csú-
nya, rozsdás légpuskákat keresek megvé-
telre. 30/93-86-088.
Álló virághenger vázak (1,5 m) eladók. 
Tel.: 70/224-71-91.
2,8 m átmérőjű trambulin jó állapotban el-
adó. 20/487-54-70.
Eladó: előszobafal, gázpalack, háromré-
szes ülőgarnitúra, bakancs, szobafenyő, 
jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Eladó: vegyestüzelésű kazán, álló Termo-
rex gázkazán, 8 db különféle méretű alu-
mínium radiátor fűtéscsövekkel. Tel.: 
30/822-47-88. 
140 cm széles, háromsajtós fehér szek-
rény eladó, akasztós és polcos. Fix ár: 13 
ezer Ft. Tel.: 66/412-953.
Jó állapotú 170x80 cm-es kék, oldalfa-
las, ágyneműtartós gyermekheverő eladó. 
20/93-93-211.
Eladó: tálalószekrény, egyajtós szekrény, 
gyerekágy, tévéasztal, parabolaantenna, 
lánykaruhák, porcelánedények, mosógép 
alkatrésznek. 30/224-29-02.
Nagyobb cementvályú ingyen elvihető, de 
csak akkor, ha a jobb mellé a kevésbé jót 
is elviszik. Tel.: 66/412-953.
Rekamié, csillár, nyugágy eladó. 20/919-
29-57.
Eladó: redőny tokkal, üvegezett ajtólapok, 
szúnyoghálók, gobelinhímzések, festmé-
nyek, gumikerekű tolókocsi, női kerék-
párok, régi rádiók, mélytányérok, lapos-
tányérok, festett tányérok, üzemképtelen 
Simson Schwalbe. Tel.: 66/413-716. Ré-
vész u. 7.
3,5 m x 2,5 m alapterületű, 1,8 m ma-
gasságú cseréplécből készült 3 darab-
ból álló szétszedhető, szállítható tároló, 
valamint hullámpala eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Mézpergető eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Páncéltőkés pianino, fa komód és fa éjje-
liszekrény, szilvapálinka, üveg dohányzó-
asztal, ruhák vegyesen (100 Ft/db) eladó. 
Tel.: 30/30-57-955.
Faipari gépek eladók. 70/77-06-246.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ft-
ig. Tel.: 20/94-50-726.
Kisméretű tégla egész és fél ingyen elvi-
hető, kb. 1,5 m3. 20/88-60-889.
Horgászbotok, orsók eladók féláron. Tel.: 
30/43-42-297.
Vízszintes rönkölő szalagfűrész nagy üzleti 
lehetőségekkel eladó. 20/520-15-40. 
Eladó: lábbal hajtós varrógépek, dohány-
zóasztalok, demizson, vonalas telefonké-
szülék. Tel.: 70/612-83-74.
Kecskék, körbálás széna, szalma, csirke-
etetők-itatók, húsdarálók, kézi állatszállító 
kaloda eladó. 20/472-96-58.
Négyszemélyes kerti hintaágy párnákkal, 
sátortetővel 20 ezer Ft-ért eladó. 30/457-
54-56.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tég-
la, ablakok, üvegfalak, vas oszlopok, kon-
vektorok, bontott csempekályha, eső-
csatorna, csatornavasak, ácskapcsok. 
20/472-96-58.
Eladó: elektromos rovarnásztó, kis mázsa 
súlyokkal, új pehelypaplan. Tel.: 30/563-
01-30.
Vasvázas morzsoló, KD-160 daráló, famá-
zsa súlyokkal, kaloda. 30/683-52-14.
Power G típusú elektromos sövényvágó 
eladó 8 ezer Ft-ért. 30/457-54-56.
200x150 cm-es toknélküli duplaszárnyas 
ajtólappal, alsókifolyású, lapos öblítésű 
vécécsésze Laguna tartállyal eladó. Érd.: 
70/988-25-50.
Eladó: terménydaráló villanymotorral + 
ládával, kukoricamorzsoló, kézhajtású 
vízszivattyú, fúrt kúthoz nagyteljesítmé-
nyű villanymotor, ágyneműtartós egysze-
mélyes franciaágy, kisebb szőlőprés. Te.: 
20/388-90-34. 
400 db zsalutégla, 2 db teleajtó, üveg-
ajtó üveg nélkül, betonbontó kalapács, 
rotakapa, gyári utánfutó. 30/27-28-342.
Gyulán 126 Fiat csomagtartó, kovácssa-
tu, szürke térkő, 720 ml-es befőttes üve-
gek lapkával nagy tételben is eladó. Tel.: 
30/648-39-12.
Nagy bőröndök, kül- és beltéri járólap, új 
vízszűrő, 2 db bunda foteltakaró, új szőt-
tes gyapjúpléd. Tel.: 30/242-43-50.

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 16. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

korunkban a nagyothallás népbetegségnek számít. A halláscsök-
kenés felderítése nem is olyan könnyű feladat, ugyanis a rom-
lás fokozatosan következik be. Gondos önmegfigyeléssel, illetve 
szakszerűen kivitelezett hallásméréssel azonban már korán felis-
merhetjük és kezelhetjük a nagyothallást. A halláscsökkenés ál-
talában nem a nagyothallónak, hanem a környezetének okoz elő-
ször problémát: túlságosan hangosan nézi a tévét, hallgatja a rá-
diót, túlzott hangerővel beszél, másokat motyogni hall. Ha ilyen 
jelzésekkel, tünetekkel szembesül, kérjük, ne habozzon, keresse 
fel a legközelebbi hallásvizsgáló állomást, ahol szakorvosok és 
szakasszisztensek megoldást kínálnak a problémájára.  

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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Hívogató 
a 11. Vigalomra 

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez a mese a témája az alko-

tópályázatunknak is, amelynek 
legjobbjait ki is fogjuk állítani 
a rendezvényen. A cseresznye 
megjelenik a süteménykészítő 
pályázatunknál, a sütemények-
kel a helyszínen lehet majd ne-
vezni. Iskolások és óvodások 
fellépései szintén a tavasz és a 
cseresznye „jegyében” hangza-

nak el. Kati néni Teázója feke-
tecseresznye teát, míg a büfé 
sok egyéb mellett cseresznyés 
pitét is kínál majd. A napsüté-
ses, szép tavaszi időjárásban 
reménykedve invitálok min-
denkit a XI. Nefelejcs Vigalom-
ra, május 20-án, szombaton a 
Durkó utca 8. szám alatti Béké-
si Tájházba. 

Szegfű Katalin

Interjú Balog Gáborné egyesületi elnökkel

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.
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Ha az UV-kapu hallatán valaki egy újabb tu-
dományos vívmányra gondol, hát csalódni fog, 
a két betű ugyanis nem az ultraviolát, hanem 
az utóvizsgát jelenti. Az UV-kapu pedig nem 
lehet ismeretlen azoknak, akik szeged város-
ában koptatták az egyetem padjait. Egyetemis-
tának lenni - rég halott évfolyam- és szobatár-
sam cikke szerint - külön időszámítás, sajátos 
életvitel különleges ünnepekkel. Ki tudja, mió-
ta él a szegedi UV-kapu legendája, mely szerint 
vizsgaidőszakban - vizsgára menet - egyáltalá-
ban nem szabad átmenni a Dóm árkádjainál az 
Aradi vértanúk tere felé eső kapun, különben 
az ember okvetlenül megbukik. A kapu fel-
irata a mondott tér felől a következő: Justum 

amore (Igazságot szeretettel), ami egyáltalán 
nem indokolja a fenti babonát – mindenesetre 
azt nem mondanám, hogy nem jutott eszem-
be minden egyes alkalommal, amikor arra ve-
zetett az utam. sokkal veszélyesebbnek tűnik 
magának a dómnak az egyik felirata (közel a 
somogyi Könyvtárhoz): Vae victis, azaz jaj a le-
győzötteknek (az első világháború kimenetelé-
re utal) – egyébként ezt a bejáratot használják 
a legtöbben. A Justum amore-kapu pedig csak 
kőhajításnyira van Rákóczi szobrától, melynek 
lova állítólag dobbant az ötödéves szűzlányok 
láttán. Hm, szeged…, drága egyetemem, fel-
nevelő édesanyám, sőt: a tudomány fellegvára. 

szilágyiné szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A szegedi UV-kapu

BéKési proGrAMAJÁNlAtoK MÁJus 9-25. KÖzÖtt

Május 10. szerda 18 óra

természetesen az egészség felé! Klub foglalko-
zása: szabadtéri sütés-főzés. A részvétel ingye-
nes.

Dánfoki Gasztro Komplexum

Május 12. péntek 10 órától

Közösség - Média - Művelődés konferencia.
Kulturális központ

Május 19. péntek 17:30

Molnár Ildikó „szivárvány” című fotófestmény 
kiállítása. Június 14-ig látogatható. A belépés 
ingyenes. Kulturális központ

Május 24. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. téma: Érettségi újratöltve. 
Háziasszony: szilágyiné szabó ágnes.

Könyvtár

Roma sportmajális
Idén is a május elsejei ünnepnapot megelő-

ző időszakra időzítve rendezték meg a cigány 
gyermek sportmajálist a „párizsi” városrész ren-
dezvényterén. Amint Farkas Mihály szerve-
ző lapunknak a helyszínen elmondta, a prog-
ramot helyi vállalkozók adományaiból a Békési 
Cigány Férfiklub valósította meg. A váratlanul 
hűvösre fordult időben, április 29-én a kiláto-
gató gyerekek a sportolásnak, általa a közös-
ségépítésnek szentelhették ezt a délelőttöt. A 
legnépszerűbb a körükben természetesen a foci 
volt, a kispályás tornára benevezett számos csa-
patban lányok is rúgták a bőrt, és mindannyian 
kis ajándékot kaptak. Volt továbbá vidám han-
gulatú kötélhúzás, büntetőrúgó verseny, aka-

dálypálya és arcfestés is. A kimerítő sportolás 
után valamennyi gyermeket helyben főtt bab-
gulyással vendégelték meg a szervezők.  sz. k.
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Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 

A PáLYAMUNKáK 
ELJUTTAThATóK:

  személyesen 
– a felnőtt könyvtárba 
  postán 

– a Családért Alapít-
ványnak címezve (5630 
Békés, Petőfi utca 20.) 
  elektronikusan 

– a bekesiujsag@
gmail.com címre

Elvárásunk, hogy a digitá-
lis fotók hosszabbik olda-
la minimum 2000 pixel le-
gyen. A papírképeket ké-
szítőiknek visszaadjuk.

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 ál-
ló, egy témában elkészített fotósorozattal, valamint novellákkal, vissza-
emlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon. 

A pályázat beadásának határideje: augusztus 1.

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok bele-
kerülnek az idén év végén megjelenő 2018-as Béké-
si Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünne-
pélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

Országos versenyen 
a zongorista növendékek

A közelmúltban kilencedik alkalommal 
rendeztek országos versenyt Szentendrén a 
művészeti iskolák továbbképző évfolyamaira 
járó növendékei számára. A neves esemény há-
zigazdája a szentendrei Vujicsics tihamér ze-
neiskola volt, ahol 37 művészeti iskola legjobb 
hangszeres tanulói mérték össze szakmai fel-
készültségüket. A versenyre szóló- és kamara-
zenei kategóriában lehetett nevezni, amelyet 
területi válogatók előztek meg. Az országos 
döntőbe 84 ifjú tehetség jutott be.  A versenyt 
három elismert kiváló szaktekintély értékelte: 
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész, a 
tóth Aladár zeneiskola és a Liszt Ferenc ze-
neművészeti Egyetem tanára; dr. Déri György 
gordonkaművész, DLA, habilitált egyetemi 
docens, a gordonka és gordon szakirányok cso-
portvezetője, tanszékvezető helyettes; vala-
mint dr. oross Veronika fuvolaművész, a Liszt 
Ferenc zeneművészeti Egyetem adjunktusa, 

szakirányért felelős oktató. Az országos meg-
mérettetésen a békési Alapfokú Művészeti Is-
kolát három növendék, Bucsi Anita, Durkó 
Judit Eszter és Knapcsek Brigitta képviselte, 
akik kamarazene kategóriában III. helyezést 
értek el. Felkészítő tanáruk Kovács Gabriella 
volt. Gratulálunk.

Óvodákat és fogorvosi épületet 
érintene a tervezett beruházás

óvodák melegítő- és tála-
lókonyháinak felújítására, va-
lamint a fogorvosi alapellátás 
épületének infrastrukturális 
fejlesztésére nyújt be hamaro-
san pályázatot a békési önkor-
mányzat. A nevelési intézmé-
nyeket is érintő beruházás al-

kalmával sor kerülne eszköz-
beszerzésre is, amivel moderni-
zálnák a kiszolgáló helyisége-
ket. A két pályázat teljes költ-
sége közel ötvenmillió forint. 
A megvalósítás során mindösz-
sze öt százalék önerőt kell biz-
tosítania az önkormányzatnak. 

A fogorvosi épület moderni-
zálását érintő projekt költség-
vetése mintegy 31,5 millió fo-
rint, a gyermekétkeztetést tá-
mogató beruházás pedig közel 
18 millió forintból valósulhat-
na meg, amennyiben a döntés-
hozók támogatják.  

Megújult a parkoló az óvoda előtt
Mucsi András képviselő 

kezdeményezésére megújult a 
Baky utcai óvoda előtti par-
koló. A képviselő a választó-
kerületében levő utca gondja-
ival többször foglalkozott ülé-
sein a képviselő-testület vagy 

annak bizottsága. A Pénzügyi 
Bizottság nem támogatta azt 
a kérését, hogy az utca legyen 
ismét egyirányú, de az óvoda 
parkolójának javítása nyitott 
fülekre talált. Mucsi András a 
költségvetés tárgyalásakor is je-

lezte a város vezetőinek, hogy 
a gépjárművel ide érkezők esős 
időben a sárban szállnak ki, és 
ez méltatlan a központi óvo-
dánkhoz.  A terület rendezésé-
re végül a közeli hetekben ke-
rült sor.

 A legnépszerűbb ezúttal is a foci volt.

Töltőállomás lesz a főtéren 
Több mint hárommillió fo-

rintot nyert Békés város egy 
elektromos töltőpont kialakí-
tására. Az önkormányzat még 
tavaly októberben nyújtotta be 
pályázatát a nemzetgazdasá-
gi Minisztériumhoz az alterna-
tív üzemanyagot biztosító állo-
más építésére. A tervek szerint 
a Református Lelkészi Hivatal 

előtti közterületen lesz kiala-
kítva a töltőhely. Igénybevéte-
lét ingyenessé teszi a város, ez-
által turisztikai szempontból is 
vonzóbbá válik, és potenciális 
megállóhelyként funkcionál-
hat Békés. Érdekesség, hogy az 
eszköz villámtöltő lesz, vagyis 
a töltés mintegy háromnegyed 
óra alatt biztosítja a gépjármű 

továbbhaladását. A környezet-
védelmet és gazdaságfejlesztést 
elősegítő projekt száz százalé-
kos támogatottságú, tehát sa-
ját erőt nem kellett hozzátenni. 
A beruházás összköltsége 3,2 
millió forint. A töltőállomást 
a tervek szerint 2018 tavaszán 
vehetik használatba az elektro-
mos autóval rendelkezők. 
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Olvasói levél
tisztelt olvasók! A segítségüket kérem, hogy 

minél többet megtudjak egy békési eseményről, 
amely a családomat is érintette. t. nagy Gá-
bor, Békés egykori főszolgabírója és Arany Já-
nos akkori nagyszalontai másodjegyző, valami-
kor az 1840-es végén, vagy korai 1850-es évek-
ben találkoztak egymással Békésen, feltehetően 
Arany egyik itteni látogatása idején, amire Haj-
nal ábel esperes hívta meg. Erről a találkozó-
ról keresek leszármazottként bármilyen szöve-
ges dokumentumot, hiteles iratot, vagy fotográ-
fiát. Esetleg visszaemlékezést, amit valaha bárki 
is hallott az esetről. Mi úgy tudjuk, hogy egy 

lehetséges híd tervén is dolgoztak, talán meg is 
állapodtak. 

A t. nagy, nagy vagy török családok tagjai 
is kérem, akik úgy tudják, hogy eredeti család-
nevük török nagy, hogy jelentkezzenek nálam.

telefon: 0036-20/886-80-42, hétköznapon-
ként 12 óra és13:30 között.

özv. veres Györgyné  
török Nagy zsófia zsuzsánna

Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerű-
en ért egyet a szerkesztőség. A levelek szerkesztésé-
nek jogát fenntartjuk. Írjon nekünk! e-mail címünk: 
bekesiujsag@gmail.com. levélcím: 5630 Békés, pe-
tőfi s. u. 20.
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Zumbáztak a főtéren

Lente Lilla zIn zumba ok-
tató hívta életre azt a kezde-
ményezést, melynek lényege, 
hogy az országban működő 
zumba csoportok szabadté-
ri videók készítésével népsze-
rűsítsék Magyarországot, és 
hogy minél több emberhez 
eljusson a tánc és a mozgás 
öröme, szeretete. Az ország-
ban működő oktatók szaba-
don vállalkozhattak csapata-
ikkal a bemutatkozásra, a lé-
nyeg az volt, hogy a videón 
látszódjon a képviselt város, 
illetve mindenki előre meg-

határozott kétféle koreográ-
fiát adjon elő. Békésen Kiss 
Viktória zIn zumba oktató 
vezetésével, a kulturális köz-
pontban működő zumbás 
csoport kemény magja vállal-
ta a felkérést a város főterén, 
a Széchenyi téren. Cél a szá-
mos városból beküldött ko-
reográfiákból egy nagy, kö-
zös produktum elkészítése. A 
zumbás lányok ezúton mon-
danak köszönetet a videók el-
készítéséért Csökmei Gábor-
nak, Pusztai Gábornak és Ist-
ván Péternek.
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KeszeGezés 
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Megkezdődött a pontytila-
lom, de továbbra is horgászha-
tunk keszegre és kárászra  anél-
kül, hogy zavarnánk a pontyok 
ívását. szerencsés, hogy az ívó 
pontyok alig táplálkoznak, in-
kább a szaporodás ösztöne vezé-
ri őket és emiatt kevéssé is rea-
gálnak a horgászok által bejut-
tatott etetőanyagra és csalikra. 
Keressünk olyan helyeket, ahol 
a keszegek és kárászok rend-
szeresen tartózkodnak. A bé-
kési duzzasztó alatti szakasz ki-
váló keszegező állás. A feederes 
horgászatot ajánlom, keszegre ez 
az egyik legsikeresebb módszer. 
A módszer sikeressége a fino-
mabb szerelésben és finomabb 
feederspiccben rejlik, így bát-
rabbak a kapások. Etetéshez ki-
mondott keszegező etetőanyagot 
ajánlok, ami finomabb szemcse-
méretű és erősebben aromázott, 
mint a ponty etetőkeverék. Ha 
külön aromát keverünk hozzá, 
a hatás még inkább fokozható. 
Csalizáshoz kisebb méretű pu-
fit, élőanyagot, csontit és pinkit 
ajánlok, mert ezekkel jobban ki-
védhető a pontyfogás, de saj-
nos a kisebb méretű pontyok ki-
mondottan ezeket kedvelik. 

szekerczés sándor

UGYFELKAPU.MAGYARORSZAG.HU

KERÜLJE EL A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!
         , adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.
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Országos bajnokok 
a refis kézilabdások

Mezőtúron rendezték meg 
az országban működő refor-
mátus középiskolák közötti 
kézilabda bajnokságot. Az idei 
kiírásban a Szegedi Kis István 
Református Gimnáziumot a 
fiú kézilabda csapat képvisel-
te. négy mérkőzés várt a nap 
folyamán a fiúkra. Az első há-
rom mérkőzésen magabiztos 
győzelmeket arattak, ezzel ki-
vívták a torna döntőjében a 
részvételt, ahol a csurgói Cso-
konai Vitéz Mihály Reformá-
tus Gimnázium csapatával va-
ló küzdelem következett. na-
gyon kiélezett csatában, szoros 
végjátékot követően büntető-
párbajban dőlt el az országos 

bajnoki cím sorsa. Játékosaink 
az utolsó pillanatig hittek a si-
kerben és ennek a bajnoki cím 
megvédése lett a jutalma. A 
torna legjobb kapusának Pan-
kotai Bencét, a békési iskola 
kézilabdását választották meg. 

Csapattagok: Pankotai Ben-
ce (kapus), takács szabolcs 
(kapus), Pál szabolcs, Vass 
Erik, Baranyai Máté, szilágyi 
Gergő, Csige zoltán, Juhász 
ádám, Gál András, Kohlrusz 
Levente, Varga Levente, Ber-
náth szabolcs, Kovács Leven-
te, Kiss Róbert, Dénes ádám. 
A csapatot felkészítette: Kádas 
László edző és Cifra tibor test-
nevelő. 

Horgász
szemmel

Vásároljon 
laskagombát 

a helyi termelőtől 
Békésen, 

a Mikszáth u. 10. 
alatt. 

Érdeklődni: 
06-30/312-3510.

Bajnokesélyes a BFC
A 23. fordulóban idegenbeli rangadó várt a Békési FC-re Békész-

szentandráson. A mieink szerettek volna visszavágni az őszi, hazai 
környezetben elszenvedett vereségért. A mérkőzésen a végig nagy 
akarással játszó, lehetőségeit kihasználó Békési FC Kardos és Lász-
ló góljaival megérdemelten győzött 2-0 arányban, és lépéselőnybe 
került a bajnoki címért folyó küzdelemben. Ezt az előnyt szerették 
volna tovább növelni a fiúk a következő, Újkígyós elleni hazai mér-
kőzésen. A Békés azonban nem tudta megismételni eredményes 
futballját, a fegyelmezetten, szervezetten játszó vendégek egy pont-
tal távoztak, gól nem született ezen az összecsapáson. Így is tovább 
nőtt a madzagfalvi előny a tabella élén, hiszen a Békésszentandrás 
zsinórban harmadik vereségét is elszenvedte. Következő hazai mérkő-
zés: Békési FC - Sarkadi Kinizsi, május 13., szombat, 17 óra.


