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Családi hétvége 
Dánfokon

- Idén is Dánfok lesz 
a békési gyermeknap fő 
helyszíne május 28-án, 
vasárnap. Milyen ren-
dezvényekkel, szórako-
zási lehetőségekkel ké-
szülnek? Vannak-e új-
donságok a kínálatban?

- A III. Körösök Völ-
gye Fesztivál kereté-

ben idén is kétnapos programsorozattal ké-
szülünk a békésieknek és a környékbelieknek. 
Ez a hétvége elsősorban családoknak, baráti 
társaságoknak, gyerekeknek szól. Idén újdon-
ság a Körös-völgyi Horgászbörze, ahol a már 
nem használt, feleslegessé vált vagy helyhi-
ány miatt eladni-elcserélni szándékozott hor-
gászfelszerelések találhatnak új gazdára és a 
Horgászvizeink Békésben című dokumentum-
filmet is bemutatják. A kulturális központ ál-
tal szervezett gyermeknapi délután során is 
igyekszünk mindig valami újdonsággal szolgál-
ni. Gondolhatunk elsősorban a játékos ügyes-
ségi- és sportvetélkedők összetételére illetve 
a gyermekműsorra, melyet most Tücsök Peti 
és Hangya Levi zenés előadása jelent. Ízelítőül 
pár rendezvényt külön is kiemelek: május 27-
én, szombaton reggel gyermek horgászverseny-
nyel kezdünk, 11 órától a halászléfőző-és hal-
készítő versenyre kerül sor a horgászbörzével 
együtt, 14 órától lesz a filmvetítés, közben 12 
órától késő estig a színpadon fellép a Tomassy 
Party Band, a Doors Tribute Band, a Cassiope-
ia és a Tunyogi Emlékzenekar. Másnap, vasár-
nap 9 órakor a kishajó-kikötőben vár mindenkit 
a VI. Körös Kupa Amatőr Sárkányhajó Verseny, 
majd 14 órától sötétedésig lesznek a gyermek-
napi programok.

(Folytatás a 8. oldalon)

Interjú Túri Andrea igazgató-helyettessel

Ismert politikai szakértő járt nálunk
A Nemzeti Konzultáció témakörét érintő lakossági fórumot tar-
tottak Békésen. Dankó Béla országgyűlési képviselő meghívására 
Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő érke-
zett hozzánk. Az előadás témája a migrációs helyzet volt, amely ma 
az egyik legfontosabb, mindenkit érintő probléma.

Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében elsősorban a 
Nemzeti Konzultációs ív kitölté-
sének fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. 2015 óta Magyarország és 
egész Európa a migránsok nyomása 
alatt áll. Akik zűrzavart, felfordu-
lást, félelmet, bűncselekményeket, 
terrorakciókat hoztak. Magyaror-
szág kormánya számos intézkedést 
tett ez ügyben. Megerősítették a 
jogi határzárat, kerítések épültek, s 
a kötelező betelepítési kvótát sem 
fogadják el. Országunkba a 2016. 
július 5-ei jelentős jogszabályválto-
zások hatályba lépéséig 17800-an 

jutottak be, azóta a számuk lénye-
gesen lecsökkent. 2017 januárjáig 
mindössze 470 tiltott határátlépés 
történt. Május hónap első felében 
68 migránst fogtak el. 

Nógrádi György előadásában el-
mondta, hogy az ázsiai migránsok 
Ausztráliába, a Perzsa-Arab öböl-
be, az Egyesült Államokba és Euró-
pa egyes országaiba akarnak eljutni. 
A nemzetközi helyzet ismertetése 
mellett a magyarországi migránspo-
litika megítélése is szóba került. Egy 
feltett kérdésre válaszában elmond-
ta, hogy a magyar politikusok sza-
vainak a migránshelyzetben súlya 

van. Kezdetben több ország támad-
ta a kormányt emiatt, ám mára vál-
tozás történt, és akik bírálták, most 
támogatják hazánk migránspoliti-
káját. A vendégelőadó is hangsú-
lyozta, mennyire fontos, hogy minél 

többen töltsék ki és juttassák vissza 
a Nemzeti Konzultációs ívet. Nóg-
rádi György az eladás végén összeg-
zésként elmondta, hogy Brüsszellel 
szemben „nem állunk jól, de nem 
állunk rosszul sem”.

Felújítják a rendelőintézetet
Átmenetileg a Bajza utcán lesznek a szakrendelések és a háziorvosok

A nyári hónapok során elkészül a békési járóbeteg-szakrendelő 
épületének elektronikai korszerűsítése. Az elodázhatatlan fejlesz-
tésre másfélmilliós önerő mellett 30 millió forintnyi minisztériu-
mi forrást nyert a város. Július-augusztusban a védőnői szolgálat a 
Bajza utcai iskola (korábban bölcsőde) épületében lesz elérhető, de 
az átalakítás valamilyen formában az összes háziorvosi- és szakren-
delést érinteni fogja.

A felújítás mikéntjéről Erdélyi 
Imola igazgató és Izsó Gábor pol-
gármester számolt be. Elmondták, 
hogy az1969-ben elkészült épületet 
akkoriban még nem a mai elektro-
mos terhelésre szabva tervezték és 

kivitelezték. Az informatika fejlő-
désével és az orvosi műszerezettség 
növekedésével napjainkban akkora 
terhelés éri a hálózatot, amely akár 
balesetveszélyt is magában rejthet, 
különösen amiatt, hogy a vezeté-

kek több helyütt keresztezik egy-
mást. Ezért kell a rendszert éssze-
rűsíteni, a kábeleket a szem elöl el-
dugni, a kapacitást jelentősen nö-
velve. A munkákat békési vállalko-
zás fogja elvégezni.

Erdélyi Imola mindehhez hoz-
zátette, hogy arra a közel két hó-
napra is biztosítaniuk kell a folya-
matos betegellátást. Ehhez tervet 
készítettek. A védőnők július-au-
gusztusra kikötöznek a Bajza ut-
cára. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Rendőröket 
ismertek el

A Rendőrség Napja alkalmá-
ból ünnepélyes állománygyű-
lést tartottak Békéscsabán. Az 
Év Békés Megyei Rendőre díjat 
kapta meg rendészeti kategóriá-
ban Nagy Gábor főtörzszászlós, 
a Békési Rendőrkapitányság 
szolgálatirányító parancsnoka. 
Elismerésben részesült a Béké-
si Rendőrkapitányság kollektí-
vája is, a 2016-ban példamutató 
teljesítményt nyújtó helyi szerv 
az „Év Rendőrkapitánysága” ki-
tüntető cím birtokosa lett.

A közmédia adásaiból ismert Nógrádi György tartott előadást Békésen.

Oroszok dobták fel a Vigalmat
A hagyományőrzést felválla-

ló Nefelejcs Egyesület 11. Vigal-
mának újítása az orosz gasztro-
nómiai és teakultúra bemutatá-
sa volt. A Vargovits Galina ál-
tal vezetett Matrjoska csoport 

tagjai Békéscsabáról sokféle pi-
rogot (süteményféléket) hoztak 
kóstolóba, és káposztával ké-
szülő nyizsnyij novgorodi ra-
gut főztek helyben. Több mint 
százéves szamovárból nyert víz-

ből oroszországi feketeteát le-
hetett kóstolni.

A cseresznye és a rigó motí-
vum a napsütéses májusi na-
pon a Békési Tájházban tartott 
program több elemében megje-
lent. Nagy sikert arattak a gyer-
mekfellépések, a Rigócsőr király 
című bábelőadás, a táncház, a 
cseresznyés sütemények verse-
nye, az ebéd mellé „tálalt” cite-
raműsor, a magyaros ételfélesé-
gek, így a Csaviga-féle birkapör-
költ, valamint a most első ízben, 
helyben készített „nagymamá-
ink süteménye”, a tarkedli. 

Folytatás ősszel a XII. Béké-
si Tökmulatságon.  Sz. K.

még kapható 
az Üdvözlet Békésről című kiadvány!

A 140 oldalas, exkluzív kivitelű, 
Békés múltját bemutató fotókönyv 

továbbra is mindössze 
1895 Ft-os áron 
vásárolható meg.

Kapható 
a Fakuckó játékboltban, 
a Barta kereskedésben 

és a püski Sándor Könyvtárban.

Üdvözle t BékésrőlÜdvözle t Békésről
A millenniumtól az  ezredfordulóig
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Az orosz csoport tagjaival a gazdagon berendezett asztaluknál a ren-
dezvény műsorközlője, Deákné Domonkos Julianna (jobbról).
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Vőfély 
Egy ideje már temették, de manapság ismét re-
neszánszát éli a vőfélykedés. A vőfély célja, hogy 
kottát kínáljon a lakodalomhoz, és hogy mindenki 
jó érezze magát. Szórakoztat, kézben tartja a dol-
gokat, összefogja a násznépet. Többnyire rímbe 
szedett tréfás versekben beszél, mosolyt csalva a 
násznép ajkára, egyben kijelölve, 
hogy minek mi után kell követ-
keznie. 

A Kárpát-medencében min-
denhol ismert vőfély régebben a 
család barátja vagy rokona volt. Oly-
kor több is szolgált egy-egy lakodal-
mon. Ma már inkább hivatásos vőfélyt 
hívnak a lakodalmakba, akik jól felké-
szültek, pontosan és szépen levezény-
lik a lakodalmat. Sőt, a 21. században 
egyre többen vőfély helyett ceremónia-
mestert fogadnak, aki öltönyben jelenik 
meg, és nem mond verset.

Munkáját tekintve a vőfély legelő-
ször a menyasszonyos háznál kikéri a menyasz-
szonyt a szülőktől a leendő férje számára. Ez-
tán elbúcsúztatja a családtagoktól. Mindezt ré-
gi rigmusokkal. A lakodalomban a különböző fo-
gások előtt kis versikével szórakoztatja a nász-
népet. Ezenkívül tréfás játékokat csinál, illetve 
csináltat a vendégekkel és az ifjú párral. Általá-
ban éjfélkor a gyertyafénykeringő és a menyasz-
szonytánc következik. Ekkor az ifjú pár megkap-
ja az ajándékait a násznéptől, amit szintén a vő-
fély vezényel le.

Öltözete tájegységre jellemző volt, a mai mo-
dern vőfélyek is igyekeznek a népi jellegét meg-

tartani. Elengedhetetlen kellékei a bokrétás kalap 
és a szalagokkal feldíszített vőfélybot. 

A vőfélyrigmust az ünnepségsorozat fontosabb 
mozzanataihoz kapcsolódó kötött formájú alkal-
mi szövegként rendszerint nem a vőfély költötte, 
hanem csak megtanulta és elmondta - az esetle-

ges szükséges módosításokkal. A vőfélyversek 
szerzői korábban az iskolamesterek, diákok, 
utóbb falusi néptanítók, kántorok és népi ver-

selők, vőfélykedő parasztok voltak. Írás-
beliség híján mindezek a szóhagyo-
mányban éltek és maradtak fenn. Az 
ilyenek formailag a legcsiszoltab-
bak, tartalmilag a legnépiesebbek. 
Különösen régi hagyományú vidé-
keken találkozunk velük. A szöve-

gek egy része később nyomtatásban 
is megjelent. A nyomtatott vagy kézira-
tos másolatban terjedő vőfélykönyvek a 

lakodalom menetének megfelelő sorrend-
ben közlik a vőfélyverseket és a vőfélyek 

egyéb kötelességeit. 
Íme egy vőfélyszöveg Ecserről: Alázatossággal 

léptem e hajlékba, az Isten áldása szálljon a ben-
ne lakókra. A házigazdától bocsánatot kérek, hogy 
házába belépni merészkedek. Jövedelem okát el-
mondom én bőven, merthogy egy szép esküvő 
van nálunk készülőben. Melyre a családot általam 
hívatja a vőlegény és az ő tisztességes atyja, aki a 
fiának és annak jegybeli párjának a templomban 
tartja esküvőjét, saját házánál meg a menyegző-
jét. Ennek a szép napnak megüljük a torát, készít 
is a gazda bőséges vacsorát, és kéri, hogy szíves-
kedjenek egész családjukkal nála megjelenni.
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Élő fortélyaink

A CSAbAi út 12. Számú épület

Az újvárosi kerületben, a kanyargós Csa-
bai út és környéke őrzi a régi utcaszerkezetet. 
Az utca elején még fellelhető néhány város-
képi szempontból figyelemreméltó építmény. 
Ezek közé tartozik a 12. 
számú ház is. 

Az utcasorban ál-
ló nyeregtetős lakóház 
1928-ban épült. Kocsor 
László gazdálkodó épít-
tette. A ház építési éve 
halványan látható a be-
járati ajtó feletti üvegdí-
szítésen. 1948-ban szűcs 
Imre gazdálkodó vette meg a házat. Azóta is 
a szűcs család leszármazottai élnek itt. Jelenleg 
Bátori Gábor és családja él itt. 

Az L-alakú ház homlokzatát klinkertégla 

borítja. Alul lábazati párkányban végződik. Az 
ablakokat vakolt keretelés veszi körül. Alattuk 
könyöklőpárkány húzódik. sajátságos hangu-
latot adnak a nagyméretű háznak az ablakok 

feletti szecessziós jellegű 
díszítések. Az erre járó-
nak érdemes néhány pil-
lantást vetni rá. Az udva-
ri homlokzat oromfalán 
két félkörív alakú szel-
lőzőnyílást figyelhetünk 
meg. Az udvari homlok-
zat első részén oszlopos 
tornác fut végig. Hátul 

fa apácarácsos díszítéssel találkozunk. 
Köszönjük Bátori úrnak, hogy az építmény 

épített értékeit megőrizte.
Bíró György, városvédő

Az idei Békési Kalendárium 
keresztrejtvény nyertesei

szerkesztőségünkben kisorsoltuk a 2017-es 
Békési Kalendáriumban közzétett keresztrejt-
vény nyerteseit. A helyes megfejtés a „családfa-
kutatás” szó volt. A megadott határidőig 32 he-
lyes pályázat érkezett be. A fődíjakat, az egyen-
ként 5000 Ft-os vásárlási utalványt Csirkés Fe-
rencné (Hőzső utcai lakos) és Molnár Lászlóné 
(Tompa utcai lakos) nyerte. Velük rövidesen fel-

vesszük a kapcsolatot. Öten a 2018-as, már ké-
szülő Békési Kalendáriumot kapják majd meg 
a könyvbemutató ünnepségen, várhatóan ok-
tóberben. Ők a következők: Borosné Korcsok 
Eszter (Lenkey utca), Ilyés Gáborné (Mikes ut-
ca), Jeneiné Csikós Anna (Murony), Juhász Já-
nos (Hidvégi utca) és Nagy Jánosné (Báthory 
utca). Nyerteseinknek gratulálunk!

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!

Ittas sofőr
A Békési Rendőrkapitányság rendőrei május 15-én ittas jár-

művezetés gyanúja miatt állítottak elő egy békési férfit. Murony 
külterületén igazoltatták, kisteherautót vezetett. A helyszínen 
és a Békési Rendőrkapitányságon végzett légalkohol mérések 
eredménye is pozitív lett nála, ezért a rendőrök elvették a veze-
tői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene.

elferdített közmondások:
 Él mint hal a parton.
 Bő lére eresztette a dióhéjat.
  Olyanokat mondasz, hogy a 

barátod megfordulna a sírjá-
ban, ha élne.

  Csodálatra méltó az emberi 
gyengeség ereje.

  Ne hajszold agyon a döglött 
lovat!

 Vicc

Ráfest a fotókra a csabai alkotó
Egészen egyedülálló techni-

kával készített alkotásokat lát-
hat az érdeklődő a napokban 
nyílt kiállításon a Kecskemé-
ti Gábor Kulturális Központ-
ban. Molnár Ildikó, békéscsa-
bai nyelvtanárnő azt találta ki, 
hogy saját fotóit akrilfesték-
kel egészíti ki, teszi még rész-
let- és színgazdagabbá. A fia-
tal édesanya alig egy éve fog-
lalkozik alkotó tevékenységgel. 
Fotóművészetét a csabai Már-
vány Fotóműhelyben fejleszti 
tovább, a festészetét önmagá-
tól csiszolgatja. A szivárvány 
című tárlata szinte kizárólag 
virágcsendéleteket, vagy vi-
rágokról készített közelképe-
ket tár az érdeklődők elé. Lát-
hatók az eredeti fotográfiák és 
az azokra készített fotófestmé-
nyek egyaránt. A tárlat rend-
kívül intenzív színélményt is 

nyújt. A kiállítást megnyitó 
Tárkány-Kovács József tör-
ténész azt emelte ki, hogy az 
igazi művészetnek mindig sú-
lya van, megállít, szíven üt, to-
vábbgondolásra sarkall. Aho-
gyan ez a tárlat is, mellyel a 

hétköznapokban csendes, sze-
rény ember lépett a széles pub-
likum elé. Molnár Ildikó első 
önálló kiállítása a kulturális 
központ kápolnatermében jú-
nius 14-ig díjtalanul látogatha-
tó.  Sz. K.

Békésiek otthonteremtését 
segíti milliókkal a város 
Több mint ötmillió forint kamatmentes kölcsön kiadásáról 
döntött a békési képviselő-testület olyan családok részére, 
akik saját tulajdonú ingatlanban szeretnének élni. 

A városi költségvetésben tíz-
millió forint van betervezve ott-
honteremtésre. Évekig nem si-
került ezt a forrás kiapaszta-
ni, de tavaly már érezhető volt, 
hogy egyre többen vásárolnak 
vagy építenek lakást, házat, így 
az elmúlt évben is gyorsan elfo-
gyott a rendelkezésre álló pénz. 
Csak áprilisban hat család és 
egy lakóközösség (Fáy utca 

5/1.) kért kamatmentes köl-
csönt. A családok közül négyen 
kertes házat vesznek, egy család 
épít, egy család pedig lakást vá-
sárol. A képviselők az Ügyren-
di Bizottság javaslatára minden 
kérelmet támogattak, és 200-
700 ezer forint közötti összeget 
szavaztak meg az igénylőknek. 
A Fáy utcaiak a tömböt szeret-
nék felújítani, így ők a rendelet 

értelmében 1,4 millió forint ma-
ximális kölcsönt igényelhettek, 
amit meg is kaptak. 

A megszavazott pénzek ka-
matmentes kölcsönnek minő-
sülnek, így azt vissza kell fizet-
ni ötéves időtartamom belül. 
Az önkormányzat mindenki-
től két kezest kér. 

Békéstől eltérően a települé-
sek döntő többsége nem ad ki 
szociális bérlakásokat és nem 
folyósít otthonteremtési kamat-
mentes kölcsönt – tájékoztatott 
Mucsi András képviselő. 

Molnár Ildikó néhány fotója és fotófestménye előtt.
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 Békési Újság – a békésiek lapja 
kéthetente ingyen a postaládájában!
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zene, lélek, európa

Régi „mikós” osztály-
társaimmal a 40. érettségi 
találkozóra készülődünk. 
Hónapok óta megy a szív-
melengető levélváltás: ki, 
hogy, hol van, mit csinál, 
hogyan néz ki, stb. Közben 
szó esik a napi dolgokról is. 
Most épp abban egyeztünk 
meg, hogy a „Felszállott a 
páva” és a „Virtuózok” a 
kedvenc, az Eurovíziós fesz-
tivált csak azért követjük, 
hogy a magyar versenyző-
nek drukkoljunk, illetve az 
erdélyiek szavazzanak is rá, 
hiszen mi ezt nem tehetjük 
meg, ők meg kötelességük-
nek érzik. Magam kicsit 
motyogtam, hogy épp Joci 
képvisel minket, de miu-
tán megnéztem az elődön-
tőt gondolatban bocsánatot 
kértem tőle, hisz egy szív-
lélek embert láttam 100 
százalékon égni, a nyúj-
tott élmény meg katartikus 
volt. „Megtisztulásomhoz” 
zsuzsi barátném is hozzájá-
rult, aki nagyon egyszerűen 
értette meg velem a lénye-
get: A mi magyar Jocikánk 
olyan, mint a bajnoksá-
got nyert szentgyörgyi ko-
sárlabda csapatban  a szí-
nes bőrű és román lányok. 
Minket, a magyar sepsi-
szentgyörgyöt képvise-
lik, ezért drukkolunk ne-
kik. Azért mondom, hogy 
magyar szentgyörgyieket, 
mert a bírók, a más városi 
drukkerek, a viselkedésük-
kel ezt az érzést váltják ki 
belőlünk, nekik meg meg-
tanítják a kisebbségi lét 
„szépségét.”

Nos, a verseny véget ért. 
A vájt fülű ítészeknél nem 
futottunk be, de a hatá-
ron túli magyarok és a lé-
lekben, a tiszta emberben 
még hívők felröpítették 
versenyzőnket a 8. helyre. 
Igen, szívvel és lélekkel te-
li volt az előadás.„Arra gon-
doltam, ha haza kell men-
nem, akkor ne azzal az ér-
zéssel tegyem, hogy hát, 
ez olyan 70%-ra sikerült, 
hanem érezzem, mindent 
megtettem.” Az elődöntői 
színpadra lépést megelőző 
percekben rabul ejtették az 
érzelmei. sírásban tört ki, 
annyira, hogy a könnyek 
nyomait az utolsó pillana-
tokban tüntették el az ar-
cáról a sminkesek. Ezután ő 
és a lányok, Emese és Ale-

xandra kézen fogva együtt 
imádkoztak. Ezalatt a Már-
cius 15. téren összegyűlt ra-
jongók egy emberként, kia-
bálva és tapsolva szurkoltak 
a magyar fiúnak és a két 
lánynak. „Mérhetetlen bol-
dogság volt hallani, hogy 
Magyarország továbbjutott, 
sikerült bejuttatnom az or-
szágomat a döntőbe.” A 
magyar dal a mezőny legér-
dekesebbjei közül való volt, 
ez azonban semmire sem 
elég az Eurovízión, ahol 
vagy LMBTQI dicsőítést 
kell írni, vagy „nyomatni 
a kretént”- mondta valaki. 
Közben Joci a verseny tör-
ténetében az első roma, aki 
döntőbe jutott, ráadásul 
kifejezetten a saját zenei 
gyökereit feldolgozó szer-
zeménnyel. „Örülök, hogy 
egyike lehettem a döntő-
ben a sokszínűséget kép-
viselő előadóknak és büsz-
ke vagyok arra, hogy a ma-
gyar és a roma kultúrából 
180 millió tévénéző kap-
hatott ízelítőt a produkci-
óm által.” De Joci mást is 
mondott: „A rosszindulatú 
embereknek pedig azt üze-
nem, hogy én bizony velük 
együtt szeretem Magyaror-
szágot! Imádkozom értük 
minden este, hogy nekik is 
legyen boldog életük!” Hát 
igen. Erről ennyit. 

De valami még ide kí-
vánkozik, hisz annyi min-
dent mondanak Magyar-
országról. Közben meg 19 
európai országban gondol-
ták úgy a nézők, hogy az 
első tízben valók vagyunk, 
és 14 ország zsűrije szava-
zott ránk! Vujity Tvrto is 
szurkolt Jocinak. „Egy fiú 
elénekelt egy dalt. szívé-
ből, lelkéből tette. Hiszem 
továbbá, hogy minden jó-
érzésű, szélsőségektől men-
tesen gondolkodó magyar 
honfitársam szívből szorít 
az Eurovízió magyar ver-
senyzőjének, Magyarország 
büszkeségének!”

Megtettük. s közben 
megtörtént a másik csoda: 
egy súlyos beteg, szívátül-
tetésre váró 28 éves pszi-
chológus portugál srác, a 
húga, Luísa dalával lazán 
megnyerte a versenyt. Ő 
salvador sobral, „aki elké-
pesztően ért ahhoz, hogy 
könnyedén, tele érzelem-
mel énekeljen, ezzel pedig 
valósággal magához bilin-
cselje a közönséget.” 

Másról szólt volna a „ví-
zió”, de a nézők vették az 
adást, értették a lélek sza-
vát és szépen meghekkelték 
a produkciót. Nagy élveze-
tünkre.

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 20-27. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 27-június 3.
Levendula Patika (Csabai u.)
június 3-10. 
Jázmin Patika (Rákóczi 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
Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 
Durkó Zsolt Ferenc és Sócó Er-
zsébet, Antóni Attila és Római 
Tünde, Malodnyiczki Mihály és 
Kéri Anett, Szabó Tibor és Nagy 
Katalin, Vas Csaba és Szabó 
Irén Erika (Doboz), Hidvégi Ró-
bert és Csüllög Nikolett, Fara-
gó Zsolt és Turbucz Rozália, 
Almási István és Tokaji Erzsé-
bet (Tiszalúc), Csapó István Im-
re és Kis Nikoletta, Szűcs Attila 
és Korcsok Tünde.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
Varga Károly László (75 évesen, 
Tarhos), Czövek Andrásné Var-
ga Erzsébet (69), Gergely Ist-
ván (79), Őri Gábor (86), Hégely 
Sándorné Pocsai Rózsa Katalin 
(63), Római Ilona (70), Bíró Ist-
vánné Vári Eszter (88), Kovács 
Lászlóné Püski Julianna An-
na (75), Szabados László (85), 
Vágási Sándor (61, Murony), 
Jakucs László Sándor (74).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

A Békés Drén kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

MuNkAtársAkAt keres. 
előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet: 30/372-9113

Felújítják a rendelőintézetet
Átmenetileg a Bajza utcán lesznek a szakrendelések és a háziorvosok
(Folytatás az 1. oldalról)
Miután a munkások elvégez-

ték a felújítást a védőnői rész-
legen, oda költöznek átmene-
tileg a gyermek háziorvosok. A 
felnőtt háziorvosi ellátás szin-
tén a földszinti munkák idejé-
re, valamikor a nyáron három 
hétre kap helyet a Bajza utcán, 
ahol négy tanteremben ren-
delnek majd, váltva délelőtt és 
délután. A szakrendeléseket is 
érintő változásokról lapunkból, 
szórólapokon és az intézmény 
saját weboldalán kaphatnak a 
betegek tájékoztatást. 

A komplett felújítást szeret-

nék augusztus végére befejezni, 
így az iskolások tanévkezdésre 
visszakapják iskolájukat. A ter-
meket fertőtlenítik, újrafestik 
majd, tehát semmiféle fertőzés-
veszély nem állhat fenn, ezt az 
ÁNTsz is felügyeli - ismertette 
az intézmény igazgatója. 

Erdélyi Imola lapunk kér-
désére arról is beszámolt, hogy 
májusban elkészül az intézmény 
régi adóssága, hiányossága, a 
betegsorszám-kiadó rendszer, 
amely nyolc szakrendelést érint 
majd. Ezzel elejét lehet venni a 
rendelések rendjét zavaró bete-
gek közötti vitáknak, ami pél-

dául a labornál, a vérvételre vá-
rók között mindennapos. 

Izsó Gábor pedig azt ismé-
telte meg, hogy a rendelőinté-
zet elektromos rendszerének 
átalakítása után a munkák foly-
tatódnak. A Területi Operatív 
Programban elnyert forrásból 
a fűtési rendszert fogják korsze-
rűsíteni, az épületet szigetelni, 
hogy a komplexum fűtésére a 
jövőben lényegesen kevesebbet 
kelljen költeni. Ezekre a mun-
kákra azonban csak a közbe-
szerzéseket követően, várható-
an 2018-ban kerülhet sor. 

Szegfű Katalin

Helyi médiumok kapták 
a megújult KÉSZ-díjat

A Békési Újság szerkesztősége is az elismertek között van

A tizenkettedik alkalommal 
átadott KÉsz-díjat idén meg-
újították, egységesítették. Az 
angyalt ábrázoló szobrot Ben-
de Róbert sarkadi szobrász for-
málta meg. Idén helyi média-
vállalkozások és két lapszer-
kesztőség kapta meg az elis-
merést. Amint dr. Pálmai Ta-
más, a helyi Keresztény Értel-
miségek szövetsége (KÉsz) 
tagja elmondta, Békésen a 
médiával kapcsolatban „ki-
váltságos helyzetben vagyunk, 
mert a médiában dolgozók a 
barátaink.” 

A több mint tízéves embe-
ri, kölcsönösségen alapuló kap-
csolatra köszönet- és elismerés-
képpen adták át az idei KÉsz-
díjat a Békés Megyei Hírlap 
szerkesztőségének és Papp Gá-
bor újságírónak, a Békés Mát-
rix médiavállalkozásnak, és 
a két alapítónak, Vad Péter-
nek és István Péternek, a GA-
Pix Fotó vállalkozásnak, tehát 
Apáti-Nagy Lajosnak és Gazsó 
Jánosnak, a Békés TV-nek, két 

szakemberének,Vámos zol-
tánnak és simándi Bélának, 
valamint a Békési Újság szer-
kesztőségének, és szegfű Kata-
lin főszerkesztőnek. 

Az ünnepség műsorában 
Bende Róbert könnyűzenei 
klasszikusok előadásával, míg 
soós Emőke békéscsabai szín-
művész prózai szövegek felol-
vasásával szórakoztatta a kö-
zönséget. zárszavában Makláry 
Ákos, a KÉsz országos elnöke 

arról szólt, ritka alkalom, hogy 
a KÉsz a helyi médiát „meg-
szeretgeti, elismeri, mert part-
nerre talált benne az értékek 
közvetítésében, vagyis az evan-
géliumhirdetésben”. Az elnök 
azt kívánta a szervező civil szer-
vezet tagjainak, hogy a követ-
kező években is hívjanak élet-
re értékes rendezvényeket, me-
lyekről hitvallása és hivatása 
szerint hűen beszámolhat a bé-
kési média. 

Az idei kÉsZ-díjasok. hátsó sorban balról jobbra Vámos Zoltán, Ga-
zsó János, simándi Béla és Vad Péter. első sorban balról jobbra szeg-
fű katalin, Apáti-Nagy lajos, Papp Gábor és István Péter.
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Csendesül...
Hol vAn A teStvéred?

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakad-
tak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már 
kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembe kerül a 
többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. így nő és pusztít a 
bűn, mint a lavina. És a testvérgyilkosság után Isten kérdezi Ká-
int: „Miért gerjedtél haragra?” Mert az, hogy agyonütötte testvérét, 
ezzel kezdődik. Halmozódik a szívben a keserűség, irigység, félté-
kenység, és egyszer csak az jut eszünkbe: ha ő nem lenne, nekem 
könnyebb lenne, több jutna, boldogabb lennék. Aztán a harag gyű-
löletté válik. Előbb gyűlik az emberben, aztán ölni kezdi, s végül 
egy kritikus pillanatban ölet. Aki idejében nem veti ki magából a 
haragot, könnyen az ördög játékszere lesz. Jézus azt mondta, hogy 
nem csak késsel, fegyverrel lehet ölni, hanem szóval is, és aki ha-
ragszik testvérére, az is olyan büntetést érdemel, mint aki megöli.

Hol van a testvéred?- kérdezi tovább Isten Káint. És valóban: 
hol vannak a magzataid, gyermekeid, házastársad. Tudod, ki hol 
van most, s miért került oda? Hol van a szomszédod? Emberi 
kapcsolataink rendbetételére bátorít az Ige.

Ábel vére az égre kiált. Van erre bűnbocsánat? A Biblia meg-
hökkentő válasza: van. Miért? Mert valaki másnak is kiontották 
a vérét ártatlanul, és az is az égre kiált. De Jézus véréért Isten 
kész minden gonoszságot megbocsátani. Már ma kérhetjük ezt 
teljes bizalommal. Péter István, lelkipásztor

Jó lenne legalább három dologban egyetértenünk, mond-
ta Áder János az eskütételekor. Mindannyian Európa polgárai 
vagyunk, azok is maradunk. 1990-ben egyetértettünk az EU-
hoz való csatlakozással. „Egyik cél tehát az EU szilárd fennállá-
sa, a másik pedig Magyarország alkotmányos jogainak, törvé-
nyeinek fenntartása, melyekből többet elvenni, mint amit az 
EU szilárd fennállása megkíván, sem jogos, sem célszerű nem 
volna.” Mindannyian a magyar nemzethez tartozunk. Adjuk 
vissza nemzeti ünnepeink méltóságát! Abban versenyezzünk, 
hogy saját rendezvényeinket miként tudjuk a másikénál mél-
tóbbá tenni. Ugyanaz a szolidaritás jár annak, akit hite, nem-
zeti kisebbséghez tartozása miatt üldöznek, mint akit szárma-
zása miatt. A határokon túl élő magyarokért viselt felelősség 
ne csak alkotmányos rendelkezés maradjon, hanem ciklusokon 
átnyúló közös programmá váljon. Mindannyian tisztességes, 
becsületes, nyugodt életre vágyunk. A család szent, a gyer-
mek sérthetetlen. „Magyarországot nem uszító gondolatokkal 
nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tet-
tek sorával kell szeretni.” Közös a felelősségünk a hogyan to-
vábbért. És amikor érveinket összemérjük, mindig ugyanaz a 
négy szó legyen a szemünk előtt: A haza minden előtt.

ADJuNk esÉlYt AZ Életre NekIk Is!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

„A gyerek az öröm, a reménység…”
Gálaműsor a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolájában

A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven május 11-én is-
mét megrendezte iskolai gá-
láját a Reményhír Intézmény 
Eötvös József Általános Isko-
lája. A jeles alkalom lehetősé-
get biztosít a tehetséges diákok 
bemutatkozására, a szülőkkel 
való közös ünneplésre. Az is-
kola pedagógusai egész éves 
munkájuk során nagy hang-
súlyt fektetnek a tehetséggon-
dozásra, a kultúra, az értékek, 
a roma hagyományok közvetí-
tésére. A gálán ebből az éves 
munkából csokorba rendezve 
kapunk ízelítőt. A műsor igen 
változatos és nagyon színvona-
las volt. Felléptek a 7. b osztály 
táncosai, a 3. b osztály a Légy 
jó mindhalálig című musical 
egy részletére, míg a negyedi-
kes lányok ez másik musical, 
a Mary Poppins zenéjére tán-
coltak. Az elsősök egy bibliai 
történet előadásával örvendez-
tették meg a nézőket. Az is-
kola tehetséges versmondóit 
is hallhattuk, akik közül töb-

ben a városi versmondó verse-
nyen is különdíjjal vagy helye-
zéssel gazdagodva öregbítet-
ték az iskola hírnevét. Az is-
kola jelenlegi és volt diákjaiból 
álló gitáros csoport játékában 
szintén gyönyörködhettek a 
megjelent vendégek. Az egy-
re nagyobb létszámú énekkar 
idén is szép műsort adott. A 
felső tagozatosokból álló szín-
játszó csoport A rátóti csikó-

tojás című népmese színpadi 
változatát adta elő. A történet 
színpadra állítása, valamint a 
produkciók, versek színvona-
las előadása, koreográfiája az 
iskola tanítóinak, tanárainak 
munkáját dicséri. A gála zárá-
saként a nyolcadikosok búcsú-
filmjét tekinthették meg a né-
zők, majd a gála egyik leglát-
ványosabb és leginkább várt 
produkciója következett, a bé-

csi keringő, amelyet a végző-
sök adtak elő. Az iskolába és 
a város többi intézményébe is 
sok művészeti területen tehet-
séges diák jár. Az ő tehetség-
gondozásukat erősítve a Re-
ményhír Intézmény szeptem-
bertől Alapfokú Művészeti Is-
kola indítását tervezi színjá-
ték, társastánc, grafika és fes-
tészet, valamint gitár tanszak 
meghirdetésével. 

Az iskola jelenlegi és volt diákjainak gitáros csoportja is fellépett.
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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.

 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.

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

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

kugLizva 
vagy 

konyhakészen  
Tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
rendelésfelvétel: 

00 36-70/634-52-95, 
00 36-70/50-23-914. 

legyen tél, legyen nyár, 
hA NáluNk reNDel, 

Jól Jár!
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békési sorsok, ékési arcokB

TeamusTra –maTé Tea

Dél-Amerika kedvenc itala a maté tea, amelynek az antioxidáns 
aktivitása a zöldteához hasonlítható. A maté teát hagyományo-
san a maté tökből kortyolják nagyon forrón és hidegen egy-
aránt. Hidegen citrommal, gyömbérrel vagy ananásszal ízesítik. 
A maté tökbe akár 50 gramm maté tea is kerül, amit 80°C-os 
vízzel öntenek fel, majd újra és újra felöntik, így összességében 
fél liter tea fogyasztásával a koffeinbevitel meghaladja a 260 mg-
ot, sőt akár a 400 mg-ot is elérheti. A filterezett maté teánál is 
magas a koffeintartalom. Egy csésze (150 ml) maté tea egy 2 
grammos filternél nagyjából 78 mg koffeint jelent, ami egy eszp-
resszó kávéval, egy energiaitallal, két kapucsínóval, vagy 0,7 liter 
kólával azonos. Felnőtteknél egyszerre 200 mg koffein bevite-
lét tartják még egészségesnek. A túladagolás mennyiségét napi 
600 mg fölött állapították meg. 

dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az utolsó békési antikvárius
Az utolsó békési mohikán, akarom mondani antikvárius, 
Halász Béla, aki már élete 72. évét is betöltötte. Minden-
kivel barátságos, kedves, közvetlen férfi. Már az is tisztelet-
reméltó, hogy kitart egy olyan világban, ahol olvasni már 
nem sikk, de amit az otthonában láttam, attól még a sza-
vam is elakadt. sokan ismerik ugyan, de biztos vagyok ben-
ne, hogy kevesen tudják róla, hogy… 

- Miért pont antikváriumot 
nyitottál?

- Az életem úgy alakult, 
hogy megromlott az egészsé-
gem és rokkantnyugdíjas let-
tem. Keresnem kellett valamit, 
amivel kiegészíthetem a jöve-
delmemet, de közre játszott 
ebben az is, hogy szükségét 
éreztem valami hasznos elfog-
laltságnak.  Mivel mindig is a 
könyvek megszállottja voltam, 
akkorra már több ezer köte-
tet sikerült összegyűjtenem, 
így a meglévő készletemmel 
megnyitottam az üzletet. Előt-
te megszereztem a szükséges 
képesítést. Bíztam a sikerben, 
mert már az 1800-as években 
működtek Békésen olvasókö-
rök és az ország első közkönyv-
tárával is városunk büszkél-
kedhet. Akkoriban nem volt 
ilyen jellegű bolt a városban 
és hát nálam olcsóbban lehe-
tett olvasnivalóhoz jutni, mint 
az állami boltokban. Nyilván 
a könyvbarátokra gondoltam, 
és jöttek is szép számmal. Di-
ákok, tanárok, de egyszerű pa-
rasztnénikék is. Azokban az 
években a klasszikus iroda-
lom hódított, így szépirodal-
mi műveket, verses köteteket, 
ifjúsági regényeket kerestek az 
emberek. Voltak és ma is van-
nak olyanok, akik végül nem 
vásárolnak semmit, csak egy-
szerűen beszélgetni térnek be 
hozzám. Kizárólag a város és 
a környező települések lakos-
ságától vásárolok könyveket 
és ez behatárolja a kínálatot 
is. A klasszikustól a ma diva-
tos fantasy irodalomig sokféle 
olvasnivalót kínálok. Akadnak  
romantikus regények, kaland-

regények, verses kötetek,  le-
xikonok, történelmi, helytör-
téneti kiadványok. Felsorolha-
tatlan, hogy mi minden. Nagy 
sajnálatomra a klasszikus ifjú-
sági regényeket ma már szin-
te egyáltalán nem keresik. Az 
áraimat igyekszem elérhető-
vé tenni, az 50 Ft-ostól a több 
ezer forintosig van könyvem, 
meghatározó a könyv állapota, 
keresettsége és kora. Igazi an-
tik könyveket nem is keresnek 
és beszerezni sem nagyon lehet 
már. De került könyv innen 
Hongkongba, svédországba, 
az UsA-ba, Németországba. 
A kint dolgozók szívesen visz-
nek magukkal egy kis magyar 
szót. szintén törzsvásárlóim a 
békési elszármazottak is, akik 
a Békéssel kapcsolatos könyve-
ket gyűjtik.

- Az elektronika korában, 
hogy tudsz még egyáltalán tal-
pon maradni?

- Egyre nehezebben, mivel 
borzasztóan visszaesett az ol-
vasni vágyók létszáma. Kon-
kurenciám van is, nincs is. Van, 
hiszen manapság már sokfelé 
árusítanak könyveket. Nincs, 
mert kizárólag könyveket áru-
sító bolt nincs másik, és ez egy 
kicsit talán előny is az én szem-
pontomból. Több mint két év-
tizede működik már az antik-
váriumom és próbálom is meg-
tartani, de egyre nehezebb. 
Csak a könyvbarátokra támasz-
kodhatom és kérem is őket, se-
gítsenek fennmaradni.

- Szerinted miért lenne fon-
tos, hogy többet olvassanak az 
emberek?

- A nyelvi és irodalmi kul-
túránkat a könyveknek kö-

szönhetjük. Aki nem vesz ke-
zébe soha könyvet, nem olvas-
sa, az olyan értékektől fosztja 
meg magát, amit semmilyen 
elektronikus olvasmány nem 
pótolhat. A filmek, a videók 
egy előre megírt forgatókönyv 
szerint készülnek, nem lehet 
őket módosítani, csak nézni. 
Míg egy könyv olvasása meg-
mozgatja a fantáziát és persze 
a szókincsünket is gyarapítja.

- Voltál olyan kedves, hogy 
az otthonodban látsz vendé-
gül és hát a számos könyv mel-
lett egyéb szépségekre is rácso-
dálkozhatok. Kérlek, segíts le-
írni a leírhatatlant az olvasó-
inknak!

- Azon szerencsések közé 
tartozom, akiknek a munká-
juk a hobbijuk is. Bizonyság 
erre a magánkönyvtáram.  A 
könyvek gyűjtésén kívül szen-
vedélyem a régi tárgyak gyűj-
tése is. Otthonom erre is jó 
példa, ahol a régi és az új har-
monikus összhangban talál-
ható meg. Paraszti eszközök, 
népi kerámiák, régi mozsa-
rak, darálók, órák és petróle-
umlámpák, amatőr festők ké-
pei jól megférnek a mai tech-
nika vívmányaival, a televízi-
óval például. Minden érdekel, 
ami a történelmünk része. A 
zsibvásárokban ami megtet-
szik és elfogadható az ára, azt 
megveszem. sajnos helyhiány-
nyal küszködöm, mert már a 

padlásom is televan a ,, kincse-
immel”. Hobbim még a főzés 
is és tekintélyes szakácskönyv 
gyűjtemény van segítségemre, 
ha ezen szenvedélyemnek hó-
dolok. 

- Mit mondanál magadról?
- Egyszerű békési családból 

származom, én is itt szület-
tem 1945-ben. Édesapám Ha-
lász Béla, hentes és mészáros 
volt, édesanyám Czakó Erzsé-
bet. Ő palócföldről került ide 
és sokan azt hitték róla, hogy 
nem is magyar, az ízes tájszó-
lása miatt. Egyetlen nővérem 
Budapesten élt és védőnő volt. 
Egy barátom tanácsára Deb-
recenben orvosi műszerésznek 
tanultam a Medicorban és ott 
is maradtam dolgozni. Per-
sze hazajártam a szüleimhez. 
A szerelem aztán 5-6 év után 
végleg hazahozott, megnősül-
tem, és 1970-ben megszüle-
tett a lányom, Kati. A békési 
gépgyárban dolgoztam diszpé-
cserként, majd művezetőként. 
A gépgyár megszűnése után a 
Békés Megyei Gabonafelvásár-
ló és Feldolgozó anyagosztály 
vezetője voltam, egészen a le-
százalékolásomig. Azóta pe-
dig az antikváriumot vezetem. 
szeretettel várom a könyv ba-
rátait és a barátok könyveit. 

Gugé

Következő interjúalany: Mészá   ros 
né Fábián Ilona nyugdíjas óvónő.

A színpártoló egyesülettől az olvasókörökig
Egy vándorkiállítás érkezett 

Békésre, amely a Békés me-
gyei civil társadalom történe-
tét mutatja be. A Békési Fiók-
levéltár vezetője, Bódán zsolt 
által összeállított tárlat 1804-
től, az első megyei civil szer-
vezet megalakulásától kezdve 
mutatja be a helyi önszervező-
déseket. sok békési vonatkozá-
sú tárgyat és írott dokumentu-
mot is láthatunk a tárlókban 
és a tablókon, például a Béké-
si Kaszinó bélyegzőlenyomatát 
1858-ból, a Békési Torna Egy-

let, a Békési színpártoló Egye-
sület alapító iratait, továbbá 
adatokat az egykor olyannyira 

népszerű, számos helyi olva-
sókörrel, az önkéntes tűzoltó 
egyesülettel vagy a dalárdával 
kapcsolatban. 

A kiállításmegnyitón Izsó 
Gábor polgármester kiemel-
te, hogy a civil szervezeteknek 
helyben nem pusztán múlt-
ja, hanem jelene is van. A mű-
ködő közel száz civil- és sport-
szervezet adja városunk alapját 
és velejét. Dr. Erdész Ádám, a 
MNL Békés Megyei Levéltára 
igazgatója pedig arról beszélt, 
hogy a civil szerveződések ad-

ják a demokratikus társadal-
mak alapját, gazdag történe-
tük megismeréséből mindany-
nyian tanulhatunk. 

- Az egyletek és más körök 
szervezői olyan „mi-tudatú” 
emberek voltak, akik komo-
lyan vették magukat, és fóru-
mot találtak törekvéseik meg-
valósításának – fogalmazott.

A kiállítás a Galériában au-
gusztusig látogatható, anyaga 
később egy kiadványban is el-
érhetővé válik.  
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Jubilált az idősklub
Nagyszabású ünnepi megemlékezést tartottak a közelmúlt-

ban a Békés Városi szociális szolgáltató Központ Dózsa utcai 
Idősek Klubjában. Az intézmény 1987. november 16-án nyílt 
meg, több mint húsz gondozottal, az akkori Békés Városi Egye-
sített szociális Intézmény fenntartásában. szinte a kezdetektől 
Dumáné Durkó Anna vezeti az intézményt, amely napjainkban 
46 személyt lát el. Az intézmény már 30 évvel ezelőtt is bizto-
sította az időseknek, a gondozottaknak a napi kétszeri étkezést, 
szabadidős programokat szervezett, egészségügyi alapellátást 
nyújtott, megszervezte a szakellátáshoz való hozzájutást, intéz-
te hivatalos ügyeiket, tanácsadást adott életvitelre vonatkozóan. 
2010-ben megnyílt a fogyatékos ellátás is. Ez alkalommal név-

adásra is sor került. Családi-kör lett a neve a klubnak. A külön-
böző fogyatékossággal élők számára nagy segítség, hogy az idő-
sekkel együtt rehabilitációs foglalkozásokon vehetnek részt, ami 
testileg és lelkileg is segítség lehet.

A jubileumi ünnepségre ellátogatott Izsó Gábor polgármes-
ter és Katona Gyula református esperes, aki istentiszteleteket 
tart a klubban már huszonhárom éve. Köszöntötte a gondo-
zottakat és a megjelenteket Kádasné Öreg Julianna, a Békés 
Városi szociális szolgáltató Központ igazgatója is. Az ünnepi 
műsorban versek és prózai művek hangzottak el, valamint is-
mert könnyűzenei dalokat és saját szerzeményeket énekelt gi-
tárkísérettel Varga János zenész. Még egy vidám jelenetet is 
előadtak az intézmény ellátottjai. somlyai Gáborné klubtag, 
aki egy időben gondnoka is volt az intézménynek, történeti 
visszatekintésében megemlékezett nem csak az elmúlt 30 év-
ről, hanem még az azt megelőző időkről is. Elmondta példá-
ul, hogy az idősklubnak helyet adó épület elődjében olvasókör 
működött az 1940-es éveket megelőzően. Az ünnepi rendez-
vény szeretetvendégséggel zárult. 

zsombok imre
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Ingatlan 2 millió forintig

Horgásztórész eladó a Borosgyáni 4-es 
tavon. Irányár: 400 ezer Ft. 70/236-35-37.
Központi helyen, a Teleki utcai garázsso-
ron 20 m2-es garázs eladó 1,68 millió Ft-
ért. Érd.: 30/559-55-58.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/218-
55-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Parasztház eladó a Dió u. 7. szám alatt. 
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 gyümölcsössel eladó a Vára-
di u. 54. alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 
20/319-25-62.
Ház eladó a Hajó u. 18. alatt 4 millió Ft-ért. 
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Fáy 11-ben negyedik emeleti, egyszobás, 
31 m2-es lakás eladó. Irányár: 4 millió Ft. 
Érd.: 66/413-245, 30/533-36-71.
Összkomfortos, azonnal bekötözhető ház 
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 4,2 mil-
lió Ft. Tel.: 66/414-919.
Prágai u. 3. szám alatti téglaépítésű, össz-
komfortos, 2,5 szobás kockaház kis telek-
kel eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 4,5 
millió Ft. Érd.: 30/556-53-51.
Békésen az uszoda szomszédságában 
háromszobás, összkomfortos családi ház 
eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 30/618-
57-89.

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. 
Kinizsi u. 51. szám alatti ház eladó. Irányár: 
5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújít-
va, beköltözhetően eladó 5,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 5,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Karacson negyedik emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/252-49-63, 
30/498-65-18.
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. 
Kossuth 23-ban földszinti, másfélszobás 
lakás nagy erkéllyel eladó. Irányár: 6,2 mil-
lió Ft. Érd.: 20/47-250-94.
Karacson 2. emeleti, 56 m2-es lakás el-
adó. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 20/886-
84-49.
Vásárszél 7-ben kétszobás, 58 m2-es, 
földszinti lakás eladó. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Érd.: 70/318-37-47.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy első eme-
letig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-
40.
Adyn harmadik emeleti, kétszobás lakás 
eladó vagy kertes házra cserélhető. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.

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. 

Fürdő közelében háromszobás, össz-
komfortos lakóház melléképületekkel kis 
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 
20/265-01-55.
Adyn első emeleti kétszobás, teljesen fel-
újított, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,9 
millió Ft. Érd.: 70/340-28-48.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás kertes családi ház, sok mel-
léképülettel sürgősen eladó. Irányár: 6,5 
millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
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 központhoz közel két utcára nyí-
ló telek parasztházzal, állattartásra 
alkalmas melléképületekkel eladó. 
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/925-
77-46.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Mátra utcai, az uszoda közelében, nagy 
portás kertes házamat tömblakásra cse-
rélném. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/572-
31-59.
Kétszobás kockaház eladó a Deák Ferenc 
utcában. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 30/270-
38-96, 30/481-07-99.
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. 
Vörösmarty utcában kétszobás, központi 
fűtésű ház eladó vagy harmadik emeletig 
lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. 
Érd.: 70/26-30-254.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás, 
II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió 
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Mezőberényben, a Szent János utcában 
felújítás alatt álló családi ház eladó 1000 
m2-es telken garázzsal 8,9 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/55-95-558.
Háromszobás vegyestüzelésű ház nagy 
portával eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtar-
tásra is. Tel.: 30/293-27-51.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Ma-
gasabb CSOK igényelhető. Érd.: 70/335-
94-46.
Ady 10-ben első emeleti, 70 m2-es, 2,5 
szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/633-82-53.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Egyemeletes kertes ház eladó 10 millió 
Ft-ért. Tömblakást beszámítok. 20/447-
56-26.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Padlástér-beépítéses, négyszobás családi 
ház eladó 16 millió Ft-ért. 30/498-64-81.
Drága utcában kétgenerációs, 3,5 szobás, 
kétebédlős családi ház dupla terasszal, 
melléképületekkel eladó. Irányár: 16 millió 
Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható családi ház eladó. 
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/27-96-226.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó az uszo-
da közelében. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 
70/324-74-24.  

kIADó INGAtlAN
Bútorozott tanya karbantartásért kiadó. 
Érd.: 30/610-32-79.

INGAtlANt keres
Békésen albérletet keresek 2-3 személy-
nek. Érd.: 30/797-72-73.
Békésen albérletet vagy részletfizetésre la-
kást keresek sürgősen. 20/387-36-92.

Üres lakást vagy kertesházi házrészt kere-
sek albérletbe. 30/498-65-18.
Havi 500 ezer Ft törlesztéssel lakást ven-
nék 5-6 millió Ft-ig. Első emeleti, kétszo-
bás, erkélyes legyen. 20/447-56-26.

kert, sZáNtóFölD
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és a kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös el-
adó. Fúrt kút, villany, pihenőhely. Érd.: 
30/269-04-17.
Sebők kertben 2000 m2-es zártkert eladó. 
Villany, fúrt kút. Érd.: 70/506-99-70.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kis kőházzal 
eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben, a járda mellett két 
kvadrát kert eladó. Tel.: 70/36-66-985.

JárMű, AlkAtrÉsZ
Wartburg 1,3 kombi érvényes műszakival, 
86 ezer km-rel, jó gumikkal eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/297-93-25.
Újszerű állapotban Tornádó elektromos 
kerékpár eladó. Tel.: 66/411-837.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.: 
70/335-94-46.
Jawa Babetta kismotor eladó. 30/484-48-09.
Lakókocsi teljes felszereléssel, elősátorral, 
aggregátorral, napkollektorral betegség mi-
att eladó. Négyszemélyes, műszakizott. 
Tel.: 20/520-15-40.
Simson 50N jó állapotban eladó. Tel.: 
20/945-07-26.
125-ös MZ forgalomba helyezhetően eladó 
vagy robogóra cserélhető. Tel.: 30/457-
23-02.

állAt
Vágnivaló kecskegida eladó. Tel.: 70/222-
10-48.
Előnevelt csirke, kacsa, liba eladó. Raktár 
u. 24. 70/881-93-00.
Malacsüldő eladó. 30/921-26-25.
Anyakecske gidával eladó. 66/634-507.
Előnevelt csibe és kacsa eladó. Kispince 
u. 47. 30/484-80-44, 30/410-40-12.
Malac eladó. 30/341-56-99.
4 db jerke bárány eladó. 2 cigája (kb. 
26kg/db), 2 merinói (kb. 30-35 kg /db). 
Érd.: 30/25-30-904.
Méhcsaládok NB kaptárban eladók. Tel.: 
70/219-79-33.
120 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Libák eladók. 30/67-52-575.

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
Kert körüli munkára, kertrendezésre kere-
sek fizikai munkaerőt. Bérezés megállapo-
dás szerint. Érd.: 70/43-69-494.
Bolti eladót felveszek békési élelmiszer-
boltba. Érd.: 70/243-16-97.
Házkörüli munkát, időseknek besegítést, ta-
karítói munkát keresek. Tel.: 70/258-02-35.

Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási munkát, 
takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-96-39.
Idősgondozói, takarítói, házkörüli munkát 
keresek. 30/73-44-849.
Nyugdíjas férfi besegít gépkocsivezetés-
be, betegség esetén. Érd.: 30/269-04-17.
Idősgondozói munkát keresek. 70/771-
12-34. 
Munkát keresek, például takarítást vagy 
gyermekfelügyeletet. 70/395-35-28.

eGYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa. Füs-
tölnivaló fűrészpor. Keményfa oszlop, 
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.

Eladó: 1 db elektromos fűnyíró eladó kis 
hibával, olcsón, és egy japán szivattyú 
(fúrt kúthoz való). Érd.: 66/412-070.
Eladó: épített, haladó extrém BMX, tetová-
ló készlet. Tel.: 70/252-67-11.
Eladó egy újszerű állapotú motoros per-
metező. Érd.: 66/634-716, 70/596-74-48.
Eladó: 2 db rekamié ágyneműtartó, háló-
szoba- és konyhabútor, rotakapa, hegesz-
tő, elektromos morzsoló, vezetékes gáz-
tűzhely. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: bontásból csempekályha, tégla, 
cserép, ablakok, konvektorok, oszlopok, 
csatorna, üvegfalak, anyakecskék, gidák, 
széna, csirkeetető-itató, cirkula, szalagfű-
rész. 20/472-96-58.
Hatszemélyes ebédlőasztal két db támlás 
székkel, mini hifi, 48-as női bőrkabát el-
adó. Érd.: 66/413-771.
Gyári háztáji fejőgép eladó. 30/403-19-
28.
Simplex 4-es kazán, hattagos radiátor el-
adó. Bocskai u. 55.
Újszerű zománcozott kályha 22 ezer Ft-
ért, duplaaljú, 23 l-es, rozsdamentes pá-
linkafőző 35 ezer Ft-ért eladó. 30/542-
77-01.
Eladó: előszobafal, gázpalack, bakancs, 
háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, 
jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Pianínó eladó. Irányár: 62 ezer Ft. Érd.: 
30/32-72-144.
Férfikerékpár eladó. Tel.: 66/410-204.
Fából készült, nagyon szép hálószobabú-
tor eladó. Tel.: 30/293-27-51.
2 db vas nagykapu eladó. Érd.: 66/416-
580, este. Durkó u. 4.
Fűgyűjtős Alko négyütemű fűnyíró jó álla-
potban eladó. Érd.: 20/775-97-25.
Akkumulátorhibás elektromos biciklit ve-
szek. 20/50-89-092.
Jó minőségű kisbálás gyepszéna és sá-
tortetős sétakocsi eladó. 30/277-95-43.
Háromfázisú cirkulafűrész eladó. Tel.: 
30/293-27-51.
Régi bútorokat, disznóvágó asztalt, sa-
tupadot, hagyatékot, öltöző vasszekrényt, 
tollat vennék. 70/217-22-67.
Asztalos gyalupadot, húsdarálót, régi pa-
dot, lócát, parasztbútort vennék. 20/472-
96-58.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300-
as, favázas, egyengető gyalugép 400-as, 
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as. 
30/860-17-03.
Mezőberényben 5x3 méteres garázs főfal-
hoz épített OSB lapokból bontásra eladó. 
Ára 145 ezer Ft, ha a vevő bontja el.  Érd.: 
30/559-55-58.
Vasvázas morzsoló, KD-160 daráló, famá-
zsa súlyokkal, kaloda. 30/683-52-14.
Eladó: terménydaráló villanymotorral + 
ládával, kukoricamorzsoló, kézhajtású 
vízszivattyú, fúrt kúthoz nagyteljesítmé-
nyű villanymotor, ágyneműtartós egysze-
mélyes franciaágy, kisebb szőlőprés. Tel.: 
20/388-90-34. 
Eladó: Vents 125 VK nagyteljesítmé-
nyű használt csatornaventillátor, pizzéri-
ából munkalapos asztal dísz burkolókő, 
bontott előtető, ipari pizzakemence áll-
vánnyal, keltetőgép, keret nélküli ajtók, 
szeletelőgép. Tel.: 30/559-55-58.

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 30. 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Mindennapjaink forgatagában hangzápor zúdul ránk. ezek közül 
néhányat szeretünk, mások viszont zavarnak minket. ezeket zaj-
ként éljük meg. A legtöbb, amit tehetünk, természetesen az, ha 
megóvjuk hallószervünket ezektől a zajoktól. ez sokszor nehéz, 
de számos lehetőség adódik a védelemre otthonunkban, sza-
badidőnkben és a munkahelyünkön egyaránt. lehetőség szerint 
kerüljük el a zajos helyeket, és törekedjünk arra, hogy egészsé-
ges hangkörnyezetet hozzunk létre magunk körül. Hallásunk a 
kommunikáció nélkülözhetetlen összetevője, így társas jólétünk 
fontos feltétele. lényeges tehát, hogy vigyázzunk hallásunkra! 

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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Reformációs 
régiós ünnepség 

Május 13-án ismét is-
tentiszteleti ünnepséget 
rendezett a Tiszántú-
li Református Egyház-
kerület Békésen. Ezút-
tal három térség, Békés, 
Csongrád és Nagykunság 
református gyülekezeti gyűltek 
össze a reformációs ünnepsé-
gen, városunk református temp-
lomában. A nyitó áhitatot a bé-
kési gyülekezet esperese, Kato-
na Gyula tartotta, majd először 
ő mondta el a testvéreknek sze-
mélyes történetét, megismer-
tetve velük, hogyan jutott hit-
re már kisgyerekkorában, majd 
elhivatásra középiskolás évei vé-
gén, s természetesen hogyan 
lett lelkésszé. Ezek után Juhász 
András csongrádi esperes, majd 
Koncz Tibor nagykunsági espe-
res hasonlóakról szólt. Később 
még öten tettek bizonyságot, az-
az vallották meg hitüket: hogyan 
jutottak hitre, s hogyan kezd-
ték el, s hogyan folytatták egy-
házi szolgálataikat. Egy nőtest-
vér Csongrádról, egy Karcagról 
(Nagykunság) érkezett férfi pe-
dagógus, ugyancsak egy nőtest-
vér Tiszaudvarról (Nagykunság), 
egy békéscsabai férfitestvér, és a 

88 éves sarkadkeresztúri 
Nagy sándorné, a déd-
nagymama – aki né-
hány hete már bizony-
ságot tett itt már Bé-

késen a gyülekezet előtt. 
A délelőtt folyamán még Dr. 

Fekete Károly, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspö-
ke tartott előadást, „Isten színe 
előtt” címmel, melyben szembe 
állította egymással az életszentsé-
get megélt, igaz hívó embereket, 
az álszent, „kirakatkeresztény”, 
„látszatkeresztény” emberekkel. 
A Hódmezővásárhelyi szőnyi 
Benjamin Általános Iskola diák-
jai megemlékeztek névadójuk-
ról, a XVIII. században élt sző-
nyi Benjaminról, aki az akkori 
csongrádi egyházmegye esperese 
volt. A délutáni úrvacsorai isten-
tiszteleten Dr. Fekete Károly hir-
dette az igét Máté evangéliuma 
25. részének 14-30 igeversei alap-
ján, a talentumokról szóló példá-
zatról. Az istentiszteleten a sze-
ged-Újszegedi Református Egy-
házközség kórusa, valamint a 
vésztői és a kunmadarasi (Nagy-
kunság) református gyülekezet 
kórusai szolgáltak. 

zsombok imre

Vásároljon 
laskagombát 

a helyi termelőtől 
Békésen, 

a Mikszáth u. 10. 
alatt. 

Érdeklődni: 
06-30/312-3510.

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

Morzsolt kukorica eladó. 66/643-254.
Álló Termorex gázkazán 35 ezer Ft-ért el-
adó. Tel.: 30/822-66-86.
Lábbal hajtós varrógépek, dohányzóasz-
talok, demizson, vonalas telefonkészülék 
eladó. 70/612-83-74.
Eladó: gumikerekű kézikocsi, kb. 100 m 
gumi öntözőcső, mázsa. Érd.: 20/397-
93-38.
Ergonile szolárium 450 ezer Ft-ért eladó. 
Keveset használt, kiegészítőkkel. Robotfű-
nyíró gépkocsira cserélhető. Tel.: 30/559-
55-58.
3,5 m x 2,5 m alapterületű, 1,8 m magas-
ságú, cseréplécből készült három darab-
ból álló, szétszedhető, szállítható tároló; 
valamint hullámpala eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Légpuskát vennék, rossz régi is érdekel 
alkatrésznek. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/945-07-26.
Eladó: nagyméretű ágyneműtartós sarok-
ülő garnitúra, ipari Textima varrógép. Tel.: 
30/565-10-11.

7 dl-es befőttes üvegek tetővel eladók. 
Érd.: 30/599-71-27.
Szép, egészséges, terebélyes, kb. 1,8 m 
magas szobafenyő eladó Érd.: 30/547-
69-61.
Eladók: minőségi új és használt párnák 
és paplanok, új csúszásmentes járólap. 
Csíksomlyói búcsúba útitársat keresek. 
30/94-55-433.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Jó állapotú biztonsági öves gyermekülés 
eladó. Érd.: 30/988-25-50.
Álló virághenger váz (1,5 m) eladó. Tel.: 
70/224-71-91.
Fürjketrec eladó. Tel.: 66/634-006.
Nagyon szép, megkímélt állapotú, három-
kerekű, bordó színű tricikli eladó. Békés, 
Tóth u. 16/1. Érd.: 20/592-85-04.
Vízszintes félautomata rönkölő fűrész el-
adó. Nagy piaci megrendelés. 20/520-15-40.
Eladó: nagyméretű fa gyermekjáróka, fiú 
bicikli, bébi autósülés, bébi hordozó. Érd.: 
20/397-93-38.



72017. május 23.

A higgadt nyertes
A Gál Ferenc Főiskola Békési szakképző Iskola tanulója, 
Képe Tibor Dániel, az idei Országos szakmai Tanulmányi 
Verseny ötödik helyezettjeként 70 százalék fölötti vizsga-
teljesítménye okán már a kenderesi döntő végén megkap-
ta mezőgazdasági gépész szakmunkás-bizonyítványát, neki 
már nem kell izgulnia a hetekben zajló vizsgákon. 

- Megváltoztatta-e az élete-
det a versenyeredmény?

- sokan gratuláltak az is-
kolából is, a falumban is, 
Geszten, és mindenhonnan. 
szládek tanár úrral fogadtunk, 
hogy ha meglesz a szakmun-
kásvizsgám, akkor kezet fog 
velem. Ma is nagy ívben nyúj-
totta a kezét… 

- Milyen tapasztalatokat 
szereztél a verseny során?

- A verseny alatt elkövetett 
hibáim arra késztetnek, hogy 
sokkal nagyobb figyelemmel 
legyek, és higgadtabban álljak 
neki a munkának.

- A nagyszerű eredményeid-
re mindannyian büszkék va-
gyunk. Mit jelent számodra, 
hogy nem kell szakmunkás-
vizsgáznod?

- Nagy öröm, hogy nem kell 
már vizsgáznom, és hogy meg 
tudtam mutatni, mire vagyok 
képes. 

- Hogy emlékszel a felkészü-
lésre? 

- Nagyon sok szép emléket 
szereztem azáltal, hogy a szak-
tanárok milyen készséggel, erő-
feszítéssel, egyes hibáim ellené-
re is kitartóan, a szakmai szín-
vonalat megtartva álltak mel-
lém. Nem tudok kiemelni sen-
kit a pedagógusok közül, hiszen 
mindenki azt a tudását adta át 
nekem, amihez a legjobban ér-
tett. sokat köszönhetek még a 
külső gyakorlati helyemnek, Fe-
kete Lajosnak és családjának.

- Mik a terveid?
- Nyárig a mezőgazdasági 

gépész szakmán belül szeret-

nék dolgozni, aztán visszaülök 
ennek az iskolának a padjaiba, 
megszerezni az érettségit, és 
elvégezni a technikumot. Utá-
na pedig szeretnék keresni egy 
olyan munkahelyet, ahol lehe-
tőségem van kamatoztatni a 
szaktudásomat, hogy azt tud-
jam csinálni, amit szeretek.

- A nyárba azért sok min-
den belefér…

- A hobbim a barkácsolás, a 
hobbikertem és a fóliáim mű-
velése, de természetesen a leg-
fontosabb számomra, hogy 
együtt legyek a családommal. 

Sz. Sz. á. 

Talán mindannyian mondtuk már vala-
kire, hogy szegénységi bizonyítványt állított 
ki magáról. Utólag vágja oda ezt az ember, 
amikor egy már lezárt kommunikációt, hely-
zetet értékel, amelyben az egyik fél méltatla-
nul „alacsonyan repül”, azaz műveletlen, tá-
jékozatlanul, udvariatlanul jár el, nem tartja 
be az érintkezési normákat. Nos, a szegény-
ségi bizonyítvány a valóságban is létezett, 
ha nem is az iskolázottság, hanem az anya-
gi helyzet mutatójaként. Jókai Mór, a XIX. 
század nagy mesélője így ír egyik regényé-
ben, A gazdag szegények lapjain: „Nem tud-
ja kend, hogy a szegények házába  fölvéte-
téshez szegénységi bizonyítvány kell. Most 
járassa meg kend a csizmáit a kerületi elöl-
járósághoz, s adasson magának szegénysé-

gi bizonyítványt. Nem kell rá bélyeg. Me-
het!” A bélyeg természetesen az okmánybé-
lyeget jelentette – azaz a hivatal legalább a 
nincstelenség beismeréséhez, tanúsításához 
nem szedett sarcot a szerencsétlenektől. Ha 
azt hiszi kedves olvasóm, hogy a szegénységi 
bizonyítvány ideje lejárt, hát téved, ugyan-
is még 1940-ben is szerepelt a kifejezés egy 
rendeletben. Manapság már árnyaltabban 
fogalmaznak a jogalkotók… természetesen 
szó sincs szegénységi bizonyítványról egy 
2015-ben – nem nálunk: zuglóban – kelet-
kezett helyi rendeletben. Költségmentességi 
igazolványnak nevezik a valóság e darabját, 
melyhez nem társul illetékfizetési kötelezett-
ség. Éljen az empátia.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Szegénységi bizonyítvány

béKéSi proGrAmAjánlAtoK májuS 24. - júniuS 9. Között

Május 24. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. Téma: Érettségi újratöltve. 
Könyvtár

Május 27-28. szombat-vasárnap

III. Körösök Völgye Fesztivál. Benne: Horgá-
szok ünnepe, VI. Körös Kupa sárkányhajó ver-
seny, Gyermeknap.

Dánfoki Üdülőközpont, Békési Kishajókikötő

Május 27. szombat 17 óra 

Békési FC-Gyomaendrőd bajnoki focimeccs.
Sportpálya

Május 28. vasárnap 9 órától

VI. Körös Kupa sárkányhajó verseny.
Békési Kishajókikötő

Május 28. vasárnap 14 órától estig

Városi Gyermeknap. színpadon Tücsök Peti és 
Hangya Levi zenés gyermek műsora, valamint 
a kulturális központ művészeti- és tánccsoport-
jainak bemutatkozása, közben játékos ügyessé-
gi sportvetélkedő és kézműves játszóház, tűzol-
tó bemutató. zárásként Gyermeknapi Batyus 
Táncház élőzenével és a Belencéres Néptánc-
együttes táncosaival. A belépés ingyenes.

Dánfoki Üdülőközpont

Június 7. szerda 17 óra

Dr. szele György Amerikában élő magyar or-
vos történelmi regényének bemutatója. Címe: 
„Egy széchenyi varázsa”.  Felolvas belőle sin-
kovits Vitay András színművész. A belépés díj-
talan. Könyvtár

A Békési Könyvtárért Alapítvány 
előző évi munkájáról

A Békési Könyvtárért Alapítvány elkészítette 
a 2016. évi közhasznúsági beszámolóját. A bevé-
telük jelentős részét képezi a személyi jövedelem-
adóból származó támogatás (186182Ft) és az ol-
vasóktól kapott 733050 Ft adomány. A város Ön-
kormányzatától pályázat útján 2016-ban 75000 
Ft támogatást kapott a civil szervezet rendezvé-
nyekre, vetélkedőre. A Békési Könyvtárét Alapít-
vány 2016-ban 124 dokumentumot (könyveket, 
folyóiratokat, cd-ket) vásárolt 196172 Ft értékben 
a Békés Városi Püski sándor Könyvtár számára, 
továbbá ott folyó rendezvényeket támogatott. A 
városvédőkkel és a múzeummal közösen szervez-
tek helyismereti vetélkedőt középiskolásoknak. 

A könyvtár 3521 olvasója a város és a város-

környék lakossága választhatja az alapítvány 
programjait a szabadidő kulturált eltöltésé-
hez, mások mellett a havonta rendezett Irodal-
mi svédasztalt, ahol általában egy-egy irodalmi 
műről beszélgethetnek a résztvevők. 

Az alapítvány részletes közhasznúsági be-
számolójáról tájékozódhat a könyvár honlap-
ján, az alapítvány menü pontban: http://www.
bekesikonyvtar.hu/magunkrol/alapitvany/ vagy 
személyesen a könyvtár olvasótermében.

Az alapítvány kéri, idén is segítsék ado-
mányaikkal, ötleteikkel az alapítvány mun-
káját, hogy még több rendezvényt szervez-
hessen, több új könyvet biztosíthasson olva-
sóinak.   

Arany ékszer vásár
Megújult 

árukészlettel, 
óriási választékban, 

szolid áron 
kínálunk gyűrűket, 

női és bébi 
fülbevalókat, 
nyakláncokat, 

nyakék 
garnitúrákat, 
férfi láncokat.

Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők! 
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron: 

7000 Ft/ gramm.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk 

csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre 

30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon 
Térjen be hozzánk!

Berill Ékszer 
és Zálogház

Felesleges plüssjátékai vannak? Adja beteg gyerekeknek!
A békési Baptista.Pont plüssjá-

tékokat gyűjt kórházban fekvő be-
teg gyermekek számára. Amennyi-
ben önnek van olyan játéka, mely-
re már nincs szüksége, de jó ál-
lapotú, kérjük, adják le ott. A 
játékokat a gyermeknap alkal-

mából e hónap végén juttatják 
el kórházi gyógykezelés alatt ál-
ló kisgyermekeknek. A Baptis  - 
ta.Pont nyitva tartása a Fáy u. 
11. szám alatt: hétfőtől pénte-
kig 8 órától 16:30-ig. 

A nevükben is köszönjük.
KÉPÜNK ILLUszTRÁCIó

pályázati 
kiírás

A Békési Polgármesteri Hi-
vatal a „Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló” törvény 
alapján pályázatot hirdet 

jogász 
munkakör  

betöltésére. 
A határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszonyban történő 
foglalkoztatásra jogász vég-
zettségű magyar állampol-
gárok jelentkezhetnek. Leg-
alább 1-3 év szakmai tapasz-
talat előnyt jelent. A pályá-
zatot június 8-ig lehet be-
nyújtani. 

Tájékoztatást kérhető a 
66/411011/114es melléken is, 

Balázs Lászlónétól.

Rendőrségi 
hírek
 A Békési Rendőrkapi-

tányság szabálysértési őri-
zetbe vett egy 47 éves békési 
férfit, akinek a Békési Járás-
bíróság korábban megtiltot-
ta, hogy felvegye a kapcsola-
tot volt feleségével. Ennek el-
lenére megjelent a nő házánál, 
megpróbált bejutni hozzá és 
beszélni vele. 

 A Kert utca és a Fábián 
utca kereszteződésében ösz-
szeütközött két kerékpáros, 
egyikük 8 napon túl gyógy-
uló csonttörést szenvedett. Pár 
nappal később a szarvasi ut-
ca és a Korona utca kereszte-
ződésében szintén két biciklis 
ment egymásnak. A mentők 
az egyik biciklist 8 napon túl 
gyógyuló sérüléssel vitték kór-
házba.

vásároljon megbízható helyről tűzifát!
/Tölgy, Bükk, Akác/

igényével forduljon hozzánk bizalommal!
Tel: 66/417-294 vagy 30/69-54-144.

Megkezdtük a  HoMoK, sóder, CeMeNT, Mész
KUléKAviCs, TerMŐFÖld értékesítését.

szolGÁlTATÁsUNK:
7,5 tonnás és 40 tonnás billencs 

tehergépkocsijainkkal fuvarozást vállalunk!  
Tel: 30/97-82-621.

CseMPeBolTUNK KíNÁlATA:
Akciós csempék: 1690 Ft/m2-től.

Akciós padlólapok: 
1490 Ft/m2-től azonnal raktárról.

BéKés KerÁMiA 
BéKéseN 

BéKési ÁrAKoN!

képe tibor Dániel.
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Pingpongtehetség 
nevelkedik Békésen

Az utóbbi időben több ver-
senysikert ért el a Békési TE 
egyik fiatal asztalitenisz tehet-
sége, Balogh Ágnes Kyra – tá-
jékoztatta a Békési Újságot 
Balogh József vezetőedző, a 12 
éves kislány nagyapja. 

Kyra nemrégiben meg-
nyerte a Mezőberényben tar-
tott Dobókői György Em-
lékversenyt, ahol felnőttek-
kel versenyzett, és szűcs sán-
dor oldalán győzni tudott a 
vegyespárosok között is.

A Tatán tartott újoncko-
rú asztaliteniszezők orszá-
gos ranglista versenyében Ba-
logh Ágnes Kyra, akit a Béké-
si TE - hogy még több játék-

lehetőséget biztosítson neki 
- kölcsönbe adott a PET-BAU 
AsE Orosházának, neves el-
lenfeleket is legyőzve bronzér-

met nyert. Az orosházi csapa-
tot erősítve (Hudák Dorina és 
Farkas Izabella partnereként) 
szintén harmadik lett az orszá-
gos csapatbajnokságban.

A Dél-alföldi regionális 
újonc versenyben, amit Kecs-
keméten tartottak meg pár he-
te, a 13 év alattiak között Ba-
logh Ágnes Kyra győzni tu-
dott. Ugyanitt a nem igazolt 
versenyzők között a békési 
Kopányi Áron győzött, míg 
szilágyi Lívia harmadik lett. 

Kyra időben legutóbbi ver-
senye a 2017. évi Újonc Orszá-
gos Bajnokság volt, melyen a 
békési kislány a második he-
lyezést szerezte meg.  Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

Hu iSSn 1218-4241

Horgász
szemmel

boloGnAi botoS 
KeSzeGezéS 

Mivel még javában tart a 
pontytilalom, ezért kedvet 
szeretnék csinálni a finomabb 
szerelékes úszós horgászathoz. 
A Körösökön ezekkel hatéko-
nyan horgászhatunk. Hogyan 
kezdjük? A bolognai bot 5 vagy 
inkább 6 méter legyen, ezzel 
már kényelmesen és egyenlete-
sek tudjuk vezetni a sodrásban 
az úszót. Orsónak 25-40 kö-
zötti méretet, zsinórnak 0,16-
0,20 közötti átmérőt ajánlok. 
Következő lépés az úszó meg-
választása. Leginkább a kere-
kebb, testesebb úszót ajánlom. 
Ezeket kényelmesebben lehet 
vezetni a sodrásban. Normál 
esetben a Körösökön ajánlott 
úszóméret a 3-10 gramm kö-
zötti, de ebben a folyó mélysé-
ge és sodrás sebessége a meg-
határozó. Fontosnak tartom az 
úszó helyes és pontos kisúlyo-
zását, valamint az előke meg-
választását. Legyen gyengébb, 
mint a főzsinór. A szerelékünk 
mindig egy miniforgóba kap-
csolódjon, ajánlott előkehossz 
40-60 cm közötti. A horog 
10-16-os legyen. Etetés: min-
dig kemény legyen a gombóc, 
amit bedobunk a vízbe. Érde-
mes még bedobás előtt jó pár-
szor rászorítani a gombócokra 
és kissé meglapítani, így ke-
vésbé viszi el a sodrás. Csalinak 
az örök klasszikus csontit, ku-
kacot és pinkit ajánlom, de a 
csemegekukorica is jól szokott 
működni.

Szekerczés Sándor

Családi hétvége 
Dánfokon

(Folytatás az 1. oldalról)
Így az említett ügyességi- és sportvetélkedők, melyek teljesíté-

séért a gyerekek ajándékban részesülnek. Lesz ezzel kapcsolatban 
tombolasorsolás is. Kézműves játszóház, lovaglás és kalandpark, 
kirakodóvásár, bemutatkoznak a színpadon a kulturális központ 
művészeti és tánccsoportjai. Tücsök Petiéket a békési tűzoltók be-
mutatója követi, a délutánt pedig a Belencéres táncház zárja, ahol 
az élőzenéről a Suttyomba Zenekar gondoskodik, a foglalkozást 
pedig Mahovics Tamás néptáncpedagógus vezeti.

- Tavaly becsléseik szerint mennyi békési gyermek vagy család 
látogatott ki a gyermeknapra? Lehet ezt még bővíteni? 

- Többé-kevésbé tudjuk csak mérni a kilátogatók számát. A Dán-
foki Üdülőközpont területe nagy, így több ezer ember jelenléte sem 
feltűnő adott esetben. A programokon való részvétel ingyenes, így 
nincsenek jegyeladási adataink. Viszont csak a játékos ügyességi 
sportvetélkedőre jelentkezett gyermekek száma tavaly 160 fő volt. 
Ha összeszámoljuk a meghirdetett versenyző csapatok számát va-
lamennyi versenyszámban családtagjaikkal együtt, illetve azokkal, 
akik kilátogattak a koncertek vagy a gyermeknapi programok mi-
att, nagyjából ötezer személyt mozgatott meg a rendezvény. Tavaly 
szép, napos időnk volt, reméljük, hogy idén is így lesz. A plusz prog-
ramok miatt pedig néhány száz fővel több is lehet ez a szám idén.

- Mely civil szervezetek dolgoznak össze, kik a társszervezők?
- Ahhoz, hogy két napon keresztül ilyen sokféle esemény létrejö-

hessen, sokan dolgozunk együtt. A megvalósításban együttműkö-
dők: a Dánfoki Üdülőközpont és a kishajó-kikötő új üzemeltetője a 
Bayal Kft., a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, a Béké-
si Horgász Egyesület, a Körösök Völgyéért Alapítvány és a Százlá-
bú Egyesület, Békés Város Önkormányzata és a BKSZ Kft., a Béké-
si Kajak-Kenu Club, és mi magunk, a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ munkatársai. Ezúton mondunk köszönetet további part-
nereinknek és támogatóinknak is.

- A még részletesebb tudnivalókról hol tájékozódhatunk?
- Mivel több szervezője van a fesztiválnak, így a versenyek-

ről, programelemekről az alábbi elérhetőségeken lehet bővebb 
tájékoztatáshoz jutni: horgászverseny gyerekeknek: bekesihe@
freemail.hu, 06-70/704-10-65; halászléfőző-és halételkészítő 
verseny: www.khesz.hu; sárkányhajó-verseny: www.szazlabu.hu. A 
fesztivál részletes programja egyben a gyermeknapi eseményekkel: 
www.bekesikultura.hu, facebook.com/III.Körösök Völgye Fesztivál. 

Szegfű Katalin

Interjú Túri Andrea igazgató-helyettessel

Diákolimpiai győzelem
Mindegyik éremfajtából szereztek egyet-egyet a békési súly-
emelők a Diákolimpián. Fekécs sámuel nagy csatában nyert, 
Fekécs Ervin második, Nagy Norbert pedig harmadik lett. 

A verseny nehézségét az ad-
ta, hogy egyes súlycsoportokat 
összevontak és a döntőre csak 
a legjobb tizenkét versenyzőt 
hívták meg. A végeredmény-
nél azonban figyelembe vették 
a sportolók testsúlyát. 

Fekécs sámuel az ifjúsági-
ak könnyűsúlyú mezőnyében 
versenyzett. Alig két héttel az 
ifjúsági világbajnokság után 
kellett újból formába hoznia 
magát. A legnagyobb ellenfe-
le az a Dul Ádám volt, akivel 

a világbajnokságra való kijutá-
sáért is meg kellett küzdenie. 
Nagy csatában sikerült a bé-
kési fiúnak győznie, aki egyéb-
ként a békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium tanulója.

Fekécs Ervin, a békéscsabai 
Vásárhelyi Pál szakgimnázi-
um tanulója az ifi +69 kg-os 
kategóriában indult, szakítás-
ban 93 kg-ot, lökésben 120 
kg-ot, összetettben 213 kg-ot 
teljesített, így a 2. helyen vég-
zett. 

Nagy Norbert, aki a szege-
di Kis István Református Ál-
talános Iskola diákja, a serdü-
lők (13-15 évesek) -89 kg súly-
csoportjában versenyzett. Be-
tegségből lábadozva, mégis lö-
késben egyéni csúcsot javítva a 
harmadik helyet szerezte meg. 

A 13 éves Fekécs szilárd, a 
Dr. Hepp Ferenc Általános Is-
kola tanulója a serdülők -69 
kg-os súlycsoportjába regiszt-
rálta magát. Remekül ver-
senyzett. Valamennyi egyé-
ni csúcsát megdöntötte, így a 
negyedik helyen zárt.  Mind a 
négy békési súlyemelő edzője 
Balog János.

Két meccsen újabb négy 
pont a Békési FC-nek

sarkadkeresztúrra látogatott 
a Békési FC a megye II. osz-
tály 25. fordulójában. A mérkő-
zés nem indult könnyen békési 
szempontból, elpuskázott hely-
zetek után a hazaiak egy ön-
góllal szereztek vezetést az első 
negyedóra végén. A fordulatos 
mérkőzésen a Békés kétszer is 
egyenlített, sőt a második félidő 
derekán a vezetést is megszerez-
te, de végül meg kellett eléged-
nie az egy ponttal. sarkadke-
resztúri sE - Békési FC 3-3. 

Egy héttel később, a sarkad 
elleni hazai találkozón már bé-
kési győzelmet ünnepelhettek 

a nézők. Mindkét csapat táma-
dó felfogásban futballozott, az 
első félóra végén már kialakult 
a félidei 3-1. A második játék-
részben sem adták alább a csa-
patok, mindkét oldalon komoly 
lehetőségek adódtak, de gól 
már csak hazai oldalon szüle-
tett. Békési FC - sarkadi Kinizsi 
5-1. Jó mérkőzésen jó ellenfelet 
győzött le a Békés, és vezeti to-
vábbra is tabellát. A csapatka-
pitány Kardos a két mérkőzésen 
ismét ötször volt eredményes.

Következő hazai mérkőzés: Bé
kési FC  Gyomaendrődi FC má
jus 27. szombat 17 óra.

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

Balogh ágnes kyra.

Nálunk lesz a Háromváros Sportfesztivál
Május utolsó napján Békés látja vendégül 

a békéscsabai, gyulai és békési sportoló fiata-
lok versenyén indulókat, mely versenyt Izsó 
Gábor polgármester ötlete nyomán rendez-
nek meg évente. A település több pontján (a 
sportcsarnokban, a grundon, az uszodában) 
8:45-től lesznek a sportversenyek. Többek 
között kosárlabdázásban, labdarúgásban, 

kézilabdázásban, úszásban, sárkányhajózás-
ban küzdenek majd a diákok. Látványosnak 
ígérkezik a kolbászváltó futás, ahol valódi 
bekési kolbász lesz a váltóbot, továbbá sor- 
és váltóverseny is lesz. Az eredményhirdetés 
14 óra körül lesz. Várják a szurkolókat. Buz-
dítsák önök is a békési színekben indulókat! 
Hajrá Békés!
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