2017. június 6.  XXV. évfolyam 11. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

- A közelmúltban Bécsben egy ausztrál érdekeltségű eseményen vettek részt. Miről van
szó?
- Egy kisbusznyian, az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesületéből, valamint a református
gimnáziumból utaztunk el arra az ünnepségre,
melyet minden évben megtartanak, emlékezve
1915. április 25-re, amikor ausztráliai és új-zélandi csapatok, a brit hadtest részeként partra
szálltak Gallipolinál. A több tízezer fős hadsereg jelentős veszteségeket szenvedve vett részt
az első világégésben. Már hajnalban istentisztelettel kezdődött az ünnepség a Károly-templom lépcsőjén, koszorúzás, aztán megvendégelés következett. Sikerült találkoznunk az új bécsi
ausztrál nagykövettel és helyettesével, akiket
tájékoztattunk az Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete létezéséről, működéséről, céljairól.
Bízunk benne, hogy mielőbb Békésen köszönhetjük a nagykövet urat.
- Milyen tervei vannak az egyesületüknek a
nyárra?
- Több olyan rendezvényt szervezünk, amely a
tagságot fogja össze. Nemrég Budapesten hajókiránduláson és városnézésen vettünk részt
33-an, a közeli jövőben kerékpározásos szalonnasütésre megyünk. Az egyesületi élet egyre
élénkebb, a tagság 55 fő körül stabilizálódott. A
nyár kiemelkedő eseménye lesz július 15-én az
Ausztrál Nap, melynek újfent a Dánfoki Üdülőközpont ad majd otthont. Szeretnénk ezúttal a
békési helyi értékeket, közte a természeti értékeket és gasztronómiát a rendezvény központjába helyezni. Máris mintegy 30 Ausztráliában
élő honfitársunk jelezte, hogy eljön a mindig jó
hangulatú napra. Azt ígérte, hogy itt lesz a bécsi
konzulasszony, Alison Drury is.
(Folytatás a 6. oldalon)

Napfény, játék, móka és vidám gyermekzsivaj
A III. Körösök Völgye Fesztivál részeként tartották meg a városi gyermeknapot május 28-án
a Dánfoki Üdülőközpontban. A
verőfényes napsütés sok családot
kicsalogatott a helyszínre, a délután folyamán közel 1500 látogatója volt a tarka-barka programoknak. A gyerekek benevezhettek egy 12 állomáshelyből álló játékos ügyességi- és sportvetélkedőre, melynek teljesítését
követően mindenki apró meglepetésben részesült és részt vehetett egy tombolasorsoláson. Azok
a csemeték sem unatkoztak, akik
nem kívánták megmérettetni
magukat ezen a vetélkedőn, hiszen számukra is akadt bőven szórakozási lehetőség. Többek között

Először adott otthont Békés a
Háromváros Sportfesztiválnak. A harmadik alkalommal megtartott megmérettetésre Gyuláról és Békéscsabáról
érkeztek sportoló diákok, velük mérték
össze erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket, felkészültségüket a békési válogatott tagjai. Az összesített győzelmet
ezúttal is Békéscsaba szerezte meg, ők
vihették haza a díszes vándorkupát.
A Békés a harmadik lett. Az általános
és középiskolás gyerekek összesen 11
sportágban versenyeztek május 31-én,
a város több pontján a tornatermekben,
sportpályákon, uszodában és másutt.
(Folytatás a 8. oldalon)

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2018-as Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „Békés – örök változásban is állandóság.”
Pályázni lehet fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló, egy témában elkészített fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.
A pályázat beadásának határideje: augusztus 1.

pélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

Nagy sikert aratott a gyerekek körében Tücsök Peti és Hangya Levi zenés
műsora.

kedves kis tárgyakat készíthettek
a kézműves sátorban, bekukkant-

hattak egy igazi tűzoltóautóba,
kerékpáron ügyeskedhettek, ug-

Sportnap gyerekeknek

Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek az idén év végén megjelenő 2018-as Békési Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünne-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Élénk egyesületi élet
az ausztrálbarátoknál

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Farkas László titkárral

Görgényi Ernő, Szarvas Péter és Izsó Gábor a Háromváros Sportfesztivál
idei győztese, Békéscsaba város képviselőjével a díjátadón.

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

rálhattak trambulinon. A színpadon fellépők szórakoztatták a családok tagjai. Látványos bemutatókról gondoskodtak a Linea Aerobik Klub növendékei, az Energy
Dance Cool csoportjai, a kulturális központ Gyerek Zuumbasic
csoportja, a Belencéres Néptáncegyüttes csoportjai és nem utolsósorban Tücsök Peti és Hangya Levi vidám, zenés, interaktív
gyermekműsora. Idén is sor került
egy izgalmas tűzoltó bemutatóra,
majd a napot Belencéres táncház
zárta. A főszervező Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ mellett számos helyi intézmény, civil
szervezet, sportegyesület és vállalkozó fogott össze a rendezvény sikeréért.

Időseket
segítenek
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szociális ellátórendszeréből mintegy 20-30, hatvanöt évnél idősebb személyt fognak
kiválasztani abban a programban,
melynek célja, hogy az idősek mindennapi életét infokommunikációs
eszközök segítségével megkönnyítse. A „Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogram” során a kiválasztottaknak asztali számítógépet vagy laptopot adnak. A kihelyezett eszköz mindennapos használata növeli az idősek otthoni biztonságát.  (Folytatás a 2. oldalon)
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Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

A volt Molnár-ház a Bocskai utcában
Alig található már olyan ház Békésen,
amelyben a ház megépülése óta használt kemencét a mai napig használják. Ilyen népi
építészeti szempontból is jelentős parasztház
a Bocskai utca 7. számú építmény.
Az ősi Molnár-házban sokat beszélgettem Molnár Sándor
egykori asztaliteniszedzővel. Az ő édesapja építtette a házat az
1800-as évek második felében, aki jómódú gazdálkodó ember
volt. Sanyi bácsi indította el Békésen az asztalitenisz sportot. Az ő halála után Perdi József és családja élt itt, a család sokat tett a ház
megmentése érdekében. Jelenleg Sütő Gergely pilóta és családja él itt. A ház megmentése érdekében új ereszcsatornát készíttetett.
Sütő úr a két kezével tapasztotta be belül a
kemencét. A vályogház hátsó falának tapasztásához az anyagot ő állította össze, és ezt is a
két kezével tapasztotta be. Mindent megtesz
a ház épített értékeinek megmentése érdeké-

ben. Például meghagyta az eredeti osztott ablakokat a kallantyújával együtt.
A lakóház eredeti alaprajza szoba-konyhaszoba-kamra volt. Hátul az istállók. A homlokzat ablakait vakolt
keretelés veszi körül.
A folyosón darufás fa
oszlopos tornác is eredeti állapotában maradt fenn. A folyosó laptégla burkolatával az 1800-as évek
hangulatát árasztja.
A szobákban a men�nyezeten jól láthatók
a gerendák, amiket a barna szín még jobban
kiemel, sőt még a hajópadló is eredeti állapotban maradt fenn. A 60 cm vastag falak télen jól tartják a meleget, nyáron pedig hűvöset árasztanak. Jó ide belépni. Itt még a gyermek télen is bebújhat a kemence melletti sutba melegedni. A XXI. században vajon hány
gyermek mondhatja el ezt Magyarországon?
Bízzunk benne, hogy ezt a népi építészeti értékű gazdaházat még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Időseket segítenek

(Folytatás az 1. oldalról)
Ösztönzi a generációk közötti élénkebb kommunikációt és támogatja a családokat az idősödő tagjaik
ellátásában, magányuk enyhítésében. A program során lehetőség lesz az egyéni segítségnyújtást szolgáló

vészjelző- és segélyhívó karperec alkalmazására is. Ez
az eszköz méri az idős aktivitását, ha zavart észlel a napi életritmusában, önmaga küld vészjelzést. A karperecen lévő segélyhívó gombbal vészhelyzet esetén az
idős személy önmaga is segítséget tud kérni.


Hogy alvás közben szépüljön
Elég egy kis odafigyelés lefekvés előtt, és máris ragyogóbb arccal ébredhetünk. Ráadásul nem is kerül
semmibe! Kenhetjük a legorganikusabb vagy akár
legdrágább kencéket, vagyonokat hagyhatunk a
kozmetikusnál vagy a bőrgyógyásznál, de ha mi magunk nem figyelünk oda a bőrünkre, akkor mindez
nem ér sokat. A most következő 5 tippet betartva a
ragyogó arcbőr nem álom!
1. LE A SMINKKEL!
Mindenki tudja, sokan mégsem veszik komolyan. Pedig
elemi fontosságú, hogy lefekvés előtt rendesen eltávolítsuk
a sminkünket. Fürdés közben
egy alapos arcmosás jó kiindulási pont, de nem elég. A sminklemosó termékeket kifejezetten arra célra fejlesztették ki, hogy feloldják és eltávolítsák akár a vízálló sminket is, így biztosítva azt, hogy bőrünk pihen
és regenerálódik, míg mi alszunk.
2. JÖHET A KRÉM
A tökéletesen megtisztított bőrre érdemes feldobni egy igényeinknek megfelelő krémet. A legegyszerűbb hidratálótól kezdve az öregedés jeleit
lassító formulákig, vagy éppen vitaminos készítmé-

nyekig válogathatunk. Az éjszaka folyamán idejük
van felszívódni, és elkerülhetjük azt is, hogy a napfény hatására esetleg csökkenjen a hatóerejük.
3. BELÜLRŐL IS HIDRATÁLJUNK
Lefekvés előtt érdemes egy nagy pohár tiszta
vizet inni, hiszen a következő 7-8 órában nem jut a
szervezet utánpótláshoz.
4. KAPCSOLJON KI TELJESEN!
Könnyebben elalszunk, és hatékonyabban pihenhetünk, ha
lefekvés előtt egy órával kikapcsolunk minden monitort és kijelzőt. Nincs telefonnyomkodás,
tévézés, monitornézegetés. Ha
nehéz elengedni a napi stresszt,
érdemes egy rövid meditációval,
légzőgyakorlatokkal felvezetni az alvást, így jobban
pihenhetünk, és ez a bőrünkön is látszani fog.
5. NEM MINDEGY, HOGY MELYIK OLDALADON ALSZUNK
Semmiképpen sem szolgálja a sima és puha
bőrt, ha órákon át, szinte belevasaljuk a párnagyűrődéseket az arcunkba. Inkább próbáljuk meg arra szoktatni magunkat, hogy a hátunkon alszunk,
ezzel is pihentetve arcbőrünket.

Koncertet adtak a zeneiskola legjobbjai
Évtizedek óta hagyomány az Alapfokú Művészeti Iskolában (a régi zeneiskolában), hogy
félévkor és év végén hangversenyt adnak az iskola legtehetségesebb, legszorgalmasabb növendékei. Idén május 15-én és 19-én az intézmény
hangszeres előkészítőseitől a kilencedik évfolya-

mosokig adtak koncertet a szülőknek, nagyszülőknek és persze tanáraiknak. Bemutatkoztak a zeneiskola hegedűsei, csellistái, zongoristái, harsonásai, trombitásai, szaxofonos, furulyás, fuvolás, kürtös, klarinétos, ütő hangszeres
és marimbás növendékei. 
Zs. I.

Minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultációja.
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Ügyeletes gyógyszertár
június 3-10.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
június 10-17.
Turul Patika (Piac tér)
június 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Szombaton a Levendula Patika 15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Korcsok Zoltán Imre és Szabó
Eszter, Surman László János és
Andor Szilvia.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Balog Istvánné Domokos Mária (85 évesen), özv. Szekeres
Gergely Sándorné Kis Erzsébet (71), Korcsok György (66),
özv. Marti Mihályné Szalai Róza (85), Juan Carbonell Soler
(83), Berecz László István (85),
özv. Tóth Györgyné Böschatt
Anna (78), Ökrös Béla (78), özv.
Gulyás Péterné Varga Julianna
(94), Hégely Mária Eszter (56),
Nagy Imréné Fehér Zsuzsanna
(82, Kamut).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Rendezvények pályázati
pénzekből három éven át
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, valamint
a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület egyenként közel 25 millió forintos európai
uniós pályázati forrást nyert
el, melyből a következő három évben számos rendezvényt fognak megvalósítani.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00402
kódszámú projektről a sajtónak beszámolva Balog Gáborné, a Nefelejcs Egyesület elnöke elmondta, hogy a 12 éve
alakított civil szervezet először nyert ilyen komoly összeget céljai megvalósítására és
rendezvényeire. A pénzből 36
néptánc foglalkozást, továbbá az évkör néphagyományaira épülő kézműves foglakozásokat valósítanak meg júniustól kezdődően. Sokak örömére
szolgálhat, hogy a nagyrendezvényeikre, a Békési Tökmulatságra, a Nefelejcs Vigalomra és
az adventváróra is jut majd belőle. Új elemként lesz Farsangi Forgatag és május elsejéhez
kapcsolódóan Piroslábas Fesztivál is szerepel a tervek között.
Miklós Lajos, a városvédők
elnöke arról beszélt, hogy idén
és még két évben ők szervezik majd meg az augusztus
20-i megemlékezést, a csalá-

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!

A felvételen balról jobbra Balog Gáborné, Izsó Gábor és Miklós Lajos.

di napnak Dánfok ad majd
otthont. 36 alkalommal kézműves
szakkörfoglalkozást,
ugyanennyiszer a helyi hagyományokat ápoló táncköri alkalmakat tartanak majd. A programban részt vevő önkénteseknek képzést szerveznek, mel�lyel kommunikációs és kultúraszervezői képességeik javulhatnak, néprajzi ismeretük gyara-

podhat. A városvédő egyesület EFOP-1.3.5-16-2016-00654
kódszámú nyertes pályázata
több generációt szólít meg, és
önkéntességre, egyben az önkéntesek nagyobb megbecsülésére buzdítja a lakosságot.
A projektek a Széchenyi 2020
program keretében valósulnak
meg, és egyik esetben sem volt
szükség önerőre. 
Sz. K.

Sokat tesznek a civilek
Izsó Gábor polgármester szerint sivár lenne az élet a városban működő mintegy 100 egyesület, alapítvány és sportszakosztály nélkül. Ezekben a szervezetekben ki-ki a képessége szerint tesz a közösségért, de erejük együtt, összefogva megsokszorozódik – fejtette ki a sajtó előtt. Hozzátette, a két most bejelentett nyertes pályázat együttesen közel
50 millió forinttal támogatja meg a békési kulturális életet,
amely jelentős összeg. Bíztatta a lakosokat, hogy használják
ki az alkalmakat, és vegyenek részt minél nagyobb számban
a két kulturális civil szervezet rendezvényein.

Jótékonysági koncertet rendeztek a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány javára a közeli napokban. A rendezvényt a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tarhosi Tagiskolájának pedagógusai és az iskola szülői munkaközössége szervezte. Az est fővédnöke Kürti Sándor, Tarhos község polgármestere
volt. A koncertre közel 300 személy látogatott
el, akik támogatójegyek megvásárlásával segítették a kitűzött cél megvalósulását. Az előadók

/Tölgy, Bükk, Akác/

Sarkosan
Pálmai
Tamás

Szabadtéri játékok az est bevételéből

Vásároljon megbízható helyről tűzifát!

Jegyzet

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

között köszönthették Kékkovács Marát, a Palmetta Zenekart, Csordás Ákost és Oláh Leventét, akik a gyerekek javára lemondtak fellépti díjukról. Az est teljes bevételét a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány szabadtéri játékok beszerzésére fordítja, melyek a tarhosi tagiskola udvarán
lesznek lehelyezve. A szervezők ezúton is köszönik minden előadónak, résztvevőnek és támogatónak a szervezésben nyújtott segítséget és az
anyagi hozzájárulást.


A Békési Kommunális
és Szolgáltató Kft.
garanciával vállalja:
 lakó, ipari és mezőgazdasági épületek építését,
átalakítását, felújítását
 épületek utólagos hőszigetelését, nyílászárók
cseréjét
 drótfonatos kerítések építését, járulékos lakatos
és földmunkákkal együtt
 beltéri és kültéri hidegburkolatok illetve térburkolatok, járdák készítését
Igény esetén tervek vagy helyszíni felmérés
alapján elkészítjük ingyenes árajánlatunkat.

Keressen minket!
BKSZ KFT.
Békés, Verseny utca 4.
Kapcsolattartó:
Csernátoni Lajos, műszaki vezető
Telefon: +36-70/673-13-01

„Okkal jönnek a volt
gyarmatlakók, hiszen évszázadokon keresztül Nyugat-Európa mai gazdag országai szipolyozták őket. A
saját javaikat kérik vissza.
Jogos örökségüket. Mondták nekik, hogy Európa
halott. Biológiailag is, eszmeileg is, mivel sem szaporodni nem képes, sem
hinni, sem gondolkodni.
Olyan egyéneket választott vezetőinek, akik a sírját ássák.” Ezt írja Czakó
Gábor. S ezen el kell gondolkodni, mert bizony sok
az igazság benne. De az
idézett folytatja: „A gyalogság mellett méregdrága taxikon, repülőkön cikázik a tisztikar: ellenőrzi,
hogy rendben mennek-e a
dolgok. Bár pár ezren odavesztek, a menetelők boldogok: kiválasztottak, új
birodalmat fognak alapítani, Eurábiát. A Nagy Utazás tervezői a világ összvagyonának 90 %-át szerezték meg. A kivénhedt kontinens kulcsországait - és a
tudatokat is - az ő barátaik kormányozzák. Butító
iskolarendszer, álkultúra,
izmusok, felforgató politika, szórakoztató álomipar.
Eurábiában is a Tervezők
teremtménye lesz az uralkodó. A nem nélküli ember, akit nem fog érdekelni, ki volt a nagyapja, sőt az
sem, hogy maga fiú-e vagy
lány. Az sem érdekli majd,
hogy mi végre van a világon. Jézus minden ember
számára megnyitotta a lét
teljességét. Ma? Multikulti:
ne legyenek gyökereid. Az
igaz hitet kell terjeszteni, szent háború által is.
Eurábia a lélekkeverésre
szerződött.”
Dermesztő sorok. Amiről
szólnak, mi is tudtuk tán,
csak nem mertük magunknak sem bevallani, sem hangosan kimondani. Ám, mielőtt teljesen földre teperne a letargia, térjünk magunkhoz és figyeljünk egy
igaz emberre, aki bebizonyította, hogy töretlen hittel a semmiből is csodát lehet teremteni. Böjte Csaba szerint nemhogy mi, de
az Iszlám Állam által elüldözött iraki keresztények is
talpra fognak állni. Az ottani, káld menekültek a velük

történt szörnyűségek dacára is szilárdan hisznek Istenben. A menekülttáborban
élő, otthonukból elüldözött
keresztények összetartanak,
szeretik és segítik egymást.
Böjte atya, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Budapesti Székely Kör rendezvényén beszélt iraki utazásáról, ahol azt tapasztalta,
hogy azok káld keresztények, akiket az IÁ fegyveresei elüldöztek otthonukból, és három éve menekülttáborban élnek, lelkileg egészségesebbek, mint
mi. 1400 konténerben 5000
ember lakik, de vasárnaponként szentmiséket tartanak
az 1000 férőhelyes sátorban.
Ezt a lelkületet kellene megtanulnunk nekünk is. „Ebben a térségben az elmúlt
ezer évben 12 nagy népirtás volt, az örmény népirtás idején közel hatszázezer
keresztényt is kivégeztek”.
Ám a mostani menekültek
szinte azonnal egyetemet
építettek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
és a magyar kormány adományából épülő iskola pedig ősszel már működni fog.
„Azért mentem, hogy vigasztaljam őket, de én kaptam erőt, bátorítást tőlük” mondja Csaba atya. Ferencz
Vilmos, a Székely Kör elnöke arról beszélt: „Csaba testvér áldozatos munkája erősíti a Kárát-medencében és
a világban szétszórtan élő
magyarok összetartozását.
A nemzetstratégiáról sokat és sokan beszélünk, de
Csaba testvér csinálja”. Na,
igen. De, ha már róla beszélünk, mondott ő még valami meredeket, de megszívlelendőt, amikor Jézus és a
vámos találkozásáról szóló bibliai történet kapcsán
így szólt: „Amint az életrevaló legény hívja a táncba a lányt, ugyanúgy Jézus is bátran megszólítja a
tanítványait és hívja őket:
Gyertek, emberek halászává teszlek titeket! A fiatalok ott hagynak mindent és
mennek, hátra sem néznek!
Sajnos a mai Egyház inkább
a sarokban ülő, petrezselymet áruló vénleányhoz hasonlít, aki várja, hogy jöjjön fehér lovon a szent, jólfésült keresztény, aki áhítattal hallgatja az ő panaszait,
amiért oly kevesen kérik öt
fel táncra!”
A ferences szerzetes eddig is mondott bátor dolgokat, de talán most egy kicsit
még merészebben mutatott
rá, merre kéne haladni - és
merre nem.
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Láthatók és láthatatlanok
A Bibliában olvashatunk József történetéről. Egyiptomba vitték rabszolgának, de az Úr ekkor is vele volt. Gazdája, a Fáraó
főembere, Pótifár, ezt látva, komoly tisztséget osztott rá, minden
vagyonát rá bízta. Mivel ezt tette, az ő házát és mindenért, amire
csak volt, Józsefért, megáldotta az Úr.
A Biblia úgy fogalmaz, hogy József szerencsés ember volt.
Egyiptomban rabszolgának lenni abban az időben, egyet jelentett a halállal. A főember, aki végül megvette Józsefet, Egyiptom
isteneit imádta. József egy másik Istent ismert és tisztelt. Valami különleges oknál fogva, Józsefnek minden sikerült, szerencsés
lett minden a keze alatt. Pótifár végül a láthatókról a láthatatlanokra is felfigyelt, mert nem a forgandó szerencse miatt tette felvigyázójává Józsefet, hanem mert megismert valakit József mögött. Azt az Istent, aki mindeneket teremtett, és akivel Józsefnek élő kapcsolata volt. És aki miatt az ő élete is megváltozott.
Balog Tibor, lelkipásztor

Zsindely érkezett! Már 1675 Ft/m2 ártól.
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Európa vesztésre áll a civilizációk népesedési versenyében.
Magyarország kiáll amellett, hogy a demográfiai problémákat
nem bevándorlással, hanem saját erőforrásainkra támaszkodva kell megoldani - mondta Orbán Viktor, aki újabb, gyermekvállalást ösztönző kormányzati intézkedéseket jelentett
be, mintegy évi 100 milliárd Ft értékben. Európa öreg, gazdag, gyenge. A világ az a része, amely folyamatosan új embertömegeket bocsát ki, fiatal, szegény és erős. 2030-ra 2,1 %-ra
kell emelni Magyarországon a születési rátát, ami „a nemzeti,
az európai ügy”. A jelzáloghiteles családok a 3. és további gyermek vállalásával 2018-tól 1-1 millió Ft-t leírhatnak tartozásukból, költségeit az állam átvállalja. A családi otthonteremtési kedvezménynek átalakulnak, hogy még többen jussanak
lakáshoz. Jövőtől a diákhiteles kétgyermekes fiatal nőknek elengedik a tartozás felét, a három vagy több gyermekeseknek
a teljes összeget. A diplomás gyed időtartamát 1 évről 2-re
emelik. A kormány nagy bölcsődefejlesztésekbe kezd. Jövőre
az egész Kárpát-medencében élő magyar állampolgárok babakötvényhez jutnak. „Kopp Mária” kutatóintézetet hoznak
létre a családok segítésére. A GDP jelenlegi 4,6 %-ról két éven
belül 5 %-ra növelik a családtámogatások összegét.

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

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

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon:
70/947-35-04,
20/399-78-09.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

Tizedik alkalommal rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Suligáláját,
melynek célja, hogy a szülőkkel is megismertessék az intézmény tehetséges tanulóit, és az
iskolában végzett sikeres tehetséggondozó munkát, melynek elismeréséül 2016 októberében megkapták az Akkreditált Kiváló Tehetség Pont kitüntető címet.
Az idei Suligála fellépői produkcióikkal egy színes tavaszi
virágokkal teli rétté varázsolták át a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ színpadát.
A mazsorett csoport megnyitója után a legapróbb virágok,
a Bóbita Tagóvoda kislányai a
Kék Duna keringőre mutattak be szalagos táncot. A 2. b
osztály tanulói jelenetükben
a legszebb virágszálat keresték. Üde színfoltot jelentettek
a zenés, táncos produkciók az
alsós hiphop-osok, a felső év-

Amatőr felvétel.

Csendesül... Suligálát tartottak a Hepp iskolások

folyamos osztályok, illetve a
Tarhosi Tagintézmény előadásában. Az Alapfokú Művésze-

ti Iskola ütős, fúvós és néptáncos növendékei is bemutatták
tehetségüket. A mese- és vers-

mondó versenyek kiemelkedő
helyezettjei szintén lehetőséget kaptak a fellépésre. Az est
egyik legmeghatóbb pillanata
Juhász Kittinek és kíséretének
volt köszönhető, akik Poór Péter Vízözön című dalát adták
elő. A Suligála virágoskertje a
fináléban vált teljessé, amikor
valamennyi szereplő a színpadra lépett. Az alkalmi énekkarral kiegészülve, Szabóné
Uhrmann Zsuzsanna zongorakíséretével, Csézy egyik dala töltötte be a színháztermet.

Játékok kerültek az iskolaudvarra
A gyermeknap alkalmából a Hepp iskola Bajza utcai iskolaegységében játszóudvart avattak. A korábban bölcsődeként funkcionáló, szépen felújított épületben tavaly
szeptember óta folyik tanítás. A játszóudvar
avatóját megtisztelte jelenlétével Izsó Gábor
polgármester mellett Mucsi András tanácsnok, a Gyulai Tankerületi Központ képviseletében Petróczki Zoltán igazgatóhelyettes,

és Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna, a szülői munkaközösség vezetője is. Az iskola előző báljának bevételéből, közel 400 ezer forintból hintát vásároltak, gumitéglát raktak
alá, és az udvaron mászóka elhelyezésére is
sor került. Idővel szeretnék tovább bővíteni
a játékállományt. A délelőtt folyamán az ott
tanuló kisgyermekek örömmel vették birtokba a játszóudvart.

Címzetes főorvosok Békésen
Egy 2000-ben kiadott minisztériumi rendelet értelmében címzetes főorvosi cím használatára jogosultak azok
a háziorvosok, körzeti gyermek- és fogorvosok, akik legalább 20 éven keresztül folyamatosan az alapellátásban
dolgoztak.
Az alapellátásban dolgozó
orvosok a betegek oldaláról állandó megmérettetésben vannak, a szakma szempontjából
azonban ez nem áll fenn, hiszen
munkájuk a „praxis magányá-

ban” zajlik, áldozatos munkájuk és megszerzett képesítéseik nem kerülnek a figyelem középpontjába. Erdélyi Imola, a
Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő igazgatója javasol-

ta, hogy a város július 1. (Semmelweis Nap) alkalmából díszoklevéllel ismerje el azok munkáját, akik jogosultak a címzetes főorvosi cím viselésére.
Mindez a következő orvosokat (háziorvos, gyermekorvos,
fogorvos) érinti: Dr. Bárány
Béla, Dr. Baranyai István, Dr.
Berczi Ilona, Dr. Farkas István I., Dr. Farkas István II.,
Dr. Garda Judit, Dr. H. Ko-

vács Eszter, Dr. Kovács Imre,
Koppné Dr. Hajdu Anikó, Dr.
Lovászi Éva, Dr. Nagy György,
Dr. Okány László, Dr. Pálmai
Tamás, Dr. Sándor Judit, Dr.
Tamási Adrienn, Dr. Zsilinszky Eleonóra.
A határozatot a képviselőtestület az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság javaslatára egyhangúlag fogadta el. 


Szocialista lakossági fórum
Hosszú idő után újra lakossági fórumot tartott az MSZP
országosan ismert politikusa
Békésen. Ezúttal Kunhalmi
Ágnes, a párt fővárosi elnöke
jött el. Az országgyűlési képviselőnő a fórum előtt a sajtónak arról beszélt, hogy a párt
miniszterelnök-jelöltje, Botka
László hármas csomaggal állt
elő a 2018 utáni kormány-

zásra készülve. „Nyugdíjkorrekciós” csomagjuk a 13. havi
nyugdíjat és az öngondoskodást jelentő önkéntes nyugdíjpénztárakat hozná vissza.
A „Fizessenek a gazdagok”
terv a munkavállalók kizsákmányolása ellen, és a munkavállalói szegénység leküzdéséért száll síkra. Az „Európamentő” csomag az ország

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

nyugathoz közeledését, és a
modernizációt szolgáló lépéseket tartalmazza. Az oktatáspolitikusként ismert Kunhalmi Ágnes szerint a Klebelsberg Központ nem gondolkodik differenciáltan az
oktatás-nevelés területileg is
sajátosan eltérő problémáiról,
és a szegényebb területeken és
a fejlettebb régióknak élő diá

kokat „egy kalap alá feszi”,
ami nem szolgálja a jövőt.
A magyar szocialisták célja
egy okos, de gondoskodó állam megteremtése az esélyegyenlőség figyelembe vételével, a szegények kiemelt
támogatásával, a korrupció
leszámolásával – összegezte mondanivalóját Békésen
Kunhalmi Ágnes. 
Sz. K.

Fess
Rochilde
 nyári cipők
 pólók
n
 ői nadrágok
 fürdőruhák
érkeztek
Csirkerendelés!
vörös, fehér,
Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Békési sorsok, békési arcok

„Én mindenütt ott vagyok”
- A Meskete Meseszínház és
a neved szorosan összefonódik.
Kérlek, mesélj róla!
- Nagyon régen kezdődött
az egész, még a nyolcvanas
években. Az óvodában szívesen báboztunk a gyerekeknek
és ők nagyon élvezték az előadásainkat. Aztán mi fiatal
óvónők alapítottunk egy bábcsoportot. Egyszer megkerestek minket egy üzemből, hogy
nincs-e valamilyen gyerekműsorunk a karácsonyi rendezvényükre. Természetesen
volt és vállaltuk a fellépést.
Attól kezdve városszerte hívtak minket. Az élet úgy hozta, hogy sorban megszűntek a
gyárak, üzemek, a bábozás is
abbamaradt, és mi már csak
az Epreskerti óvodában játszottunk meséket a gyerekeknek. Akkoriban a Művelődési
Központ szervezett előadásokat a gyerekeknek, hívtak neves előadókat, de ezek az előadások nem mindig szóltak az
óvodásoknak. Egyszer Szilágyi
Erzsike felvetette, lépjünk fel
náluk. Titkos álmom volt,
hogy egyszer egy nagyszínpadon is szerepeljünk. Így indult
az egész. Eleinte mi, Epreskerti óvónők játszottunk a mesékben, majd más óvodákból
is csatlakoztak hozzánk. Jelen-

leg tizenegyen vagyunk, de az
állandó fellépők száma kevesebb. A nevünket egy pályázat csalta elő, egy gyors döntés eredménye, de mára - úgy
gondolom - a városban már
fogalom. A meséket én írom,
pontosabban már meglévőket
dolgozok át színpadra, szükség szerint bővítve azokat. A
szerepeket igyekszem az óvónőhöz igazítani, aki majd játszani fogja. Bár megírom előre a szöveget, mégis inkább a
spontaneitás jellemzi a játékunkat. Mostanában interaktív mesék is betörtek a repertoárunkba. A díszleteket, jelmezeket is én álmodom meg,
de a többiek is ötletelnek. Eleinte összehordtuk a kellékeket, de mivel most már a műsorok bevételének egy része a
miénk, azt erre fordítjuk. Szívesen használjuk változatlanul
a saját eszközeinket is. Még a
férjem is segít nekünk, hiszen
amit én kitalálok, megtervezek, azt ő elkészíti, fúr, farag
és fest egy-egy sikeres előadás
érdekében. Ősszel és tavasszal
tartunk bemutató előadást,
évente két új mesét mutatunk be, de a régebbiek is előelőkerülnek.
- Apropó óvoda. Miért lettél óvónő?

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ezt mondta magáról beszélgetőtársam, Mészárosné Fábián Ilona, vagy ahogyan városszerte jól ismerik, Babi néni.
A mosolygós, bárkivel szívesen szóba elegyedő Babika 64
éves, de bátran letagadhatja a korát, olyan agilis személyiség. Még a beszélgetésünk során is örök mozgásban volt.
Nyerjenek most bepillantást az életébe!

- Hát ez sem egyszerű történet. Úgy is mondhatnám,
kerülő úton lettem óvónő.
Érettségi után a cipész ktsz.ben dolgoztam egy ideig,
majd évekig a Béköt-ben. A
megszűnése után az óvodák
igazgatóságán lettem adminisztrátor. Jött a demográfiai
hullám, óvodák épültek, bővültek, több óvónő kellett.
Mivel mindig is szerettem a
gyerekeket, és csak a zenei ismeretek hiánya akadályozott
meg korábban, hogy óvónő legyek, hát nem sokat gondolkoztam. Dajkaként kezdtem
el dolgozni és munka mellett
levelezőn elvégeztem az óvónőképzőt. Az utolsó évben
már saját csoportot kaptam.
A diplomámat 1978-ban vehettem át. Három év múlva
a Fontex kétcsoportos óvodájának a vezetője lettem. Sajnos, míg én gyesen voltam,
az óvoda megszűnt 1991ben, ami engem is fájdalmasan érintett, mert olyanok
voltunk ott, mint egy család.

Háziorvosi rendelés a nyáron
Kedves békésiek! A Békési
Újság korábban megírta, hogy
a rendelőintézet elektromos
felújítása miatt a háziorvosi ellátás helyszíne és ideje megváltozik a nyáron.
A gyerekgyógyászat ott lesz,
ahol eddig, kivéve július 10-14.
között, amikor a rendelőintézetben, de a védőnők helyén
lesz elérhető.

Dr. Berczi Ilona július 17. és
augusztus 6. közt a volt Bajza
utcai volt bölcsődében (most
Dr. Hepp Ferenc Iskola) kialakított 1. számú rendelőben rendel 7-10 óra és 13-14 óra között.
A többi felnőtt háziorvos
2017. augusztus 7-25. között
szintén a Bajza utcai iskolaépületben érhető el a követke-

Név

Rendelési idő

Dr. Baranyai István

7-11 óra

Dr. Farkas István

12-15 óra

Dr. Bárány Béla

8-11 óra között az 1. héten, a 2. és 3. héten Farkas dr. helyettesíti 12-15 óra között

Dr. Józsa Csaba

10-13 óra és 14-15 óra

Dr. Pálmai Tamás

szabadságon, helyettesíti Józsa dr. 1013 óra és 14-15 óra között

Dr. Garbai Gábor

11-15 óra között az első héten, 7-11 óra
között a 2. és 3. héten

ző táblázat szerint:
A bejárat a Bajza utca felől lesz nyitva, innen számolva
az 1. számú rendelőben rendel
Dr. Farkas István és Dr. Bárány Béla, a 2. rendelőben Dr.
Józsa Csaba, a 3. rendelőben
Dr. Garbai Gábor és Dr. Rus
Gál Paul, a 4. rendelőben Dr.
Baranyai István.
Az ügyelet változatlan helyen és időben látja el a sürgős,
életveszélyes eseteket.
Az alapellátás dolgozói arra
kérik a város lakosságát, hogy
ebben az időszakban lehetőleg
heveny megbetegedések esetén
keressék háziorvosukat, a krónikus betegségeik karbantartásához szükséges receptjeiket már
a felújítás megkezdése előtt írassák fel és a nagy kivizsgálásokat

Dr. Rus Gál Paul

szabadságon lesz az 1. héten, Bárány
dr. helyettesíti 8-11 óra közt. A 2. és 3.
héten Rus dr. már rendel, 11-15 óra közt

A táblázatban leírt 1. hét az augusztus
7-11., a 2. hét az augusztus 14-18., a 3.
hét az augusztus 21-25. közötti időszakot jelenti.

A munkát így az Epreskerti
óvodában folytattam, egészen
a nyugdíjazásomig, 2012-ig.
Nem titok, hogy többször is
nekiveselkedtem a nyugdíjaztatásomnak, de mindig vis�szaléptem, félve, hogy túlságosan hiányoznak majd a gyerekek. A kapcsolatot az óvodámmal ma is tartom.
- Mit mondasz magadról, te
milyen ember vagy?
- Későn alapítottam családot, így, a fiam most egyetemista média szakon. Az Ikrek
jegyében születtem, így több
dolgot szeretek egyszerre csinálni. Örök mozgásban élek.
Szeretek kreatívkodni, két
semmiből egy harmadik valamit csinálni. Szeretek olvasni,
de még jobban szeretek utazni, kirándulni, kertészkedni.
Már virág-virág hátán, és sokszor azt gondolom túl sok, de
aztán mindig jön egy újabb,
mert szeretek gyönyörködni
bennük. Aztán írok, festegetek, mindenféle zenét imádok,
és kórusban is énekelek. Színházi és énekkari próbákra járok, hetente kétszer tornázni
vagy csak egyszerűen jó nagy
sétát teszek a kutyámmal. Elmegyek az érdekes városi eseményekre és engem szinte
minden érdekel. A férjem szerint ő többet van otthon, mint
én, pedig ő még dolgozik. Én
egy ilyen izgága ember vagyok. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Virág
István.

FELHÍVÁS

Ezúton kérjük a társasház, illetve kertes ház tulajdonosokat, hogy a közterületen (épületek előtt) található beteg, kipusztult, megfertőződött örökzöld puszpángok (buxus) kiszedéséről
gondoskodjanak, mivel az
egészséges egyedeket megfertőzhetik. Abban az esetben, ha a sövények kiszedését nem tudják magánúton
megoldani, akkor a BKSZ
Kft. megbízás alapján vállalja azok teljes körű eltávolítását. Kérjük, hogy igényüket
telefonon jelezzék. Telefonszám: 0036-30/485-30-49.
Megértésüket köszönjük.

Önkormányzati ingatlan értékesítése
Békés Város Önkormányzata pályázat útján
történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát
képező alábbi ingatlant:
- Tarhos belterület 119/1 helyrajzi számú, Tarhos, Petőfi u.
1. szám alatti, kivett középiskola megnevezésű ingatlan. Az
ingatlan per-, teher- és igénymentes, teljesen közművesített.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán. Cím: Békés, Petőfi u. 2. szám, 35-ös iroda.
Az ingatlan induló ára: 13.000.000 Ft
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2017. június 19. hétfő, 12 óra

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Mese, vers a bölcsődében
A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés nagy hatással van a kisgyermek érzelmi,
értelmi és szociális fejlődésére.
Gazdagodik emberismerete,
könnyebben el tud igazodni az
őt körülvevő világ szövevényes
viszonyrendszerében. Eredményesebben fel tudja dolgozni
saját élményeit, érzéseit, ehhez a beszélgetések is hozzájárulnak. A kisgyermeknevelők az irodalmi művek közvetítését tudatosan állítja össze
az évszakokhoz, ünnepekhez,
eseményekhez kapcsolódva,
és figyelembe véve az életkori
sajátosságokat, a csoport ös�szetételét. Fontos, hogy színes
repertoárral rendelkezzen. Az
irodalmi művek legfőbb célja
az élményszerzés. A kisgyermeknevelők fokozottan ügyelnek arra, hogy a korosztálynak megfelelő könyvet adják
a gyermekek kezébe, hiszen
az első könyvet játékszernek
tekintik a gyermekek. A legkisebb korosztálynak a párna- vagy szivacskönyv ajánlott. Egyábrás képek jellemzik,
a képek azonos témájúak és
nincs rajtuk szöveg. A nagyobb
korosztály a leporelló könyvekkel ismerkedik a bölcsődében. Ezek a könyvek kemény
alapúak, strapabíróak, nincsenek éles sarkai. Lehet szöveges
is, egy-egy oldalon egy-kétsoros versek, verses mesék és
több kép jelenik meg benne.
A gyermekek nagyon szeretik
az úgynevezett stancolt könyveket, melyeknek nem hagyományos könyvalakjuk van, hanem például fenyőfa, házikó,
hóember stb. A borító formája

utal a tartalmára is. A legnagyobbaknak a prózai szöveget
tartalmazó képeskönyvek, mesekönyvek ajánlottak, lehetőleg kemény borítású, lapozható, többábrás, szöveges könyv.
Fontos szerepe van a kapcsolatteremtésben a mesélés mellett a bábozásnak is. Olyan
utat tud megnyitni a gyermek
és felnőtt között, amely addig
zárva volt, a báb közvetítő szerepet tölt be. A kisgyermeknevelők bábozását azért szeretik
a kisgyermekek, mert mozgásra épül a cselekmény jelképes,
csodálatos, ahogy az élettelen
bábú megelevenedik. Lényeges, hogy a figuráknak jellemző karaktere legyen, a gyermek
felismerje. Kiemelkedő fontosságú a bölcsődében a versekkel való megismerkedés is. A
vers mást jelent a gyermeknek
és mást a felnőttnek. A gyermek elsősorban felnőtt közvetítésével találkozik a versekkel.
A vers érzelemre nevel, és arra
tanít, hogy az érzelem kifejezhető legyen szavakkal. A kisgyermekek első versélményei
meghatározóak. A bölcsődés
korú gyermekek azért szeretik
a verseket, mert erőteljes zenei
formái vannak, viszonylag kicsi és konkrét szókincsű, nyelvi játékok és szójátékok jellemzik. Követik a néphagyományokat. Lehetőséget biztosítanak az élményazonosulásra.
Leggyakrabban gyermekekről,
állatokról és a természeti világról szólnak.
Cifráné Szabó Ildikó,
Csökmeiné Kulcsár Márta,
László Erika
kisgyermeknevelők

6

2017. június 6.

Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Bélmegyeren tanya jellegű kisebb parasztház kövesút mellett 6000 m2 területen bekerítve, háromfázissal eladó. Tel.: 20/32290-50.
Horgászhely eladó a Borogyáni 3-as tavon. Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/21855-80.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Szélső u. 50. szám alatti öt helyiségből
álló parasztház nagy portával eladó 2,8
millió Ft-ért. Tel.: 20/48-75-470.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Jégverem u. 1. alatt 1+félszobás, fürdőszobás kis parasztház eladó. Irányár: 3,2
millió Ft. Érd.: 70/772-21-88, 70/94-32-557.
Családi ház nagy kerttel a Váradi u. 54.
szám alatt eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: 20/319-25-62.
Hargita u. 9. szám alatti ház eladó áron alul
4 millió Ft-ért. Tel.: 20/595-79-92.
Hajó u. 18. szám alatti ház eladó 4 millió
Ft-ért. Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Prágai u. 3. szám alatti téglaépítésű 2,5
szobás összkomfortos kockaház azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: 30/556-53-51.
Az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 30/61-85-789.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
Bocskai u. 57. szám alatti családi ház beköltözhetően 5, 2 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/203-73-41, 66/412-955.
Régi építésű, 2,5 szobás, összkomfortos kertes ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Érd.: 70/941-39-08, 30/359-76-90.
Központhoz közel 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 eladó
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 Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Fürdő közelében háromszobás lakóház
melléképületekkel kis telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 20/26-50-155.
Széchenyi-tér 11-ben harmadik emeleti, 62 m2-es, 1+2 félszobás lakás eladó.
Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/655-25-15.

Apróhirdetések
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Álmos u. 2/1. szám alatti 10x10-es, jó állapotú családi ház eladó. Gondozott kerttel,
gyümölcsfákkal. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
30/597-19-00.
Háromszobás családi ház központi részen, a Mezei utcában eladó 8 millió Ftért. Két családnak is kialakítható. 30/37753-10.
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás,
II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó 8,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/97329-64.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház
718 m2-es telken eladó. Irányár: 8,9 millió
Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Háromszobás ház nagy telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Jószágtartásra kiválóan alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Adyn 74 m2-es, 2,5 szobás, felújított lakás
a 2. emeleten eladó. Irányár: 11 millió Ft.
Tel.: 70/30-35-781.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/77-44-751.
Békés központjában kétszobás, új építésű, igényes társasházi lakás eladó 11,5
millió Ft-ért. Tel.: 30/407-16-73.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Gazdálkodásra alkalmas. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.:
70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Gyulán sürgősen 2,5 szobás, összkomfortos, rendezett kertes ház eladó. Irányár:
14,8 millió Ft. Tel.: 30/648-39-12.
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-beépítéses, 132 m2-es családi ház gáz-és vegyes tüzelésű fűtési lehetőséggel, sok
melléképülettel 789 m2 telken eladó. Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 30/209-29-33.
Szarvasin kétszintes, ötszobás, nappalis,
két fürdőszobás ház eladó, CSOK-ra is.
Irányár: 20 millió Ft. Tel.: 30/250-19-36.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár:
23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Jármű, alkatrész
Háromkerekű, kétszemélyes, 218 köbcentis motorkerékpár nagy raktérrel, 14700 kilométerrel, szinte új állapotban sürgősen
eladó. 70/70-39-020.
Piros színű Jawa motorkerékpár jó állapotban eladó, 1982-es gyártmányú. Tel.:
30/293-27-51.
Opel Astra 1,7D alkatrészei eladók. Tel.:
20/775-97-25.
Simson S50N jó állapotban eladó. Fix ár:
70 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
Honda F 400-as kocsival, üzemképes +
motor, váltóval eladó. 30/85-81-911.
Töltögető lovas ekekapa eladó, ami használható TZ 4K vagy Rába kistraktor után
is. Tel.: 30/433-79-89.
Lakókocsi teljes felszereléssel, elősátorral,
aggregátorral, napkollektorral betegség miatt eladó. Négyszemélyes, műszakizott.
Irányár: 750 ezer Ft. Tel.: 20/520-15-40.
125 cm3-es MZ eladó vagy cserélhető.
Tel.: 30/457-23-02.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
70/335-94-46.
50 köbcentis Simson segédmotorkp. eladó. Tel.: 30/457-23-02.

Állat
Vágnivaló kecskegidák eladók. Érd.:
70/222-10-48.
Vágóbirka eladó. 30/485-99-16.
Kiskecskék eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Előnevelt csirke eladó. Kispince u. 47. Tel.:
30/484-80-44, 30/410-40-12.
Vágni való csirke és előnevelt pulyka eladó. Raktár u. 14. 70/881-93-00.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.
Fűnyírást, kaszálást,
vállalok. 30/858-19-11.

láncélezést

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

Munkát keres, ajánl

Kossuthon garázs kiadó. Érd.: 30/214-7581.

Bolti eladó végzettséggel munkát keresek,
de konyhai kisegítést, csomagolási munkát,
takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-96-39.
Idős férfi gondozását vállalom, kerti munka
nem akadály. 70/771-12-34.
Munkát keresek, pl. takarítást vagy gyermekfelügyeletet. 70/395-35-28.

Ingatlant keres

Egyéb

Kiadó ingatlan

Kétszobás, összkomfortos kockaházat keresek megvételre 9 millió Ft-ig. Ajánlatokat
várom: 30/43-42-297.
Másfélszobás, összkomfortos kertes lakást keresek Békésen részletfizetésre.
Havi 30-50 ezer Ft-ig tudnám fizetni. Vagy
karbantartásért albérletbe. Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Kert, szántóföld

Az Ady utca 14D-ben II. emeleti, kétszobás, egyedi 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.

Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
7 kvadrát gyümölcsöskert kb. 200 db gyümölcsfával eladó. Irányár: 370 ezer Ft. Tel.:
20/94-50-726.
Malomasszonykertben a járda mellett két
kvadrát kert eladó. 70/36-66-985.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: június 13., kedd 12 óra

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor. Keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Vásárolnék régi ércpénzt, régi bankjegyeket, régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát,
padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos
és lemez tárgyakat, tejes hagyatékot. Tel.:
30/24-56-925.
26-os, vékonyvázú, nem sokat használt
női kerékpár eladó a Szabó D. utca 28.
szám alatt.
Nagyon szép hálószobabútor eladó. Tel.:
30/293-27-51.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép, háromrészes ülőgarnitúra, 37-es
bakancs, szobafenyő, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: használt gáztűzhely, nyomáscsökkentő, gázpalack, 23 l-es duplaaljú pálinkafőző 35 ezer Ft-ért. 30/542-77-01.
Eladó: íróasztal, fregoli, gyerekbicikli,
Thonett székek, villanyvarrógép, Phoenix
varrógép, réztányéros mérleg, szőnyegek.
Érd.: 30/95-22-466.
Horgászbotok, orsók féláron eladók. Érd.:
30/43-42-297.
Heverővé alakítható 200x160 cm-es ágy
eladó. 70/385-18-40.
Bogrács üsttartóval eladó. Tel.: 66/414-822.
Kétszemélyes, kihúzható, ágyneműtartós
kanapé eladó. Tel.: 20/919-29-57.

Eladó: aggregátor, tápkocka-készítőgép,
cefrés hordók, 10-es műanyag rekeszek,
perócsövek, Tel.: 70/508-08-95.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Eladók: ruhásszekrény, rekamié, rotakapa,
hálószoba- és konyhabútor, tévéasztal, hegesztő. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Simplex 4-es kazán, és öntvény 100-as radiátor eladó. Bocskai u. 55.
Babakocsi tartozékokkal (mózeskosár,
esővédő, szúnyogháló, lábzsák) eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Tel.: 20/20-51-11.
Eladó: 4 db gyékényből fonott szék, kézi
morzsoló, 10 q-ig mérő mázsa, ülőpad,
3 db kétmázsás cefrés hordó, kannatartó, 25 l-es zsírosbödön. Tel.: 70/77-44751.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300as, favázas, egyengető gyalugép 400-as,
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as.
30/860-17-03.
Eladó: terménydaráló villanymotorral + ládával, kukoricamorzsoló, kézhajtású vízszivat�tyú, fúrt kúthoz nagyteljesítményű villanymotor, ágyneműtartós egyszemélyes franciaágy,
kisebb szőlőprés. Tel.: 20/388-90-34.
Eladó 1 db japán szivattyú (fúrt kúthoz
való). Érd.: 66/412-070.
Eladó: 400 db zsalutégla, 2 db 210x75
cm-es teleajtó, 110x75 cm-es ablak, fűnyíró. 30/27-28-342.
Fekete dohányzóasztalt keresek megvételre. 30/877-92-15.
Új légpuska olcsón eladó. Tel.: 20/945-07-26.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
140 cm széles, új bútorlapos fehér szekrény eladó, félig polcos, félig akasztós. Minimumár: 13 ezer Ft. Tel.: 66/412-953.
Eladó: franciaágy, két fotel, két éjjeliszekrény, ágyneműtartó, tévészekrény, üvegasztal. Mindegyik faragott véggel, bordó
plüsshuzattal. Irányár: 80 ezer Ft. Érd.:
70/631-64-47.
3,5 m x 2,5 m alapterületű, 1,8 m magasságú cseréplécből készült 3 darabból álló
szétszedhető, szállítható tároló, valamint
hullámpala eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Vízszintes félautomata rönkölő fűrész betegség miatt sürgősen eladó. Irányár: 980 ezer
Ft. A gépre munka is van. 20/520-15-40.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő. 70/27-10-532.
Kis hibával automata mosógép, valamint
porszívó olcsón eladó. 30/590-69-38.
Készpénzt fizetek nagyméretű modern
női ruházatért. Házhoz megyek. 30/4949-824.
620-as Slavia géppuska eladó. Tel.:
30/513-19-56, este.
Gyulán sürgősen eladó: szürke térburkoló,
kerítésléc, kovácssatu, 720 ml-es üveg +
lapka nagy tételben is. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: 2db Simson üzemanyagsapka, MZ
lábtartó, autó ködlámpa, kézmosókagyló,
elektromos írógép, erős reflektor, 2 l-es
demizson, szódásüvegek, üveg tortatartó,
fali-és mennyezeti lámpa, kézimunka fonal, 40 db üres parfümös üveg, erős kerékpár csomagtartó, kisbíródob. 30/26054-21.
Eladók: lábbal hajtós varrógépek, dohányzóasztalok, demizson, vonalas telefonkészülék. Tel.: 70/612-83-74.
Elektromos gyújtásos négyrózsás olasz
gázfőzőlap alig használtan eladó. Irányár:
25 ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Samsung 109 cm képátmérős színes tévé,
hozzá való tévéasztallal, HP 2050 asztali
nyomtató eladó. Érd.: 30/587-41-91.
Kétszemélyes rekamié olcsón eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Jó állapotú 120 l-es fagyasztóláda eladó.
Egész nap megtekinthető. Gát u. 33. Tel.:
66/414-892, 30/85-33-470.
Seprűkötő felszerelés eladó. 30/67-52575.
Eladó: öntvény fürdőkád, gumikerekű kézikocsi és két db régebbi előszoba tükör.
Érd.: 30/421-24-97, 18 óra után.
Eladó: kétszárnyas, felülvilágítós bejárati ajtó, 2 db műkő ablakkönyöklő (170,
200 cm), natúr hófogós cserép 20/32290-50.
Eladó: jó állapotban lévő rozsdamentes
egytálcás mosogató, jó állapotú üzemképes, álló Termorex gázkazán 35 ezer Ftért. Tel.: 30/822-66-86.
Eladó: nagy bőröndök, új vízszűrő, külbeltéri járólap, 2 db bunda fotel vagy autóülés takaró, új gyapjú plédek. Tel.: 30/27243-50.
Eladó 2db 50x125-ös ablak, üvegezve.
30/793-27-27.
Eladó: új 45-ös gumicsizma, folyosóra való 3 db szimpla ablak, dupla ablak,
mennyezeti lámpa, falilámpa, csillár, hiányos rokka, gyerekheverő, 200 kg-ig
mérő mázsa, esőkabát, sárga mellény, fűnyíró kerék. 30/260-54-21.
Bélmegyeren bontott kisméretű tégla, műanyag IBC tartály, 10 db fóliaváz eladó.
30/484-24-08.

Mikor ártalmas a zaj?
A zaj érzékelése egyénenként eltérő megítélés alá esik. Ugyanaz a hangerő egyeseknek még elviselhető, másoknak már fájdalmat okoz. Amennyiben ön bántónak és fájdalmasnak érez
egy hangot, minden esetben tegyen róla, hogy a hanghatás a
lehető legrövidebb időn belül megszűnjön. A hallószerv jelzi,
ha a zajbehatás túlment az elviselhetőség határán, és károsodást okozhat. Ez a szervezet saját jelzőrendszere.
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

Kié a legszebb konyhakert?
Harmadik alkalommal csatlakozik Békés városa a „Legszebb konyhakertek” című, a konyhakerteket népszerűsítő
országos pályázathoz. Cél, hogy a konyhakertek művelésének évszázados hagyománya folytatódjon, a közösségi élet
aktivizálódjon, a generációk közötti kapocs erősödjön. Nevezési kategóriák: mini kertek (10-50 m2), normál (50 m2
fölött), zártkerti gyümölcsös, zártkerti zöldséges és zártkerti vegyes, erkélyen kialakított balkonkert, és közösségi
kertek. A verseny tehát az egyéni kertészkedőket, és a közösségeket, intézményeket is megszólítja. A nevezett kerteket - egyeztetett időpontban - a zsűri két alkalommal
tekinti meg. Az önkormányzat külön elismerésben részesíti a helyezetteket, amit a Madzagfalvi Napok eseménysorozat keretében adnak majd át. A teljes pályázati felhívás, illetve jelentkezési lap elérhető a bekesvaros.hu és a
legszebbkonyharetek.hu honlapokon. Személyesen átvehető
a Polgármesteri Hivatalban, a Petőfi utca 2. szám alatt. A
jelentkezési határidő: június 30.


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

Berill

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

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Ékszer
és Zálogház

Arany ékszer vásár

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

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon

Térjen be hozzánk!

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Félévszázados osztálytalálkozó Egy nyelvet beszélünk

Fotó: GA-Pix Fotó.

Sejtem

Az egykori 1. számú Általános Iskolában 1967ben végzett 8/B osztály tagjai közel ötven év
múltán találkoztak újra egymással a minap. Az
egykor 36 fős osztályból 27-en vettek részt a találkozón. A nagy érdeklődésre magyarázat lehet,
hogy korábban mindössze egyetlen alkalommal,
az ötéves jubileumon jöttek össze, de ez már 45
éve volt. Ezért a mostani alkalom bemutatkozással, az életutak elmesélésével kezdődött. A legtöbben Békésen maradtak, ki ilyen, ki olyan pályát futott be a munka terén. Többen tanárok
lettek, néhányan a számviteli pályát választották. Szülőként, nagyszülőként élik az életüket, a

legtöbben már nyugdíjasként. A családi fotókat
büszkén mutogatták egymásnak. Egykor osztályfőnökük Kesjár Magdolna volt. Sem ő, sem
másik tanáruk nem él már.
- Ez egy nagyon összetartó osztály volt, szerettük egymást, ennek a jele, hogy ilyen sokan
eljöttünk – mondta el lapunknak Szilágyiné
Csaplár Margit, a rendezvény szervezője.
A találkozás során körbejárták régi iskolájuk ismerős termeit, ami számos nosztalgikus emléket
hozott elő. Az 1. számú Általános Iskola 1967-es
évfolyama 8/B osztályosainak félévszázados jubileuma közös vacsorával ért véget. 
Sz. K.

Június 7. szerda 16 óra
Dr. Bagdy Emőke, Dr. Fleischmann Enikő, Dr.
Magyar Lóránt ingyenes előadása.
Kulturális központ
Június 7. szerda 17 óra
Szele György: Egy Széchényi varázsa – könyvbemutató. 
Könyvtár
Június 8-12.
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok. Rendezvények, ingyenes internethasználat,
késedelmi díjak elengedése, ingyenes beiratkozás, kedvezményes könyvvásár a könyvsátorban
a Könyvtár előtt.

Élénk egyesületi élet az ausztrálbarátoknál

Június 8. csütörtök 18 óra
A lusta dög - székely irodalmi est.

Könyvtár

Amatőr felvétel.

Június 10. szombat 16 óra
Pedagógusnap. 
Kulturális központ
Június 10. szombat 17 óra
Éltető csillagunk a Nap. Előadó: ifj. Csókási Pál
csillagász. A Hetednapi Adventista Egyház Szervezésében.
Könyvtár

A felvételen balról jobbra: Darvasi László elnökségi tag, Farkas László titkár, Alison Drury konzul, Juhász Zoltán elnök és a felesége.

adományaikkal támogathatják
ezt a célt szeptember első hétvégéjén. Horváth Ferenc, a Magyar
Cukrászszövetség elnöke és a mi

Június 10. szombat 17 óra
Békési FC - Atletico Békéscsaba bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

egyesületünk elnöke, Juhász Zoltán jelentős szerepet vállal az akció szervezésében.
Szegfű Katalin

Június 14. szerda 18 óra
Természetesen az egészség felé klub. Téma:

Good Báj Biokozmetika

Június 17. szombat 19 óra
Gabnai Sándor: Madzagfalva harangja. A „Beépített kellékek” című színdarabíró pályázat
nyertes alkotásának bemutatója. Előadják a Békéscsabai Színitanház növendékei. Belépődíj:
2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.
Kulturális központ aulája
Június 18. vasárnap 19 óra
A XLI. Békés-tarhosi Zenei Napok nyitóhangversenye. A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
koncertje. Belépődíj: 2500 Ft/fő, Békés Kártyával 2000 Ft/fő.
Kulturális központ
Június 19. hétfő 19 óra
A Talamba Ütőegyüttes: Francia szerelem című
előadása. Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.
Kulturális központ
Június 20. kedd 19 óra
„A hegedűvirtuózok aranykora” címmel Szecsődi Ferenc Liszt-díjas, Érdemes művész hegedűhangversenye. Közreműködik: Benedekfi István
zongoraművész. Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés
Kártyával 1500 Ft/fő.
Kulturális központ
Június 21. szerda 19 óra
„Zenefa” címmel a Pankastic! zenekar és a Corpus Harsona Quartett közös koncertje. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Kelemen Zsuzsanna és Kolarovszki Ernő 1967. május 27-én kötött házasságot Békésen. Immár 50 éve élnek boldog házasságban.
Aranylakodalmukon köszöntötte őket családjuk, három gyermekük
és családjaik, 6 unokájuk, 2 dédunokájuk, és a testvéreik családtagjai. Mindketten megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik.

Az első nyári hónapba léptünk.
Eszünkbe jut a meleg, a napfény,
a vízparti időtöltés, és persze az ezzel
járó sok-sok pozitív és negatív hatás.
Utóbbiakat, vagyis a gondokat
azonban a szakemberek segítségével
kivédhetjük.

Amatőr felvétel.

Most jött el az ideje a hyaluronsavas, az oxigénes, a lifting, az anti stressz,
a hűsítő és feltöltő, az intenzíven hidratáló kezeléseknek!
Keresse fel Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikust a Good Báj Biokozmetikában!
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

Szent Iván éjjele, tűzön járás. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

Aranylakodalom

Itt a nyár, jöhet a szabadság!

Próbálja ki!

hanem a (nitro)cellulóz volt, az is csak 1923ig, utána felváltotta egy jóval kevésbé gyúlékony anyag, a cellulóz-triacetát. Akkor viszont mivel sikerült összekeverni a fordítónak? A cellulitisz a köznyelvben a paplanbőrt, narancsbőrt jelenti, ami – ahogy olvasom - szinte minden nőnek kijár, mert kamaszkorban vagy terhesség alatt, utána pedig a változókorban szinte biztosan lecsap a
szebbik nemre. Az –itis végződés a gyulladásra utal, a cell- tő pedig arra, hogy a betegség a sejteket (azaz a cellákat) érinti. Így
aztán a cellulóz és a cellulitisz közel sem
ugyanaz. Sejtem.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok június 7-21. között

Interjú Farkas László titkárral

(Folytatás az 1. oldalról)
- Készülnek valamivel a Madzagfalvi Napokra?
- Igen, az a tervünk, hogy
mintegy 2000 darab minőségi
cukrászsüteményt fogunk értékesíteni jótékony céllal. Két évvel
ezelőtt már volt hasonló akciónk,
akkor az összegyűlt pénzből egy
defibrillátort vásároltunk, amit
a kulturális központnak ajándékoztunk. Ezúttal a Viharsarki
Koraszülött Mentőért Alapítvány
nagy álmát, egy Békés megyében szolgálatot teljesítő koraszülött mentőautó beszerzését
szeretnénk segíteni. A Madzagfalvi Napokra ellátogatók a sütemények vételárával és esetleges

„Gyermekkorunkban volt ez a kis diavetítő. Meg kellett nyomni vagy tekerni egy
gombot, és már láttad is a következő diát.
Játék a cellulitisz aranykorából. Így láttuk
a Pinocchiót, a Csipkerózsikát, a Csizmás
Kandúrt.” Szándékosan nem írom le, melyik könyvben olvastam ezt a kis részletet
– annál is kevésbé, mert a kiadó valószínűleg nem örülne ennek az ingyenreklámnak,
egyébként egy jól szerkesztett, gondosan kezelt könyvről van szó, amelyben még helyesírási hiba is alig található (mert ugye a magyartanárok képesek még azt is nézni). De
mi a baj ezzel a fenti pár mondattal? Annyi
csupán, hogy a film anyaga nem a cellulitisz,

Csabán loptak
a fiatalok
A 18 éves békési G. János és
fiatalkorú társa Békéscsabán az
autóbusz-állomás aluljárójában
egy büfébe törtek be, váltópénzt és édességeket loptak el.
A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították
őket. Ezután a közterület-felügyeleti csoportvezető jelezte
a rendőröknek, amikor szintén
a térfigyelő rendszer segítségével a Csaba utcában, egy padon
ülni látta a fiatalokat. A rendőrök ott fogták el a két fiút,
akik ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetőeljárás.
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„Elit” csapatok között a Békés
Horgász
szemmel
GYERÜNK
PONTYOZNI!

A békési férfi kézilabdától felnőtt csapata Papp Bálint
edző vezetésével előzetesen a
bajnoki dobogó valamelyik helyének megszerzését tűzte ki
célul. Az ősz nehezen indult,
de a sikeres tavaszi félidénnyel,
végül sikerült elcsípni a bronzérmet. A csapat 26 mérkőzése közül 16-ot megnyert, egy
döntetlen mellett kilencszer kikapott. A Békési FKC összesen
776 gólt lőtt, ebből Cifra Tibor,
a bajnokság gólkirálya 175 találatot vállalt.
A Békési FKC évzáró vacsorával zárta le a bajnoki idényt.
Itt adták át az NBI/B- harma-

dik helyezéséért járó bronzérmeket a játékosoknak. A
klub és a csapat elköszönt Polgár Tibortól, aki abbahagyja
az aktív kézilabdázást. Több
mint két évtizeden keresztül
erősítette a békési csapatot.
Polgár Zoltán, a Békési
FKC ügyvezetője az évzárón
felidézte a klub eredményeit,
és vázolta a jövőbeni terveket.
Az ünnepségen részt vett Izsó
Gábor polgármester és Dankó
Béla országgyűlési képviselő
is. Mindketten méltatták a békési kézilabda sport legutóbbi
eredményeit. 
Styop B.

Atlétikai versenyekről
Békéscsabán, a fiatalkorúak hosszútávú
országos gyalogló bajnokságán indultak békési versenyzők is.
Szilágyi Emma az
ifjúságiak 10 kilométeres távján
szerzett értékes bajnoki bronzérmet. A másik békési induló, Veres Barnabás, a serdülők
8 kilométeres távján az ötödik
helyen ért célba.
Miskolcon csaptak össze a
csapatbajnokság keleti csoportjának egyesületei, köztük a Békési DAC is. Itt a szabályok szerint két szakosztály alkothatott
egy csapatot, de mivel egyedül
is lehetett indulni, a békésiek
ezt választották. Összetettben a
11. helyen végzett a csapat, ami
azért is remek eredmény, mert
több olyan egyesületet sikerült
megelőzni illetve megszorítani, melyek rekortán pályával
és futófolyosóval rendelkeznek,

amiről a békési szakosztály csak álmodozhat. Több
nagyszerű eredményt értek el atlétáink, akik közt voltak olyanok, akik ezért a
versenyért kezdtek újra edzeni.
Kiemelkedő volt Nyeste Ágnes
második helye 800 méteren,
Balasi Imre bronzérme 400
méteres gátfutásban, Horváth
Anikó szintén harmadik helye magasugrásban és a 4x100
méteres női váltó (Veres Fanni,
Szatmári Judit, Darvasi Anett,
Nyeste Ágnes) kitűnő negyedik helyezése. Sok értékes pontot szerzett a csapatnak Szilágyi
Petra, Fodor József, Vecsey Mariann, Pozsár Richárd, Szabó
Tamás, Szoó-Kis Boglárka és
Trescsik Szabolcs. Bár az atlétika egyéni sportág, de az egymásért való küzdés és szurkolás
igazi csapattá formálta a békési
atlétákat.

Hajszálnyira a bajnoki címtől
A győzelem reményében lépett pályára a Békési FC a megyei II. osztály 27. fordulójában
Kunágotán. Gedó kiállítása miatt hiába játszottak már a 4.
perctől emberelőnyben a hazaiak, a Békés hamar kétgólos
előnyre tett szert. Ezt a hazaiak még a szünet előtt kiegyenlítették, paprikás hangulatban
vonultak a felek az öltözőbe. A
2. félidőben a vendégek elsősorban Kardos révén igazi gólparádét rendezve elhozták a 3
pontot Kunágotáról, a mérkő-

zés utolsó negyedórájában már
a Békés játszott emberelőnyben. Kardos hat gól lőtt. (Kunágota TE - Békési FC 3-8)
A Gyomaendrőd elleni hazai találkozón a vendégek nem
jelentettek igazi veszélyt a Békés kapujára, magabiztos hazai
győzelem született. (Békési FC
- Gyomaendrődi FC 5-0).
Következő hazai mérkőzés: Békési FC - Atletico Békéscsaba június 10., szombat 17 óra.
Meglepetésekkel várják a
szurkolókat.

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!

- Tekintsünk vissza a
2016/17-es bajnokságra. Célok, csapatteljesítmény, kiemelkedő bravúrok?
- Azzal kezdem, hogy egy
jól sikerült edzőtábor utánra kialakult a végleges keret.
Schéda Martin és Nagy Balázs jó erősítésnek tűnt, míg
a meghatározó játékosaink
(Koma Dániel, Kertész Dániel, Krstic Daniel, Gruda Gergő, Csorba Szabolcs, Zsíros
Gábor, Molnár Ákos) újabb

helyre jutottunk be. A Bonyhád ellen kétszer kikaptunk,
így a Pápa elleni siker kellett
ahhoz, hogy tagjai legyünk
az „Elit” csoportnak. Ez két
győzelemmel sikerült is. Az
év folyamán B33-as válogatottunk, Koma Dániel volt a
csapat legjobban teljesítő embere. Mellette Kertész Dániel
jelentette a megbízhatóságot.
Gruda Gergő fokozatosan javult, Nagy Balázsnak voltak
jó mérkőzései, Csorba Sza-

egy évre vállalták a szereplést.
Sokat vártunk a haza igazoló Nagy Csabától is. Alapvető célkitűzésünk az 1-8. hely
valamelyikének megszerzése
volt, mert így játszhattunk
az „Elit” csoportba jutásért.
Sajnos több sérülés történt,
vagy iskolai elfoglaltság miatt nem álltak rendelkezésre a csapattagok. Emiatt elszenvedtünk váratlan vereségeket. A hajrára sikerült ös�szeszedni magunkat, és a 7.

bolcs és Zsíros Gábor rutinja sokszor segített a csapaton.
Saját nevelésű játékosaink
közül Molnár Ákos és Nagy
Csaba felváltva voltak a kezdő ötös tagjai. Demkó József
többnyire az U20-as keretben
szerepelt és sokat fejlődött az
év folyamán. Bánszki Róbert
és Balog Gábor, szintén saját nevelésű játékosként tagja
volt a felnőtt keretnek.
- Jövő évi célkitűzés?
- A csapat megerősítése és

Sportnap gyerekeknek
(Folytatás az 1. oldalról)
A tizenegyből kettőben sikerült a házigazdáknak győzni:
kosárlabdázásban és a szellemi
vetélkedőkben. Utóbbiban már
a harmadik alkalommal került
fel a vándorserlegre Békés neve. Végül igen szoros végeredmény született, amit az döntött

az „Elitben” való bent maradás
- A feltételek javultak?
- Ebben az évben már heti
három edzést is tudtunk tartani a Városi Sportcsarnokban, de a terem zsúfoltsága
miatt csak nagyon késő este. A KLIK Gyulai Tankerületével kötött megállapodás alapján a Dr. Hepp Ferenc Iskola tornatermében az
utánpótlás csapatok részére
jó felkészülési lehetőségeink
voltak. A jövőre nézve sokat
javul a helyzet azzal, hogy
TAO-s pályázat révén és az
önkormányzat, illetve a református egyházközség támogatásával befejeződik az
SZKIRG Szánthó Albert ut-

Jövőre már az összevont másodosztályú bajnokságban, az „Elit-ben” lép pályára a békési kosárcsapat.

el, hogy Békéscsaba öt versenyszámban (teniszben, kézilabdázásban, sárkányhajózásban,
asztaliteniszben és sakkban) tudott nyerni, míg a gyulaiak csak
négyben (labdarúgásban, sorés váltóversenyben, kolbászváltófutásban és úszásban). A díjakat a három település polgárFotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Békési FKC bajnoki bronzérmes felnőtt csapata.

A pontytilalom lejártával
buzgón készülnek a horgászok
a pontyok becserkészésére. A
siker titka a jó minőségű etetés, ez lehet vegyes főtt magkeverék (búza, kukorica, prémiumként bele kender vagy tigrismogyoró), mert a termelői
halastavakban is ezzel etetik
őket. Minden nap ugyanazon
órában érdemes etetni a kiszemelt helyszínt. Ha nincs időnk
a napi etetésekre, inkább etetőanyagot keverjünk. A célzott pontykeveréket ajánlom,
ezt csemegekukoricával dúsíthatjuk. Használjuk nagyobb
mennyiségben nagy etetőkosárban vagy gombócként.
A gyorsabb kapáshoz aroma
használata javasolt. A Körösökön általában az édes vagy
a fűszeres aromák hasznosak,
a felmelegedett tavakban inkább a halas-büdösebb jellegűek, ezekre általában a nagyobb
példányok reagálnak. Mostanság nagy fogási eredményeket
érnek el az oldódó (pop-up) lebegő pelletekkel vagy a mini
bojlikkal. Ezekkel a csalikkal
jól lehet megtéveszteni a pontyokat.
Szekerczés Sándor

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége átszervezi
a Nemzeti Bajnokságok rendszerét a 2017/18-as szezontól kezdődően. A Békés az új, 14 csapatos „Elit” csoportba küzdötte be magát, amely lényegében egy egységes
B-csoportot jelent, közvetlenül az élvonal mögött. Balog
Vilmos vezetőedző értékel.

amatőr felvétel

Bronzérmes a Békési FKC

A leglátványosabb verseny a sárkányhajózás volt az Élővíz-csatornán.

mesterei adták át a Sportcsarnok izzasztó forróságában. Izsó
Gábor kiemelte, hogy a három
város földrajzi közelsége jó gazdasági és turisztikai esélyeket
rejt magában, ezért kell minél
több területen szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, ilyen a sport
is. A Békésen, Békéscsabán és
Gyulán élő mintegy 120 ezer
embernek együttesen már súlya van, az összefogás elkerülhetetlen - mondta. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere
bejelentette, hogy jövőre ismét
Békéscsaba látja majd vendégül a sportoló békési és gyulai sportolókat a Háromváros
Sportfesztiválon.
Sz. K.

cai tornatermének parkettázása. A BSZSK új palánkokat vásárolt, és oldalpalánkok is segítik majd a gyerekek oktatását. Utánpótlás
mérkőzésekre új eredményjelzőket vásárolt a klub. Erdei Ferenc elnök úr és a vezetőség jó anyagi hátteret biztosít az önkormányzat és a
szponzorok támogatásával. A
nyugodt háttér biztosítja a jó
szakmai munka alapjait.
Takács János
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