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 A madzagosság „igaz” története színdarabban
Közvetlenül a 41. Békés-

tarhosi Zenei Napok nyitó-
hangversenyét megelőző napon 
mutatták be Gabnai Sándor 
Madzagfalva harangja című 
színdarabját. A darabot a szer-
ző az önkormányzat és a kultu-
rális központ pályázatára írta. 
Helyszínként a kulturális köz-
pont auláját kellett használni, 
és békési témát kellett találni.  

A nem mindennapi előadás 
különlegessége volt, hogy ben-
ne a Békéscsabai Jókai Színház 
Színitanházának növendékei 
mellett szerepet kaptak maguk 
a nézők is, akik részesévé váltak 

a vásári forgatagnak, így iga-
zán testközelből figyelhették az 
eseményeket. Azt, hogy hogyan 

is történt, amikor a békésiek - a 
közismert legenda szerint - kör-
bekerítették a települést ma-

dzaggal, hogy ne hallatszódjon 
ki a harangszó, az érte nem fi-
zető tanyasiak ne hallhassák. 
A fergeteges darab „bíkísies” 
nyelvhasználata és zeneisége a 
régi évszázadokat idézte. Né-
hány kiemelkedő színészi já-
tékot láthatott a publikum. A 
szerelmi szállal is átszőtt vásá-
ri komédiát Tege Antal, Gálfy 
gyűrű-díjas színművész vit-
te színre. Az ősbemutatóra el-
jött Sopronból a darab szerző-
je, Gabnai Sándor és felesége is. 
Az író megelégedetten figyelte 
az előadást, és a nézők körében 
is nagy tetszést aratott.  Sz. K.

Fejlődő pályán 
a békési egészségügy

Interjú Erdélyi Imola igazgatóval

- Milyennek látja a Bé-
kési Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő jelenlegi helyze-
tét?

- Intézményünk és az ön-
kormányzat azon dolgozik, 
hogy az egészségügyi ellátás 
színvonala megmaradjon, sőt 
inkább javuljon. Az önkor-
mányzat például elengedte 
a háziorvosok iparűzési adó-
ját (már aki belefért a törvény 
kissé szűkre szabott keretei-

be), finanszírozza a felújítás 
alatti költözés költségeit, tá-
mogatja az ügyelet működé-
sét és folyamatosan pályázik. 
Egy ilyen pályázat révén újul 
meg idén az elektromos háló-
zat a Rendelőintézetben, jövő-
re meg az energetikai korsze-
rűsítés következik, ami a nyí-
lászárók cseréjétől a kazánok 
cseréjéig tart, a hőszigetelést 
is beleértve. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Átadták a Békési Járási Hivatal 
új székhelyépületét
Békés város központjának méltó dísze az ünnepélyes kere-
tek között átadott Békési Járási Hivatal új székhelyépülete. 
A felújított, Kossuth utca 4. szám alatti  ingatlan egykor 
Magyar Királyi Járásbíróságnak épült. 

Mindezekre köszöntőjében 
dr. Takács Árpád, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott utalt. Az 
új járási székhelyépület kiala-
kításának üzenete, hogy az el-
avult, merev és lassú bürok-
ráciát nyitott, alkalmazkodó 
és reagáló képes közigazgatás 
váltotta fel – fogalmazott.

A Magyar Kormány a szol-
gáltató állam létrehozását tűz-
te ki célul, amely a polgáro-
kért van, a polgárokat szolgál-

ja. Ennek érdekében újult meg 
a járási hivatal épülete, és en-
nek érdekében nyílt meg más-
fél évvel ezelőtt a békési kor-
mányablak, ahol az ügyinté-
zések zöme zajlik – emelte ki 
ünnepi köszöntőjében Dankó 
Béla, országgyűlési képviselő.

Az átadó ünnepséget meg-
tisztelő dr. Kovács Zoltán, te-
rületi közigazgatásért felelős ál-
lamtitkár elmondta, hogy a fej-
lesztés, az épület újjáteremtése 
250 milliós, hazai forrásból va-

lósult meg. Hangsúlyozta, hogy 
a kormányablakokban jelen-
leg már több mint 1500 típusú 
ügyet lehet intézni, ami kima-

gasló eredmény, hiszen 2011-
ben ez még csak 30 ügytípus 
esetében teljesült.

(Folytatás a 3. oldalon)

Elkezdték építeni a gyerekmedencét
Elkezdődött a gyermekme-

dence építése a gyógyfürdő te-
rületén. A munkák megkezdé-
sét Izsó Gábor és Kálmán Ti-
bor jelentette be a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón. A 
polgármester felidézte, hogy 
a hatvanas évek végén épült, 
évtizedeken át nagy népsze-
rűséggel működött strand, va-
lamint a gyógyfürdő felújítá-
sába 2008-ban vágtak bele. 
2009-ben uszoda épült tan-
medencével, majd a gyógyá-
szati részleget modernizálták 

EU-s forrásból. 2012-ben la-
kossági összefogás eredmé-

nyeképpen teljesen megújult 
a kültéri termálmedence is. A 

mostani, sorrendben negye-
dik lépés, a gyermekmedence 
megépítése után is megmarad 
a komplexum családias jelle-
ge, de újabb látogatói kört le-
het képes megszólítani, szerte 
a kistérségből. Mivel további 
uniós pénzekre nem számítha-
tunk, a későbbi fejlesztésekhez 
(külső élménymedence építé-
séhez, szaunapark és játszótér, 
esetleg kisebb hotel építésé-
hez) már önerő kell – szögezte 
le Izsó Gábor. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Busz menne a vonathoz
Békésről sokan utaznak 

Budapestre vonattal, és Me-
zőberényben szeretnének fel-
szállni rá. De a berényi vasút-
állomást nem érinti a Békés-
Mezőberény-Békés autóbusz-
járat. A békési önkormányzat 
legutóbbi képviselő-testüle-
ti ülésén vetették fel, hogy az 
önkormányzat közvetítésével 
transzferjáratot szerveznének 
meg. A magánvállalkozó reg-
gel egy vagy két járatot indí-
tana, és valamelyik esti vonat-

hoz biztosítaná az utazási le-
hetőséget, megfizethető vitel-
díj ellenében.

Az önkormányzat ezzel kap-
csolatosan igényfelmérést tart 
a lakosság körében egy online 
kérdőív segítségével. A válasz-
adásra július 17-ig van lehető-
ség. Ezután az önkormányzat 
összesíti a válaszokat és az igé-
nyeket. Az online kérdőív elér-
hető a bekesvaros.hu honlapon 
a Hirdetmények/Pályázatok 
címszó alatt. 

A szalagátvágás pillanata. A felvételen balról jobbra: Hidi József, Ta-
kács Árpád, Kovács Zoltán, Dankó Béla és Kálmán Tibor. 

Megkezdték a gyermekmedence megépítését a strand területén.
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A Madzagfalva harangja című színi előadás színészei. Középen ülve 
Tege Antal rendező és Gabnai Sándor, a szerző.
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Milyen gyakran mossunk arcot?
Kutatások szerint az európai országok közül azok-
ban mosakodnak a leggyakrabban az emberek, 
ahol nagy a forróság. Akár naponta kétszer is fel-
frissítik magukat, míg a kevésbé izzasztó éghaj-
laton élők ritkábban érzik 
szükségét a napi zuhanyzás-
nak, fürdőzésnek. Persze az 
adott ország vagy népcso-
port hagyományai is eltérő-
ek a tekintetben, hogy a nők 
és a férfiak milyen gyakran 
fürdenek, tusolnak és mos-
nak hajat. 

Száraz, érzékeny, ekcémára hajlamos bőr
A kiszáradásra hajlamos, vízhiányos bőrűek-

nek gyakran tanácsolják, hogy az érzékeny része-
ket ne mossák forró vízzel, ne áztassák hossza-
san. Ugyanis ezzel eltávolítják róla a vékony fagy-

gyúréteget, tovább gyengítve bőrük természetes 
védekező rendszerét. A reggeli szappanos arc-
mosás helyett a sima víz is megfelel. Az érzékeny 
bababőrt nem szükséges szappannal, fürdetővel 

mosni minden nap, elegen-
dő vizes vagy babaolajos 
vattával áttörölni a kipiroso-
dásra hajlamos területeket.

Zsíros, kombinált bőr
Ha könnyen olajosan 

fénylővé válik a bőre vagy 
kamaszként zsíros volt a 
bőre, akkor ajánlott a napi 

többszöri arcmosás, sőt egy kámforos, teafaola-
jos, aktív szenes vagy sószappanos arcmosás-
sal megtisztíthatjuk a bőrt a felesleges faggyútól 
és szennyeződésektől, megelőzve a mitesszerek, 
pattanások kialakulását.
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Élő fortélyaink

A FutAKi-ház Az irányi utcábAn

Az Irányi utca elején sorakozó polgárhá-
zakban egykor a keresztyén úri középosztály 
tagjai éltek, ezért is hívták ezt az utcát 1905 
előtt Úri utcának. 

Az Irányi utca 20. 
számú ház nem épí-
tészeti, hanem kul-
túrtörténeti jelentősé-
ge miatt érdemel fi-
gyelmet, hiszen több 
országos hírű, sőt 
nemzetközileg is el-
ismert író, költő is 
megfordult e falak 
közt Futaki Gergely 
könyvtárigazgató vendégeként. A házat Ger-
gely bácsi nagyanyja építtette az 1920-as évek 
elején. Rövid ideig élt itt Nóvé István fűszer- 
és csemegekereskedő is, de leghosszabb ideig 
Futaki Gergely és családja. Ebben az időszak-
ban többször járt Gergely bácsinál, és itt is 
aludt Féja Géza, a Viharsarok című szociog-
ráfiai mű szerzője. A népi írók közül Veres Pé-
ter is vendégeskedett e hajlékban. A jeles ven-
dégek közé tartozott még a Kossuth-díjas író, 
Illyés Gyula, aki itt vacsorázott. A házigazdá-
val, Futaki Gergellyel való beszélgetését mag-
netofonszalag is őrzi. Németh Lászlóval, a 
nagy író-gondolkodóval is jó kapcsolatot tar-
tott Gergely bácsi, a Kossuth-díjas író szin-
tén megfordult az Irányi utcai házban. Járt 
itt Nagy Attila színművész is. A ház falán, az 
utcai homlokzaton a híres emberek látogatá-
sát emléktábla jelzi. 

Futaki Gergely, mint könyvtárigazgató so-
kat tett Békés kulturális életéért. Ő egy na-
gyon udvarias, művelt ember volt. Igazi úri-
ember. Katonatisztként harcolt az orosz fron-

ton. Emlékiratát a 
Békési Újság közöl-
te. Érdemes a könyv-
tárban elolvasni, egy 
nem mindennapi élet 
tárul elénk. 

Az egykori lakók 
közül meg kell említe-
ni Cs. Kiss Andor re-
formátus lelkészt, aki 
rövid ideig élt ebben a 

házban. Ő a kezdetektől részt vett a reformá-
tus egyház kebelében működő Kék Kereszt 
Iszákosmentő Misszió munkájában. Cs. Kiss 
Andor egy igazi lelkigondozó lelkész volt, az 
ébredési mozgalom egyik oszlopos tagja. Tel-
jes szívvel szolgálta Istent és az embereket. 

Maga a polgárház főleg belül őriz értéke-
ket. Fennmaradtak a folyosó fa apácarácsos 
díszítései. A nyitott folyosó eredeti laptégla-
burkolata is megmaradt. 

Jelenleg a Futaki család leszármazottaié a 
ház. Lakóként itt él Szabó Imre és családja, 
ők is gondosan őrzik az építmény értékeit, 
köszönet érte. 

Reméljük, hogy e házat is láthatják az 
utánunk jövő nemzedékek, és minél többen 
megismerik Futaki Gergely Békés művelő-
déstörténetében betöltött szerepét. 

Bíró György, városvédő

Minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

MAGYARORSZÁG

EURÓPAI ORSZÁG
ERŐS ÉS BÜSZKE
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A családok otthonteremtése a cél
békés város önkormány-

zata is támogatja a maga 
lehetőségeivel a fiatal csa-
ládok saját otthonhoz jutá-
sát. A közelmúltban több 
százezer forintot ítélt oda 
a képviselő-testület. 

A városi költségvetés 
2017-ben is tartalmaz 10 
millió forint kamatmentes 
kölcsönt, amelyet első lakás-

hoz jutóknak ad a testület. 
A keretből a fűtéskorszerű-
sítést (gáz bevezetését, köz-
ponti fűtés újonnan törté-
nő megépítését) is támogat-
ja a város. Nem igényelhető 
támogatás lakásfelújításra. 
Május 25-én a képviselő-tes-
tület egy külföldről hazaköl-
töző családnak és egy városi 
önkormányzati intézmény-

ben dolgozó személynek ítélt 
oda kamatmentes kölcsönt. 
Mindkét család az első laká-
sát vásárolja meg. Ez az ösz-
szeg csak apró segítség a sa-
ját megtakarítás és banki hi-
tel mellé, de sok esetben na-
gyon is megvan a helye en-
nek a pénznek is – ismertette 
Mucsi András, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke. 
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találkozások

A besűrűsödött júni-
us találkozások sorát hoz-
ta. Előbb Rimaszombat, 
ahová a KÉSZ elnöksége 
„rándult ki” együttmű-
ködési szerződést kötni az 
ottani hasonszőrű mint-
egy 90 fős csapattal. Egy-
koron szimplán Felvidék, 
ma Szlovákia. Egykoron a 
lakosság 98 %-a magyar, 
mára ez 35 %-ra apadt. 
Kivándorlás, fejleszté-
sek hiánya, államnyel-
ven csaknem minden. De 
a főtéren magyar köny-
vesbolt, ahol a legbelső 
teremben minden egy-
kori „történelmi” terü-
let könyvkiadóinak anya-
nyelvi kiadványa megta-
lálható. És egy nem fiatal, 
de elszánt társaság, tag-
jai próbálják visszaszerez-
ni a tartásukat. S ez nagy 
szó. No, meg a katoli-
kus templom, ahol ugyan 
nincs magyar pap, de van 
magyar mise. Úgy, hagy a 
szlovák lelkész megtanult 
magyarul. Kicsit palóco-
san, de lelkesen és szé-
pen beszélve. Le a kalap-
pal előtte.

Aztán Kolozsvár, ahol 
nemcsak KÉSZ-esként, 
nemcsak erdélyi születé-
sűként, hanem békési-
ként is köszöntöttek min-
ket Sándor-Kerestély Feri 
barátommal, mert meg-
tisztelő feladatként el-
kísérhettük országos el-
nökünket és irodaveze-
tőnket. Az utazás célja 
ugyanaz volt, mint Rima-
szombaton: aláírni a meg-
állapodást a mi szerveze-
tünk és a nemrég megala-
kult Keresztény Értelmi-
ségi Kör Kolozsvár nevű 
szervezettel. No meg az is, 
amit Felvidéken is meg-
tettünk: bemutatni kiad-
ványunkat, a Kárpát-me-
dencei Népénektár című 
vaskos és szép könyvet, 
mely régiónként (Anya-
ország, Felvidék, Kárpát-
alja, Délvidék és Erdély) 
50-50 olyan népi egyházi 
éneket tartalmaz, amelye-
ket ilyen terítésben és me-
rítésben még nem adott 
ki senki. Szöveg és kotta 
együtt, tehát mindennapi 
használatra alkalmas álla-
potban. Felvidéken a mi-
se alatt és után szólalta-
tott meg néhányat a helyi 

kórus. Gyönyörűen. Ko-
lozsváron együtt énekel-
tük őket, előadók és hall-
gatók, nézők. Itt ugyan-
is a Szent Mihály temp-
lomhoz tartozó egyház-
község, a Katolikus Nő-
szövetség és a már emle-
getett KÉKK szervezésé-
ben Szent László Emlék-
konferencia zajlott rangos 
előadókkal és színvonalas 
előadásokkal. Ennek kere-
tében jutottunk mi is szó-
hoz, és itt mondhattam 
el, hogy 1974-ben, suttyó 
sepsiszentgyörgyi legény-
keként miként értem meg 
tudatos erdélyi magyar-
rá, hála a magyar irodalmi 
olimpia országos szaka-
szának és az Echinox fo-
lyóiratnak.

Amúgy a Kincses Ko-
lozsvár most emberi érté-
keit mutatta meg, hiszen 
Kovács Sándor főesperes 
úrnak köszönhetően kis 
csoda született itt. A ma-
teriális javak mesteri ke-
zelése mellett - s kicsit 
annak is grácia - a kö-
zösségek is virágzanak, 
ami az elmúlt idők mély-
pontjai után tényleg üdí-
tő és reményt adó, bíztató 
rezdülése az itteni, de az 
egész erdélyi magyar köz-
életnek is.

Közben és párhuzamo-
san más találkozások is 
zajlottak és zajlanak. Pol-
gármester urunk a lengyel 
kapcsolatokat építette, de 
sietett haza, mert hívta 
Kodály: a Békés-Tarho-
si Zenei Napok, a másik 
nagy találkozás a zene ha-
tárokat nem ismerő vilá-
gában. 

Aztán pár nap, és ismét 
útra kell kelni, és ismét 
örömadó, mely erre kész-
tet: a negyvenéves érettsé-
gi találkozó az egykoron e 
szép nevet viselő skólában: 
Sepsiszentgyörgyi Refor-
mátus Székely Mikó Kol-
légium. Az alma mater 
ódon falai hívnak, s a ben-
ne eltöltött életet és em-
bert szabó idők emlékei. 
No, meg a volt osztálytár-
sak, akikkel az idő teltével 
nemhogy lazulnának, ha-
nem annál inkább „embe-
resednek” kapcsolataink. 
Mert lehet, hogy 1977-ben 
érettnek nyilvánítottak a 
nagybetűs életre, de most, 
2017-ben értünk valóban 
oda, hogy igazán megta-
nuljuk értékelni egymást.

Zajló események, bo-
londos világ, bohó embe-
rek, mégis, valahogy nagy 
idő szagú, reményt adó 
kor epizódja ez. 

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
június 17-24. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
június 24-július 1. 
Levendula Patika (Csabai u.)
július 1-8. 
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
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Pikó Attila és Tősér Anikó Éva. 

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Krizsán Pálné Domokos Eszter 
„Gyöngyi” (64 évesen), Petrás 
Zsuzsanna (64), Balogh Mihály 
(74), özv. Mészáros Mihályné Püs-
ki Zsuzsanna (85), Szabó Rozália 
(68, Bélmegyer), Szabados Gábor 
Mátyás (81), özv. Fazekas Mihály-
né Szőke Ilona (81, Bélmegyer).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Nem lehet italozni közterületen
Közterületen történő sze-

szesital-fogyasztás tilalmának 
bevezetéséről döntött legutób-
bi ülésén a békési képviselő-
testület. A rendeletmódosítás 
értelmében sértő magatartást 
követ el az, aki a város terüle-
tén működő szeszesital árusító 
hely és kerthelyisége 100 mé-
teres körzetében közterületen 
és a közforgalom számára át-
adott, magántulajdonban lévő 

területen szeszesitalt fogyaszt. 
Kivételt képeznek ez alól a 
gyógynövények gyógyászati 
jellegű szeszes kivonatot tartal-
mazó vagy ezek felhasználásá-
val készült termékek, továbbá 
az 1,2 %-nál kevesebb alkohol-
tartalmú üdítőitalok. 

A rendelet célja, hogy gá-
tolja azokat a lakosokat, akik 
nem tartják tiszteletben az 
együttélés szabályait, zavarják 

környezetüket. Nem terjed ki 
például az érvényes közterü-
let-használati engedéllyel ren-
delkező rendezvények és ese-
mények idejére. A rendelettel 
kapcsolatosan az önkormány-
zat tájékoztatta az illetékes ha-
tóságokat, a városi rendőrséget 
valamint a szabálysértésben el-
járó járási hivatalt. A rendelet 
teljes szövege megtalálható a 
bekesvaros.hu honlapon.  

Békés válasza Trianonra
Békés válasza Trianonra a 

testvértelepülésekkel való mind 
sorosabb kapcsolat kiépítése. 
Így lehetünk barátai, testvérei 
a gyergyószentmiklósiaknak, 
a magyarittabeieknek, a hegy-
közkovácsiaknak. Így tudjuk 
mi helyreállítani, amit a nagy-
hatalmak 97 éve tönkretet-
tek – mondta ünnepi beszé-
dében Mucsi András kulturá-
lis tanácsnok a városi trianoni 
megemlékezésen. A képviselő 
felidézte, hogy 2010 óta júni-
us 4-e a Nemzeti Összetarto-
zás Napja, az erről szóló jog-
szabályt az akkori kormány 
a legelsőként fogadta el. Fe-
jet kell hajtanunk azok előtt, 
akik hátrányokat szenved-
tek el nemzeti hovatartozásuk 
miatt, és munkálnunk kell a 
nemzet egységét – fogalmaz 

a jogi szöveg. Nem az a vá-
lasz, hogy idegeneket hozunk 
országunk területére, hanem 
hogy megkeressük az elszakí-
tott nemzetrészeinket és köze-
ledünk hozzájuk - tette hozzá 
Mucsi András.

Az ünnepi műsorban Vidó 
Edit verssel és Nagy Attila gi-
tárjátékkal lépett fel. A Hon-
foglalás téren tartott rendez-
vény végén mécseseket gyúj-
tottak a jelenlévők.  

Szegfű Katalin

Az emlékezők mécseseket gyújtottak a trianoni emlékműnél.
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Fejlődő pályán a békési egészségügy
(Folytatás az 1. oldalról)
Közben megkezdődött a 

szintén intézményünkhöz tarto-
zó gyógyfürdőben a gyerekme-
dence önerős építése. Nemrégi-
ben a régi szülőotthon épülete is 
megújult.

- Mi a helyzet a szakrendelésekkel?
- A szakrendelések folyamatosan működnek 

és gazdagodnak. A leghosszabb várólista az ult-
rahangvizsgálaton volt, de ez is megoldódni lát-
szik július 1-től Dr. Erdélyi tibor radiológus 
szakorvos alkalmazásával. A sebészeten is dupla 
rendelés van, hiszen hétfőn és pénteken délután 
is elérhető ez a szakrendelés Dr. Ottlakán Au-
rél révén. A reumatológia folyamatosan üzemel 
három orvossal (Dr. Urbancsok Judit egynapos 
szakrendelése három napra hosszabbodik júli-
us 1-től) és az ortopédián is két orvos rendel. 
Egy új orvos érkezésével megoldódni látszik a 
Dr. tóth János majdani nyugdíjba vonulásával 
a hiány. Egyre több szakrendelésen rendel két 
vagy több orvos, így a nőgyógyászaton, urológi-

án, bőrgyógyászaton, pszichiát-
rián, szemészeten. Bevált az új 
iskolaorvosunk, Dr. Kiss Anita. 
A legfrissebb terveink között 
szerepel egy egészségfejlesztési 
iroda kialakítása, amely pályá-
zatból valósulhatna meg.

- Hogyan jellemezné az eddigi ittléte alatti 
időszakot?

- Már első naptól mélyvízbe kerültem, de úgy 
érzem, rövid idő alatt ütős és fiatal csapat alakult 
ki az adminisztratív és a gazdasági szinten. Sze-
mélyi változások is történtek, de ez csak előnyére 
vált az intézménynek. Mára valóban hatékony, 
rugalmas team vesz körül. Az orvosok körében is 
folyamatos a megújulás a háziorvosi és a szakor-
vosi ellátást tekintve egyaránt. A gondos tervezés 
és rugalmasság mellett nagy szükség van a segítő 
önkormányzattal való gyümölcsöző kapcsolatra, 
hogy a város és környéke lakosainak egészség-
ügyi ellátása biztosított legyen. Jól érzem magam 
Békésen, egy nagyon élhető városra találtam, és 
úgy érzem, engem is elfogadtak.

Elkezdték építeni 
a gyerekmedencét

(Folytatás az 1. oldalról)
A most megkezdett munkák-

nak három hónap alatt kell el-
készülnie, a gyermekmedencét a 
Madzagfalvi Napokon tervezik 
átadni – ismertette Kálmán Ti-
bor. A sportügyekért felelős al-
polgármester elmondta, a célra 
az önkormányzat 22 millió fo-
rintot tervezett be, ehhez a Bé-
kési Fürdőért Közalapítvány és 
a Békés-Drén Kft. még ötmilli-
ót ad hozzá, az összköltségvetés 
így 27 millió forint. A terveket 
Csökmei László építész készítet-
te el. A medence 5-15 centimé-
ter mély lesz. A látványeleme-
ket, csúszdát is magában rejtő 
megoldásokat csak egy későbbi 
időpontban fejezik be. Elkészül 
viszont a medence környékének 
tereprendezése.  Sz. K.

Átadták a Békési Járási Hivatal új székhelyépületét
(Folytatás az 1. oldalról)
A beruházásnak köszönhe-

tően a Kossuth utca 4. szám 
alá költözött a korábban más 
ingatlanokban működő, hi-
vatalhoz tartozó Földhivata-
li osztály, és a Hatósági és 

Gyámügyi osztály. Így a ko-
rábbi négy épület helyett im-
máron két, kizárólag állami 
tulajdonban lévő ingatlant 
használ a  járási hivatal. Ez 
költségtakarékosabb és haté-
konyabb működést tesz lehe-

tővé. Emellett az ügyfél-ki-
szolgálási feladatok zöme a 
békési kormányablakba he-
lyeződhetett át, erősítve az 
egyablakos ügyintézés meg-
valósítását. A Földhivatali 
Osztály ügyintézői is a kor-

mányablak munkaállomásai-
nál látják el ezentúl felada-
taikat, a kormányablak ügy-
félfogadási idejéhez alkal-
mazkodva, amely jelentősen 
hosszabb, mint a korábban 
megszokott volt.
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Csendesül...
A proteStánSoK himnuSzA

2017-ben ünnepeljük a reformáció elindításának 500. évfor-
dulóját. Luther Márton német teológus világraszóló mozgalma, 
amely a korabeli katolikus egyház megújítására, elferdülései-
nek kisimítására irányult, 1517-ben vette kezdetét. Luther Már-
tont a német nyelv megújítójaként is tisztelhetjük, ő fordított le 
németre teljes egészében a Szentírást. Számos egyéb teológiai 
publikáció mellett sok Istent dicsőítő és hitéletet mindennapi 
gyakorlatához segítséget nyújtó költeményt írt, melyeket éne-
kelve adtak elő. A legegyszerűbb emberek is megértették, mai 
fogalommal valódi slágerek voltak a maguk korában. Az Erős 
vár a mi Istenünk című a legismertebb ezek közül, amely a lu-
theránusok-evangélikusok himnusza lett. József Attila is lefor-
dította. Az első két versszak az ő fordításában így szól: Erős vár 
a mi Istenünk, / Kemény vasunk és vértünk. / Inségben együtt 
van velünk, / Megvált és harcol értünk. / Kél az ősi rossz, / Baj-
vető gonosz, / Csel vad fegyvere, / Erőszak ővele, / A földön ő az 
első. / Önnön erőnk csak délibáb/ és bizony esnénk esten. / De 
harcba küldte Egy Fiát / Értünk maga az Isten. / Kérded-é, ki 
az? / Jézus, az igaz. / Sok had, Egy a fő, / Nincs Isten más csak 
Ő, / Krisztus a Győzedelmes.

Lázár János Szarvason, a történelmi Magyarország köze-
pét jelző szélmalom mellett mondott beszédet a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából. A Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter arról beszélt, hogy Európa és a szomszédos 
országok vezetőinek ideje, hogy kimondják, elismerjék és 
politikájuk igazodási pontjává tegyék, hogy Trianon legna-
gyobb kárvallottja Magyarország, amelyet megillet a jóváté-
tel, ha még csak erkölcsi is. A magyarság, a magyar nemzet 
trianonnak áldozata, nem pedig előidézője, és nem az elkö-
vetője. Az nem járja, hogy csak annyit tudnak mondani erre 
a történelmi igazságtalanságra, hogy a magyaroknak ideje 
volna végre túllépniük a régi sérelmeken. A miniszter em-
lékeztetett rá, hogy közeleg a trianoni békediktátum száza-
dik évfordulója, amely nem a felejtésre ad okot. Az évfordu-
ló arra teremt alkalmat, hogy Magyarország és a magyarság 
legalább erkölcsi jóvátételt kapjon a világ-történelem legna-
gyobb igazságtalanságáért, amelynek a magyar nép a leg-
nagyobb kárvallottja volt, és a mai napig az is maradt. Le-
szögezte, hogy nem határrevízió a cél, az etnikai feszültsé-
gek kialakulását pedig meg kell előzni, de hozzátette, hogy 
mindez nem jelenti azt, hogy újabb száz évig tűrni kell a 
provokációkat. 

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Megyei kamarazenei versenyen 
az alapfokú művészeti iskolások

A közelmúltban tartották a 
Békés Megyei Alapfokú Mű-
vészeti Iskolák Kamaraze-
nei Találkozóját a gyulai Er-
kel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. A neves ese-
ményre hét intézmény har-
mincegy hangszeres csoportja 
nevezett, száztizennégy tanu-
lóval. Az előadott produkció-
kat a Szegedi Tudományegye-
tem Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakgimná-
zium tanáraiból álló három-
tagú szakmai zsűri értékel-
te. A Dr. Hepp Ferenc Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát két kamaracso-
port képviselte, akik zeneileg 
és szakmailag is színvonalas, 
igényesen kidolgozott pro-
dukciókkal készültek a meg-
mérettetésre, melynek ered-
ményeképpen Kelemen Kitti 

(fuvola), Kis Dorka (hegedű), 
Prisztavok Ádám Zénó (csel-
ló) és Péter Lilla Dóra (zon-
gora) kvartettje bronzminősí-
tést kapott.  Felkészítő taná-
rok:  Bohus Andrásné, Banner 
Mária és Lipcseiné timkó Sá-
ra. A Bucsi Anita, Durkó Ju-
dit, Knapcsek Brigitta alkotta 
zongoratrió aranyminősítést 
vehetett át. Felkészítő tanáruk 
Kovács Gabriella volt.
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Még lehet 
üdülésre 
pályázni

Június 30-ig még lehet pá-
lyázni a Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány idén és jövő-
re felhasználható üdüléseire. A 
pályázatok ezúttal nagyszülők-
nek és unokáiknak, gyermekü-
ket egyedül nevelő szülőknek 
és gyermekeiknek, illetve két-
gyermekes családoknak szól-
nak és az Erzsébet-program-
ban részt vevő szálláshelyek 
valamelyikén vehetők idénybe 
4-5 napos pihenésekre. 

Regisztrálni és pályázatot 
benyújtani most is kizárólag 
elektronikusan lehet a www.
erzsebetprogram.hu oldalon. 
Akinek a regisztráció és a je-
lentkezés gondot okoz, segít-
séget kérhet a Civil Szerveze-
tek Házában, a Hőzső utca 4. 
szám alatt.  

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

Zsindely érkezett! Már 1675 Ft/m2 ártól.

Fess 
Rochilde

Elegáns 
ír-angol 

nyári ruhák, 
szoknyák, blúzok, 

kiegészítők, 
nyári cipők 
érkeztek!

CsIrkErEndELés!
vörös, fehér, 

Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

A könyvek ünnepe zajlott
Június 7-10. között vá-

rosunkban is megrendezték 
az Ünnepi Könyvhetet és a 
Gyermekkönyvnapokat. A 
könyvhéten három előadá-
son vehettek részt az érdek-
lődők. Június 7-én Dr. Szele 
György, egy Amerikai Egye-
sült Államokban élő magyar 
orvos mutatta be Egy Szé-
chényi varázsa című történel-
mi regényét. Június 8-án es-
te székely irodalmi humor-
estet tartott könyvtárunk-
ban két fiatal erdélyi író-elő-
adóművész, Muszka Sándor 
és Orbán János Dénes, akik-
nek könyveit dedikálva meg 

is lehetett vásárolni az előadás 
után. Június 10-én pedig ifj. 
Csókási Pál, Győrben élő csil-
lagász, a Magyar Csillagásza-
ti Egyesület tagja tartott is-
meretterjesztő előadást élte-
tő csillagunk a Nap címmel, 
melyben megtudhattuk, hogy 
milyen tanulságot rejt csilla-
gunk létezése, és hogyan szol-
gálja a földi életet naprend-
szerünk hatalmas karmeste-
re. A könyvhéten a könyvtár 
előtti sátorban kedvezményes 
áron vásárolhattak könyveket 
a könyvbarátok, a gyermekek 
pedig kézműves foglalkozáso-
kon vehettek részt.  zs. i.

TEXTILház
 függöny 

Békés Kártyával – 8%
 fényzáró (black out) 
sötétítők 
akciós áron

 ágyneműhuzatok 
már 3800 Ft-tól

lepedő
köntös
törölköző
viaszosvászon

Címünk: 
Széchenyi tér 5., 

a Dübögő mellett.
nyitva: 

hétfő-péntek 9-17 óra, 
szombat 8-12 óra között.
Telefon: 30/401-07-27.

Múzeumok Éjszakája
Június 24-én, szom-

baton este hattól a Bé-
kési Galériában (Szé-
chenyi tér 4. szám) 
tartják a Múzeumok 
Éjszakája rendezvényt. 
A Békés Városi Jantyik Mátyás 
Múzeum szervezésében a gye-
rekek fonálból színes madárkát, 
papírgyöngyből fűzött láncot 
vagy fonott karkötőt készíthet-
nek, de kipróbálhatják ügyes-
ségüket (műbőrből) pénztárca 
vagy telefontok összeállításá-
ban is. Színes fém tartódobozt 
mintázhatnak dekupázs tech-
nikával. Lesz továbbá kirakózás 
Jantyik Mátyás festőművész, a 

múzeum névadójának 
képeivel, illetve foglal-
koztató füzet is kitölt-
hető édes jutalomért. 
A felnőttek a „Körök, 
egyletek – A civil tár-

sadalom története” című kiállí-
tást tekinthetik meg, vagy ké-
nyelmes székekben ülve kihan-
gosított prezentációt láthatnak 
Jantyik Mátyás festőművész 
munkásságáról, vagy a Békés-
Tarhosi Énekiskoláról. A vetí-
tések minden félórában kez-
dődnek. Az esemény országo-
san belépődíjas, gyermekeknek 
és nyugdíjasoknak 100 Ft, míg 
felnőtteknek 200 Ft. 

 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.

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

90 éves lett az igazgató

tarkovács Imre nyugalmazott igazgató április 27-én volt 90 
éves, ebből az alkalomból köszöntötte őt Izsó Gábor polgármester. 
Imre bácsi közel 30 évig volt az egykori 636-os Ipari Szakmunkás-
képző Intézet igazgatója. Számtalan jó szakember végzett az általa 
vezetett intézményben, a mai napig ráköszönnek a főtéren egykori 
diákjai. Kezdetben a Szarvasi utca 22. szám alatti épületben mű-
ködött az iskola, majd 1968-ban vehették birtokba a Vásárszél u. 
6. szám alatti hattantermes iskolaépületet a tanulók. 

Tarkovács Imre kiváló sportoló volt, 1944-ben országos ma-
gasugró bajnokságot nyert. Az oktató-nevelői munka mellett 
fontosnak tartotta a diákok tanórán kívüli testedzését és segí-
tette a mozgás iránt fogékony gyermekeket. Kiváló ökölvívók 
kezdték pályafutásukat ebben az intézményben, nem véletlen, 
hogy a nyolcvanas évek elején, amikor két országos ökölvívó baj-
nokságot is megnyertek a tanulók, az iskolát személyesen láto-
gatta meg Papp László, háromszoros olimpiai aranyérmes bok-
szolólegenda. Tarkovács Imrét felesége mellett két lánygyerme-
ke, öt unokája, és egy dédunokája köszöntötte fel.  
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Derűs Kupa kilencedik alkalommal

Június 8-án immár kilen-
cedik alkalommal szervezte 
és rendezte meg a békési De-
rűs Ház – Fogyatékos Embe-
rek Nappali Intézménye a fo-
gyatékkal élő emberek sport-
rendezvényét, a Derűs Ku-
pát. Megyénk több települé-
sének intézményeiből érkez-
tek a versenyzők, így Békés-
csabáról, Gyuláról, Mezőbe-
rényből, Sarkadról, Kétegy-
házáról. Több versenyszám-
ban sportoltak, egyéniben 
futásban, kosárlabdadobás-
ban, medicinlabda-dobás-
ban, karikával célbadobásban 
és helyből távolugrásban. De 
zajlottak csapatversenyek is. 
Természetesen nem marad-
hatott el a díjazás sem. Az 

összesítésben holtverseny-
ben harmadik lett az oros-
házi Vadvirág Esély Klub és 
a mezőberényi Mécses Egye-
sület, második a békési Har-
mónia Ház, az első helye-
zést pedig a házigazda De-
rűs Ház sportolói érték el. Az 
egyéni versenyekben is majd-
nem minden számban a bé-
kési Derűs Ház és a Harmó-
nia Ház képviselői nyertek. 
A kerámiából készült érme-
ket a mezőberényi Kovácsné 
osan Ágnes fazekasmester 
készítette el. Az ízletes pap-
rikás krumpli ebéd után rö-
vid táncházban mozoghattak 
együtt az intézmények tagjai, 
amelyet okányi Mihály tánc-
pedagógus vezetett.  zs. i.

Mennyi a „szükséges Mennyiségű” kosz?
Napról napra bizonyosodik be, hogy a széltől is óvott gye-
rekek gyakrabban lesznek allergiásak, mint az egészséges 
mennyiségű koszt is tartalmazó környezetben felnőtt társaik. 
Nem arról van szó, hogy nem kell takarítani! Arra kell figyelni, 
hogy mindezt az egészséges mérték szerint végezzük. Nem 
kell fertőtlenítőszeres, takarítószeres flakonnal a kézben fel-
alá szaladgálnia a kisgyermekes anyukáknak. Nem kell a 
porszívózás rabságába sem esni, különösen, ha nem porat-
ka-allergiás valaki a családban. Tudományos vizsgálatok so-
ra támasztja alá, hogy nem ördögtől való háziállatokat tartani 
a csecsemőt vagy kisgyermekeket nevelő családokban. At-
tól, hogy valakinek a háztartásában kutya vagy macska is él, 
még nem lesz kutya- vagy macskaszőr allergiás. Persze ne 
egyen ugyanabból a tálból a gyerek és a kutya, ne puszilgas-
sák a jószágot. De engedjük meg a gyereknek, hogy élvezze 
az állatokkal együtt töltött időt, simogassa meg őket, futká-
rozzon és játsszon velük!

Folytatjuk…

mea sponte, gratis
A latin cím magyarul ennyit tesz: jó szántamból, ingyen. 
Illik a beszélgetőtársamra. Virág Istvánt, sokan ismerik vá-
rosunkban. Legtöbbször fényképezőgéppel a kezében sü-
rög-forog, hogy megörökítsen valamilyen fontos eseményt. 
A látszólag komoly, ám valójában jó humorú, víg kedélyű, 
mozgékony Pistáról nehéz elhinni, hogy 70 éves. Azt pedig 
még kevesebben tudják, mi mindent csinál még a fotózá-
son kívül, jószántából, ingyen. 

- Pista! Hogyan foglalnád 
össze eddigi életedet röviden?

- Békésen születtem 1946. 
október 11-én. tősgyökeres 
békésinek vallom magam. Az 
édesapám ács volt, az édes-
anyám pedig a szőnyegszö-
vőben dolgozott. Egy szem 
gyerekként cseperedtem fel. 
Helyben végeztem az iskolái-
mat. Akkoriban még kötelező 
volt a kétéves katonai szolgá-
lat, amit én sem úsztam meg. 
Leszerelés után a vasút építő-
szolgálatánál helyezkedtem el 
és ott dolgoztam 15 évig. Ez 
egy kicsit vándormunka volt. 
Amikor megnősültem, sze-
rettem volna közelebb lenni 
a családomhoz, ezért otthagy-
tam a vasutat és a békéscsa-
bai Dürer Nyomdába men-
tem gépkezelőnek. Innen a 
Kner Nyomdába vezetett az 
utam, ahol a címkekikészíté-
si csoportvezető voltam. Majd 
egy magánnyomdában lettem 
műszakvezető és onnan men-
tem nyugdíjba. Kétszer kö-
töttem házasságot és kétszer 

váltam el. Négy leánygyer-
mek édesapja vagyok.

- Polgárőr egyenruhában is 
lehet látni téged. Mit csinálsz 
ott?

- Pár évig csak a fényképe-
zés kapcsán találkoztam a Pol-
gárőrséggel. Közelebbről csak 
2010-ben ismertem meg az 
ott folyó munkát és úgy dön-
töttem, én is belépek. Részt 
veszek minden megmozdulá-
sunkban, de elsősorban mint 
sajtóreferens tevékenykedem. 
Amikor megalakult az oPSZ 
Sajtószolgálata, a megyei el-
nök engem javasolt sajtórefe-
rensnek, így kerültem ebbe a 
beosztásba. Feladatom a Pol-
gárőrség népszerűsítése a la-
kosság körében, kapcsolattar-
tás a sajtóval, cikkek, fotók ké-
szítése a Polgárőrség lapjának, 
rádiójának, a megyében a Pol-
gárőrség kommunikációjának 
szervezése, együttműködés 
a helyi rendőri és rendészeti 
szervek szakterületi vezetőivel. 
Alapító tagja vagyok az oPSZ 
Sportegyesületének is, mely 

2014-ben alakult meg. Hiszen 
nem idegen tőlem a sport, mi-
vel sokáig voltam NB-s ké-
zilabda játékvezető. Aktívan 
részt vettem a déli határsza-
kasz védelmében 2015-ben és 
2016-ban, több Békés megyei 
polgárőrtársammal együtt 
Röszkénél, az emigránsok el-
len. Megesett, hogy úgy érez-
tem, belecsöppentem „A tize-
des meg a többiek” című film-
be, mert az emigránsok már a 
konyhában voltak, melyet ma-
gam is tapasztaltam. Többször 
is kaptam elismerést az önként 
vállalt polgárőr tevékenysége-
mért, melyet az ország védel-
me, Békés város lakosságának 
biztonsága érdekében az bűn-
megelőzés területén végez-
tem. (Polgárőr érdemkereszt 
ezüstfokozata, Az év polgárőre 
kitüntetéseket kapta meg Ist-
ván - szerző.)

- A legtöbb ember úgy ismer, 
hogy a fényképezőgép ott van a 
kezedben. Mondj valamit er-
ről a „szerelemről” is!

- A fotózás rejtelmeibe 1960-
ban Laczkó Ernő bácsi vezetett 
be. tőle tanultam meg az ala-
pokat, az előhívást, nagyítást, 
retusálást. Aztán a gimnázium 
szakkörében fotózgattam to-
vább. A digitális fotózásba 2010-
ben kezdtem bele. Majd 2012-
ben megismerkedtem Skultéti 
Imrével egy fotókiállításán és az-
óta készítek fényképeket a Bé-
kés Mátrix hírportálnak. Csak 
egy pontban egyezik ez a sokféle 
tevékenység, hogy valamennyit 
önként és ingyen csinálom.

- Végül is milyen embernek 
tartod magad?

- Közösségi embernek. Sze-
retek tenni azért a közössé-
gért, amelyben élek. Ez talán 
abból is látszik, hogy a fotó-
immal közelebb viszem a tör-
ténéseket azokhoz, akik nem 
voltak jelen, és ezzel maradan-
dót tudok nyújtani az utókor 
felé. Szeretem a sportot, vala-
mennyi formáját. Nézem és 
fotózom. Sokat vitatkozok, és 
bár sokszor nincs igazam, pró-
bálom az érveimet megvédeni. 
Viccesen azt is mondhatnám: 
én minden kilométerkőnél ott 
vagyok.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: dr. 
Molnár Zsuzsanna gyógyszerész.

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!

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

TiszTelT PálinkafőzeTők!
a Békési Pálinka zrt. 

megkezdTe a Bérfőzési előjegyzésT. 
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),

keddtől szombatig 8-16 óra.
Telefon: 66/741-550. mobil: +36-70/946-83-21.

főzési díj: 1650 ft/liter (50%, szeszadóval)
Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.htmlÉtterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

Házhoz szállítás 
12–22 óra között.
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Több mint 300 gyermek 
kap nyáron meleg ételt

Mintegy 330 békési gyer-
mek kap nyári étkeztetést 
több mint 13 millió forintos 
állami normatívából június 19. 
és augusztus 16. között. A 43 
munkanap alatt közel 16 ezer 
adag ételt osztanak ki a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat koordinálásában az Eötvös 
József iskola konyháján.

A nyári étkeztetésen túl-
menően az önkormány-

zat Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálata figyelmet fordít 
arra is, hogy a vakáció idejére 
tartalmas programokat szer-
vezzen a szociálisan rászoru-
ló gyermekeknek. Június 24-
én a népszerű „Fuss a nyárba” 
sportos megmérettetésre csá-
bítják a fiatalokat, illetve jú-
nius 26. és július 21. között 
nyári tábor lesz a Kispince ut-
cai tájházban.  
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Hogyan károsít a zaj? 
A zaj a hallószervben lévő, úgynevezett szőrsejteket ká-
rosítja, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a hallás-
hoz. Ha egyszer ezek megsérültek, már soha többé nem 
regenerálódnak, és fokozatos hallásromlást idéznek elő.

Mit tehet ellene? Távolítsa el a zajforrást. Amennyiben ez 
nem lehetséges, távolodjon el a zajforrástól. Használjon 
füldugót zajos szórakozóhelyen! Ha zajos munkahelyen 
dolgozik, használjon ipari zajvédelmi felszerelést! kérje 
meg a környezetében lévő embereket, hogy csökkentsék 
az önnek kellemetlenséget okozó zajkeltést.

Ingatlan 2 millió forintig

Horgásztórész a borosgyáni 4-es tavon 
eladó. Irányár: 400 ezer Ft. 70/236-35-37.
Bélmegyeren, a Dózsa utca 1. szám alatti 
régi kis ház nagy kertel eladó. Irányár: 550 
ezer Ft. Érd.: 30/48-42-408. 
Horgászhely eladó a Borogyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/218-
55-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Dió u. 7. szám alatti ház 620 m2 telekkel 
eladó felújításra vagy lebontásra. Irányár: 
2,5 millió Ft. Érd.: 70/514-26-70, 30/694-
62-20.
Szélső u. 20. szám alatti hat helyiségből 
álló, nagy udvaros parasztház eladó 2,8 
millió Ft-ért. Tel.: 20/48-75-470.
A Bocskai utcában kis ház eladó. Irányár: 
2,5 millió Ft. Tel: 30/30-57-955.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 

Borosgyáni horgásztavon horgász-
hely eladó. Irányár: 3,53 millió Ft. 
30/925-87-07. Lehoczki.

Hajó u. 18. számú ház eladó 4 millió Ft-ért. 
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Összkomfortos, azonnal költözhető csalá-
di ház eladó 4,2 millió Ft-ért. CSOK igé-
nyelhető. Tel.: 66/414-919.
Felújítandó ház a Borosgyáni utcában el-
adó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/228-33-57.

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. 
Veres Péter tér csendes részén 54 m2-
es, erkélyes, egyedis, azonnal költözhető, 
második emeleti lakás eladó. Irányár: 5,19 
millió Ft. 30/95-62-215.
Központhoz közel, csendes helyen csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 
30/359-76-90, 70/941-39-08.
Teleki utcában 2+félszobás, összkomfor-
tos régi építésű ház eladó. Irányár: 5,2 mil-
lió Ft. Érd.: 70/941-39-08, 30/359-76-90.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított kocka-
ház beköltözhetően eladó 5,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Kossuth 23-ban földszinti, másfélszobás 
lakás eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 
20/47-25-094.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  

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, összkom-
fortos lakóház melléképületekkel kis tel-
ken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. 20/265-
01-55.

Békésen, a központhoz közel, két ut-
cára nyíló telek parasztházzal, ál-
lattartásra alkalmas melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 
Érd.:30/925-77-46.

Adyn első emeleti, erkélyes, teljesen felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 
70/340-28-48.
Posta utcai kétszobás összkomfortos ház 
718 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 millió 
Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Mátra utcában ház eladó. Irányár: 7 millió 
Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, központi 
fűtésű ház eladó vagy harmadik emeltig 
lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. 
Érd.: 70/26-30-254.
Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, egye-
di gáz-cirkófűtéses, klímás, szép állapotú 
lakás eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 30/949-
99-18.
Karacs 1-ben III. emeleti, 1 + 2 félszobás, 
57 m2-es, felújított, burkolt nagyerkélyes, 
klímás, szigetelt lakás eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. Tel.: 20/413-28-87.
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 tégla 
családi ház nagy kerttel, termő gyümöl-
csössel eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 
30/597-19-00.
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás, 
II. emeleti, erkélyes, téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió 
Ft, Tel.: 20/326-79-26.
Főtéri ABC fölött, 2. emeleti, háromszo-
bás, nagykonyhás, középső, egyedi fűté-
sű, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,7 millió 
Ft. Érd.: 20/447-56-26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó. Ár: 8,9 millió Ft. Érd.: 30/973-
29-64.
Háromszobás ház nagy telekkel eladó 9 
millió Ft-ért. Jószágtartásra kiválóan al-
kalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szo-
bás 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.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Kétszobás, ebédlős, nagykonyhás kertes 
ház eladó garázzsal, műhellyel, kis kert-
tel. Irányár: 10,6 millió Ft. Tel.: 30/693-
47-85.
Adyn 2,5 szobás, 74 m2-es felújított lakás 
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 11 millió 
Ft. Tel.: 70/303-57-81.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Gazdálko-
dásra alkalmas. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 
70/77-44-751. 
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65. 
Bethlen u. 10. szám alatti felújított, három-
szobás, nagy udvaros ház eladó 13,5 millió 
Ft-ért. 20/487-54-70.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, ren-
dezett kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 
14,5 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.

Emeletes kertes ház eladó 16,5 millió Ft-ért 
a Dózsa utcában. Tömblakást hatmillióig 
beszámítok. Tel.: 70/262-96-61.
Petőfi utcában 4,5 szobás, tetőtér-beépí-
téses, 132 m2-es családi ház gáz-és ve-
gyes tüzelésű fűtési lehetőséggel, sok 
melléképülettel 789 m2 telken eladó. Irány-
ár: 17,5 millió Ft. Érd.: 30/209-29-33.   
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 
23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

INGATLANT KERES
Házat vagy lakást vennék 5-6 millióig, jó 
helyen. Egymillió előleg, 500 ezer Ft havi 
törlesztés. Tel.: 20/447-56-26.
Kétszobás, összkomfortos kockaházat 
keresek megvételre 9 millió Ft-ig. Tel.: 
30/43-42-297.
Kétszobás, erkélyes tömblakást kere-
sek albérletbe. Egy év kaució előre. Tel.: 
20/447-56-26.

KERT, SZáNTóFöLD
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76. 
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és a kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös el-
adó. Fúrt kút, villany, pihenőhely, főzésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kis kőházzal 
eladó. Érd.: 66/634-372.
Sebők kertben 1198 m2-es zártkert eladó 
téglaépítésű nyaralóval, pincével. Víz, vil-
lany. 70/645-31-79.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Tel.: 70/366-61-48.
A Szécsénykertben kert eladó 100 ezer Ft-
ért. Érd.: 30/484-24-08. 

áLLAT
Tacskó-keverék kiskutyát keresek. Lehe-
tőleg fekete legyen. Tel.: 30/504-07-11.
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Kecskék eladók. 66/634-507.
Munkavérvonalú németjuhász szuka kisku-
tyák eladó fekete rajzos színben, oltva, szám-
lával. Július 6-tól elvihetők. 30/749-12-23.

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

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

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

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

JáRMű, ALKATRÉSZ
1982-es gyártmányú Piros Jawa motorke-
rékpár jó állapotban eladó. Tel.: 30/293-
27-51.
Nagyon szép, megkímélt, háromkerekű, 
bordó színű elektromos tricikli eladó. Érd.: 
20/592-85-04.
Háromkerekű, kétszemélyes motorkerék-
pár, nagy raktérrel, 14700 kilométerrel, 218 
köbcentis, szinte új állapotban sürgősen 
eladó. 70/703-90-20.
Romet 50 cm3-s kismotor fix áron, 20 ezer 
Ft-ért eladó. Kábelcserére szorul. Szabó D. 
u. 27/1. Bejárat a Révész utca felől.
250 ETZ bontott alkatrészek eladók. 
30/67-52-575.
Jó műszaki állapotú elektromos kerékpár 
eladó. Tel.: 30/27-26-743.
Deawoo Tico 800 cm3 fehér jó állapotban, 30 
ezer km-rel, riasztóval eladó. 20/775-97-25.
Elektromos, négykerekű rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 70/588-04-66.
Lakókocsi teljes felszereléssel, elősátorral, 
aggregátorral, napkollektorral betegség mi-
att eladó. Négyszemélyes, műszakizott. 
Irányár: 750 ezer Ft.
Simson S50N jó állapotban eladó. Fix ár: 
70 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
Opel Astra 1,7 TD kombi bontott alkatré-
szei eladók. 20/775-97-25.

MUNKáT KERES, AJáNL
Hagyományos írógép javítására szakem-
bert keresek. 70/317-24-96.
Idős férfi gondozását vállalnám, kerti mun-
kát is. 70/771-12-34.
Takarítói munkát keresek, kizárólag nők-
nél, csak hétvégén. Tel.: 30/75-30-187.
Megbízható nyugdíjas férfi alkalmi gép-
kocsivezetést vállal, saját gépkocsival is. 
Érd.: 30/269-04-17.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási mun-
kát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-
96-39.
Napi négy órában házkörüli vagy kőműves 
munkát keresek. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉb 

Tölgy konyhakész tűzifa. Füstölniva-
ló fűrészpor. Keményfa oszlop, karó, 
deszka. Tel.: 20/396-66-42. 

2,5 mázsa cefre eladó. Érd.: 66/634-372.
Bontásból eladó: csempekályha, tégla, 
cserép, ablakok, redőnyök, konvektorok, 
oszlopok, csatorna, üvegfalak, anyakecs-
kék, gidák, széna, csirkeetető-itató, állat-
szállító kaloda, esőcsatorna, csatornavas, 
samott tégla, kéményajtók. 20/472-96-58.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban eladó. Grohe zuhanycsaptelep 
fejzuhannyal, termosztáttal eredeti cso-
magolásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal két 
támlás székkel. Érd.: 66/413-771.
Eladó: fúrt kúthoz való szivattyú, paprika-
daráló. Érd.: Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, 
délután.
Vásárolnék satupadot, műhelyasztalt, 
nagy asztalokat, vas öltözőszekrényeket, 
gyalupadot, morzsolót, szecskavágót, 
öntvény lábast. Hagyatékot, régi bútort, 
tollat. 70/217-22-67.
Fiú sport babakocsi, lánynak roller eladó. 
Temesvári u. 3. 70/249-12-05.
Megvételre keresek asztalos gyalupadot, 
szorítókat, marófejeket. 20/472-96-58.
Teljesen jó állapotban lévő Kunert babako-
csi (zöld-vajszínű, fiús) eladó 20 ezer Ft-
ért. Tel.: 70/500-67-17.
Nagyon szép, fából készült hálószobabútor 
eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Vállfás szekrényt keresek olcsón. 66/650-
471.
Eladó: előszobafal, 5 db szódásüveg, gáz-
palack, húsvágógép, rekamié, 37-38-as 
munkásbakancs, háromrészes ülőgar-
nitúra, szobafenyő, jukka pálma. Érd.: 
30/905-49-14.
Eladó: 300-as faipari kombinált gyalu-
gép, favázas, 400-as egyengető gyalugép, 
2200-as asztalméretű szalagcsiszológép. 
30/860-17-03.
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.: 70/77-44-751. 
Eladó 190 db Magyar Horgász című újság 
2000-től 2016-ig. Vannak teljes évfolya-
mok is. Ára: 2500 Ft. Tel: 30/6552515.
Páncéltőkés zongora, üveg dohányzóasz-
tal, boltba való fém polc eladó. Tel.: 30/30-
579-55.
Hullámpala, valamint 3,5 m x 2,5 m alap-
területű, 1,8 m magasságú cseréplécből 
készült három darabból álló szétszedhe-
tő, szállítható tároló eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Kukorica eladó. Tel.: 06 30/433-79-89.
Alig használt kerekes szék eladó. Érd.: 
30/402-26-37.
Elektromos rokkantkocsi és szobakerék-
pár eladó. 70/504-86-39.
Bontásból eladó 2 db kézmosó kagyló 
csapteleppel (fix ár: 8500 Ft/db), zomán-
cos mosogató nagyméretű csurgatóval 
(6000 Ft), használt Hajdu keverőtárcsás 
mosógép (10 ezer Ft) és új Hajdu centrifu-
ga (30 ezer Ft). Szabó D. u. 27/1. Bejárat a 
Révész utca felöl.
Bélmegyeren bontott kis tégla, műanyag 
IBC tartály, 10 db nagy fóliaváz eladó. 
30/48-42-408.
Csepel és Lucznik lábbal hajtós varrógép, 
dohányzóasztal, demizson, vonalas tele-
fonkészülék eladó. Tel.: 70/612-83-74.
Kamuton kukoricamorzsoló és fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Szép szekrénysor+asztal 6 székkel 100 
ezer Ft-ért, férfi bicikli 20 ezer Ft-ért, sza-
lagos magnó szalagokkal eladó. Érd.: 
20/447-56-26.
Teakályha eladó 20 ezer Ft-ért. 20/481-
18-59.
Pehelypaplan és elektromos rovatirtó el-
adó. 30/56-30-130.
Porszívó jó állapotban és mélykúti szivaty-
tyúmotor eladó. Tel.: 70/588-04-66.

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: június 27. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!
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Szép sikereket hoztak 
a békési néptáncosok

Nemrégiben orosházán rendezték meg a Békés Megyei Gyer-
mek- és Kisegyüttesek Találkozóját, illetve annak szólótáncverse-
nyét. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet 
Iskola néptáncos növendékei, akik egyben a Belencéres Néptánc-
együttes táncosai is, több mint 60 fővel indultak a megméretteté-
sen. A két nap alatt összesen hat produkciót mutattak be, minden 
esetben az elérhető legmagasabb díjjal, aranyminősítéssel díjazta 
a neves szakmai zsűri. Emellett különdíjként a gyermekcsoport 
meghívást kapott egy országos néptáncfesztiválra. 

A tavaly szeptemberben alakult Belencéres Néptáncegyüttes 
Utánpótlás Csoportja első színpadi fellépésén Gyermeklakodal-
mast adott elő. A gyermekcsoport Nyírségi táncokat, míg az if-
júsági csoport Magyarpalatkai táncokat mutatott be.  A szólisták 
közül ifj. Mahovics tamás Magyarpalatkai sűrűmagyar és kor-
csost, Szatmári Dzsenifer és Barkász Márton Györgyfalvi csár-
dás és szapora produkciót, míg Izsó Lajos Hunor Inaktelki legé-
nyest adott elő. A békési táncosokat Mahovicsné Ladányi Anita, 
Mahovics Tamás, Hankó Tamás és okányi Mihály készítette fel. 

Emellett további fontos siker, hogy a felnőtt együttes tánc-
karvezetői: Csipei Judit és Földesi Márton III. helyezést értek el 
az országos „Rözögtessük mög” Dél-alföldi Szólótáncversenyen, 
amelyet a közelmúltban Deszken rendeztek meg.  m. t.

A Belencéres Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának tagjai.

Eladó: 28-as női kerékpár, kézikocsi, nagy 
hegesztő, állványos köszörű, lemezvágó 
olló, régi rádiók, mélytányérok, lapostá-
nyérok, amatőr festmények, gobelinhím-
zések, nagy mázsa, régi bolti mérleg, üve-
gezett ablakkeretek, üvegezett szobaajtók. 
Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Vízszintes félautomata rönkölő fűrész be-
tegség miatt eladó. 20/520-15-40.
Pianínó eladó. Irányár: 62 ezer Ft. 30/32-
72-144.
Új légpuska 15 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 
20/945-07-26.
Automata mosógép kis hibával és porszí-
vó olcsón eladó. 30/590-69-38.
Horgászbotok és orsók féláron eladók. 
Érd.: 30/434-22-97.

Eladó: nagy bőröndök, napozóágyak, kül-
téri új járólap, új vízszűrő, 2 db bunda fo-
telba vagy autóülésre. Tel.: 30/272-43-50.
Jó állapotban rozsdamentes egytálcás 
mosogató 3000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/822-
66-86.
Jó állapotú üzemképes álló Termosec 
gázkazán 30 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 
30/822-47-88.
Eladó: vitrines felsőszekrény, konyhai fel-
sőszekrény, konyhaasztal, háromkarikás 
gáztűzhely, mosogatóhoz gázüzemű boj-
ler, varrógép. Érd.: 66/634-207.
Gyulán eladó szürke térburkoló, kerítésbe-
tét elemek, kovácssatu, 720 ml-es üveg + 
lapka nagy tételben olcsón. Tel.: 30/648-
39-12.
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Maki, kajmán, lepke, medve és pingvin – 
bármelyik megkaphatja a pápaszemes jelzőt, 
lévén, hogy hatalmas szemmel, vagy ennek 
híján a szem körül jókora folttal rendelkez-
nek. Ilyen alapon rejtély, hogy miért nem a 
panda a pápaszemes medve – de van ennél iz-
galmasabb vonatkozása is a szóeredet-magya-
rázásnak. Az egyik kézikönyv (Magyar nyelv, 
1876.) szerint nem is annyira a pápa, mint in-
kább a papa volt szemüveges, ezt azonban 
nem lehet nyelvészeti érvekkel alátámaszta-
ni. E bizonyíték híján azonban azt kell felté-
teleznünk, hogy valóban a főpapok hordtak 
okulárét, ráadásul olyan helyzetekben, ami-
kor a köznép láthatta is őket. Nézzük, mit 
mond erről a nyelvészet! Az első olyan fest-
mény, amely valóban pápaszemes pápát áb-
rázol, a nem is olyan közeli Rothenburgban 

található, a Jakobskirche 1446-os oltárképén 
Szent Péter bal kezében csíptetős szemüveget 
tart. Hazánkfia nemigen láthatta ezt a képet, 
úgyhogy kutathatunk is tovább. A Beszterce-
bányához közeli Nagyócsára kell ahhoz utaz-
nunk, hogy pápaszemes pápát lássunk: Szent 
Pétert látjuk, ha nem is festményen, de fa-
faragáson, 1515-ből, s ezt még megelőzi, egy 
1440 körül keletkezett festmény az eszter-
gomi Keresztény Múzeum gyűjteményéből, 
amely azonban nem pápát, „csupán” szentet 
mutat. Szent Pétert pápának tekinteni anak-
ronizmus, azonban a „művelt emberről” al-
kotott képünkbe nagyon is beleillik a pápa-
szem, s a reneszánsz kori (hiteles) portréábrá-
zolás óta gyakorta így is festik le a nagy tu-
dású embereket.
Szilágyiné Szabó Ágnes (pápaszem nélkül)

Egy nyelvet beszélünk
Pápaszem

béKéSi proGrAmAjánlAtoK júniuS 20. - júniuS 30. Között

Június 21. szerda 19 óra

A Pankastic! zenekar és a Corpus Harsona 
Quartett közös koncertje. A belépés ingyenes.

Kulturális központ

Június 23. péntek 17 óra

Bio-konyha szakkör. Téma: a zöldségek és gyü-
mölcsök helyes fagyasztása. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Június 24. szombat 15 óra

xIV. Békés-tarhosi Kórustalálkozó. A belépés 
ingyenes. Református templom

Június 30. péntek 18 óra 

A Belencéres Néptáncegyüttes Gálaműsora és 
Táncház. Belépődíj: 1000 Ft/fő. A gálát követő 
táncház ingyenes. Kulturális központ
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Ötven hetedikes Torockón

A közelmúltban a Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola ötven 
7. osztályos tanulója öt pedagó-
gus kísérővel „Határtalanul” 
kiránduláson (HAT-16-01-
0460) vett részt Torockón. Az 
első nap során Nagyváradon 
megtekintették a Sas palotát, a 
gyönyörű főteret. Útjuk a kö-
rösfői református templomhoz 
vezetett, majd Kolozsváron 
Mátyás király lovasszobrában 
gyönyörködtek, és megnézték 
a mellette álló Szent Mihály 
templomot. Mátyás király 
szülőházát is meglátogatták, 

és sétát tettek a Házsongárdi 
temetőben, ahol híres magyar 
emberek sírhelyeit keresték fel. 
Délután megérkeztek toroc-
kóra, ahol rácsodálkoztak a fa-
lu mellett magasodó gyönyörű 
Székelykőre. Este egy sétát tet-
tek a 200 éves vízimalomhoz. 
A második napon túrát tettek 
a Székelykőre, míg a délutáni 
program a tordai sóbánya fel-
keresése volt. Ez felejthetetlen 
élményt jelentett gyereknek és 
felnőttnek egyaránt. Este a he-
lyi gyerekekkel szalonnát sü-
töttek.  A harmadik nap reg-

gelén megtekintették a toroc-
kói néprajzi múzeumot, majd 
elindultak a verespataki arany-
bányához. Ebéd után tovább-
utaztak a köröstárkányi Pen-
gefalhoz, ahol koszorút helyez-
tek el. Nagyszalontára érkez-
ve sétát tettek a szoborpark-
ban, és ellátogattak Arany Já-
nos szülőházához. Hazaindulás 
előtt megnézték a Csonka-tor-
nyot is. Az élményeiről itthon  
prezentációt mutattak be a 6. 
osztályosoknak, akik a jövő év 
során szintén Erdélybe készül-
nek. 

Lenovo 
A1000 DualSim

Freshka 
kézműves koala figura

Kössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye 
biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy 
okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával! 

PostaSzemünkfénye

ISMERJE MEG 
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!

Életbiztosítás és megtakarítás

www.posta.hu

Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. 
között legalább 10 éves tartamú érvényes 
PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést 
köt, és a szerződésének havi díja
• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-

es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 
okostelefont kap ajándékba,

• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet 
erejéig egy kézműves Freshka koala 
kabalafigurával ajándékozzuk meg.

 
A tájékoztatás nem teljes körű,  
a termékkel és az akcióval kapcsolatos 
részletekről érdeklődjön a postákon, 
vagy tájékozódjon a posta.hu és  
a www.postabiztosito.hu honlapokon. 

A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta 
Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás 
közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő 
közvetítőként vesz részt.

Posta_Szemunkfenye_285x188mm.indd   1 6/11/17   23:20
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A kolozsvári monumentális Mátyás király szobornál a békési gyerekek delegációja.
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1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30
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E-mail: 
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Horgász
szemmel

methoD FeeDereS 
horGáSzAt 

Sokak számára már nem 
ismeretlen módszer, de nem 
árthat egy rövid ismertetés. 
A módszer lényegét egy la-
pos etetőkosár adja, ez hív-
juk method kosárnak, amit a 
mindenkori vízsodráshoz és 
a távolsághoz válasszuk ki. 
A kosárhoz töltőkészüléket 
gyártanak, amivel az etető-
anyagot tömörítjük a kosárba. 
Ahagyományos csúszó kosa-
ras szerelék rövid előkés. Kb. 
6-8 cm-es előkehossz ajánlott. 
Kevés etetőanyag, pontos hor-
gászat, sok hal - ez a lénye-
ge a módszernek. Ha esetle-
gesen nincs kapásunk, érde-
mes hosszabb előkét próbálni. 
Kb. 50-80 cm közötti méret-
ben próbálkozzunk. Az etető-
anyag megválasztása alapvető 
a sikerben, hiszen a keverék-
kel csaljuk horogra a halakat. 
A Körösökre az édesebb keve-
réket ajánlom, a tavakon a ha-
las method mix vált be. A ke-
verék mellé csalizhatunk rö-
vid előkén különböző method 
pelleteket, főként lebegőt, 
ami kapásra csábítja a pon-
tyokat, kárászokat. A hosz-
szabb előkére csonti kukacot 
és csemegekukoricát ajánlott 
csalizni.

Szekerczés Sándor

Két arany, egy ezüst 
Békéscsabáról

A közelmúltban tartották a 
Békés Megyei Súlyemelő Baj-
nokságot Békéscsabán. A ver-
seny egyben az első alkalom-
mal kiírt Beregszászi Pál Em-
lékverseny is volt. A Békési TE 
Súlyemelő Szakosztályát há-
rom versenyző képviselte. 

A serdülők 62 kg-os súly-
csoportjában versenyzett Nagy 
Norbert és Fekécs Szilárd. A 
14 éves Nagy Norbert kivá-
ló eredménnyel az első helyen 
végzett. Lökésben és összetett-
ben egyéni csúcsot javított. A 

13 éves Fekécs Szilárd végzett 
a második helyen. Szakítás-
ban, lökésben és összetettben 
is egyéni csúcsot javított. tel-
jesítménye a korához képest a 
jövőre nézve igencsak biztató.

Az ifik 69 kg-os súlycso-
portjában indult Fekécs Ervin, 
aki 205 kg-os összeredmény-
nyel szintén győzött, noha egy 
hónap múlva egy németorszá-
gi versenyen kell majd bizonyí-
tania, formáját akkorra élesíti. 
Valamennyiük edzője Balog 
János. 

Hétpróbázó békési atléták
Debrecenben, a felnőtt és 

junior hétpróba országos baj-
nokságon kitűnő eredménye-
ket értek el a Békési DAC at-
létái Nyeste Ágnes a felnőtt 
hétpróba mezőnyében bronz-
érmes lett és ezzel első felnőtt 
egyéni érmét szerezte meg. 
Jól szerepelt Szilágyi Petra is, 
aki öt egyéni csúcsot ért el, és 

ezzel negyedik helyen fejezte 
be a versenyt. Domokos tí-
meával kiegészülve a felnőtt 
hétpróba csapat aranyérme-
sei lettek. A juniorok között 
Veres Fanni egyéniben bronz-
érmes lett, míg csapatban 
Gyöngyösi Teréziával és Nagy 
Rékával együtt az első helyen 
végeztek. 

A felvételen a hétpróbázók országos versenyében indult békési at-
léták.
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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!

Háromszázmilliós fejlesztés Dánfokon 
309 millió forintos, pályáza-

ton elnyert forrásból a követ-
kező szezonra korszerűsítik a 
Dánfoki Üdülőközpontot – je-
lentette be a helyszínen Izsó 
Gábor polgármester és Kál-
mán Tibor alpolgármester. 
Új beléptetési rendszert épí-
tenek ki, korszerűsítik a fény- 
és hangtechnikát, lesz foci- 
és víziröplabda-pálya, csúsz-
da, hullám szörfmedence, fe-
dett kerékpártároló, parkoló, 

bubifoci és airsoft is – hangzott 
el. Mindezt az aktív turizmus 
jegyében valósítják meg, 2018. 
július 31-ig. Dánfoktól be le-
het majd evezni egészen a bel-
városig, ahol idegenvezető mu-
tatja be Békés látványosságait 
a turistáknak.

Hosszútávon tervez a dán-
foki üdülőközpont és a 
kishajókikötő jelenlegi üze-
meltetője, Patai Ferenc is. Er-
ről a sajtónak beszélt a vállal-

kozó. A nagy városi rendez-
vényeknek továbbra is helyt 
adnak, de saját programokat 
szintén terveznek. 

A nyár újdonsága lesz, hogy 
a korábbi évektől eltérően 
nagyszabásúnak ígérkező au-
gusztus 20-i programnak szin-
tén az üdülőközpont ad helyet. 
Megtartják az I. Délkelet ma-
gyarországi Pacalfőző Versenyt 
és itt lesz a Körös-menti Tele-
pülések Találkozója is. Sz. K.

Bajnok a megye II-ben 
a Békési Futball Club

A sokáig pontatlan szövet-
ségi tabella is némileg kérdője-
lessé tette az élcsapatok közöt-
ti pontkülönbségeket, az azon-
ban biztos volt, ha a Békés az 
utolsó két fordulóban legalább 
egyetlen pontot megszerez, 
egészen biztosan aranyérmes. 
Ennek tudatában utazott a 
csapat az utolsó előtti forduló-
ban a tavasszal szárnyaló és az 
idényben mindössze két pon-
tot veszítő Lökösháza otthoná-
ba. A meccset a Békés kezdte 
aktívabban, de egyik csapat-
nak sem volt könnyű dolga a 
másikkal, a néhány helyzet 
mellett sok kemény párhar-
cot láthattak a nézők. A félidő 
második felében egyre több 
veszélyt jelentettek a hazai 
előretörések, így a legjobbkor 
jött László bombagólja, amely 
a félidei békési vezetést jelen-
tette. A második félidőre foko-
zódott a hazai nyomás, hamar 
gólt is szereztek. Minkét ol-
dalon akadt dolga a kapusok-
nak, de igazából a Lökösháza 
maradt lendületben, a mérkő-
zés hajrájához érve egy szeren-
csétlenül megpattanó lövés-
sel, majd egy szép akció vé-
gén szép fejessel kétgólos ha-
zai előny alakult ki. Ezek után 
úgy tűnt, a hazaiak mindent 

kiadtak magukból, a végjáték 
a Békésé volt: Reszelő József a 
88. percben okos góllal szépí-
tett, majd a ráadás utolsó pil-
lanataiban ugyanő egyenlíthe-
tett volna, a hazai kapus azon-
ban ezúttal hárított. (Lököshá-
za KSK - Békési FC 3-2)

Az utolsó fordulóra maradt 
a döntés, az ellenfél a sereg-
hajtó Atletico volt. A vendé-
gek nem szerettek volna osz-
tozni a békési ünnepben, hiá-
ba támadott az első percektől a 
bajnokjelölt szépszámú közön-
ség előtt. 2-2-es félidő után a 
második játékrészben Csikós 
azonnal betalált, eldöntve a 
fontosabb kérdéseket. A máso-
dik félidőben lezúduló eső elől 
a nézők nagy részének a sör-

sátor nyújtott menedéket, így 
ők onnan láthatták a továb-
bi négy békési gólt, és a végül 
sima végjátékot. (Békési FC - 
Atletico Békéscsaba 7-2) 

A lefújás után a továbbra is 
szakadó esőben, mégis a szur-
kolók előtt az MLSZ Békés 
Megyei Igazgatóságának kép-
viseletében Tóth Márton adta 
át az aranyérmeket és a serle-
get. A gólkirályi cím Kardos 
Imre révén szintén Békésre ke-
rült, a támadó 45 találattal bi-
zonyult a legeredményesebb-
nek. Hosszú idő után ünne-
pel újra bajnoki címet a béké-
si labdarúgás, a sikert még ér-
tékesebbé teszi, hogy azt helyi 
nevelésű, helyi kötődésű játé-
kosokkal érte el a klub. t. A.

hazai környezetben, az utolsó fordulóban lett bajnok a saját nevelésű 
fiatalokkal felálló békési FC a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ságban.
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