
2018. február 13.  XXVI. évfolyam 3. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

megjelenIk: Békés, Bélmegyer, kamut, murony, Tarhos településeken

Elfogadták Békés 2018. évi költségvetését. 
Településünk 4,6 milliárd forintból gazdál
kodhat idén. Fejlesztések kezdődnek. 

Bővebben a 3. oldalon

Egymillió forintot érő új sporteszközt szerzett be 
a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola. A sulimászó
fal nem veszélyes és tetszik a gyerekeknek.  

Bővebben a 7. oldalon

A lapszám üzenete
Ha a sors feltűnően bőkezű valakivel, biztosan akad 

valahol egy feneketlen kút, amely az illető 
összes álmát elnyelheti.

(Paulo Coelho)

Vidám hangulatban telt a farsang 
Február első szombatján 

szuper hangulatú farsangi bu-
li zajlott a kulturális központ-
ban. A legkisebbeknek játszó-
ház, míg a nagyobbaknak szín-
padi fellépések sora nyújtott 
szórakozási lehetőséget. Fellé-
pett a Békési Hagyományőrző 
Dalkör, az Energy Dance Cool 
táncszínház, Miszlai Márton 
énekes, Nagy Attila gitárokta-
tó. Berta Jani gyermekműso-
ra, Jónás Jenő doromb hang-
szerbemutatója, zumba- és 
hastáncbemutató  is volt. Az 
alkalmat idén is felhasználták 
a helyi és környékbeli terme-
lők portákéinak mustrájára, 
kóstoltatására.

(Folytatás a 7. oldalon)

Ez volt a tizenhatodik KÉSZ bál
Szinte hihetetlen, de va-

lóban közelebb van a KÉSZ 
bálok sora a húszhoz, mint a 
tízhez. Ez azonban nem lát-
szott meg az idei rendezvé-
nyen, nem kopott meg az est 
fénye. Sőt, egyre inkább a 
jó értelemben vett rutin lát-
szott rajta, mely jelen eset-

ben a hozzáértést, az odafigye-
lést és a vendégszeretet takar-
ta. Voltak régi arcok, olyanok 
is, akik minden eddigi bálon 
ott voltak, és voltak újak is, 
de mindannyiukat ugyanaz a 
diszkrét odafigyelés és kedves-
ség vette körül a rendezők ré-
széről.

A 272 résztvevő mondhatni 
maradéktalanul jól érezhette 
magát. Erről gondoskodott a 
szép terem, Szeljákék ízléses 
asztaldíszei, a bohókás cím-
kéjű helyi „nyakolaj”, egy lel-
kes KÉSZ-es édesanya lekvá-
ros papucsai, a nemes balato-
ni, villányi és ménesi borok, 

a szinte szünet nélkül játszó, 
megújult Tonic zenekar, az 
ismét frenetikus produkciót 
bemutató Belencéres Nép-
táncegyüttes (Tyukodi tánco-
kat adtak elő Csipei Judit és 
Földesi Márton koreográfiájá-
ban).  

(Folytatás a 3 oldalon)

Néhányan az ötletes jelmezesek közül az idei békési farsangi mulatságról.
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Várják az igényeket 
a széntámogatásra

Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő természetbe-
ni támogatásként szenet biztosít olyan Békés városban lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ténylegesen ott 
tartózkodó személyeknek, akik megfelelnek a pályázási kiírásnak. 
A kérelmek benyújtását február 23-ig meghosszabbították. A ké-
relmeket a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál lehet be-
nyújtani. A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyúj-
tott kérelmeket, függetlenül attól, hogy azok a feltételnek megfelel-
nek és határidőben érkeztek, el fogják utasítani. A kérelem benyúj-
tásának részletes feltételeiről az önkormányzatnál vagy a szociális 
szolgáltatónál adnak tájékoztatást. A Békés Városi Szociális Szolgál-
tató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában hely-
színi szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e. 

Önkormányzati hirdetmény
Segíteni szeretne Békés Város Önkormányzata 

azoknak a lakosoknak, 
akinek gondot okoz a salakelhelyezés. 

Azok a lakosok, akik 
a képződött salakot 

nem tudják tárolni és elhelyezni,
kérjük, hogy hívják 

a +36/20/5129624es telefonszámot, 
hétköznapokon 816 óra között.

Finn szaunára 
gyűjtenek

Újabb összefogásra hívja 
a fürdőzni vágyókat a „Bé-
kési Fürdőért” Közhasznú 
Közalapítvány, amely évek 
óta motorja a Békési Uszo-
da és Gyógyfürdő lépésen-
ként megvalósuló fejlesz-
tésének. A legújabb terv a 
gyógyászati részlegben ki-
alakítandó finn szauna épí-
tése. Személyi jövedelem-
adója 1%-ával vagy ado-
mánnyal az adózók hozzá 
tudnak járulni az újabb fej-
lesztéshez. Kedvezménye-
zett: Békési Fürdőért” Köz-
hasznú Közalapítvány. Adó-
szám: 18386169-1-04. 

Farsangi fánkot is kaptak 
a rászoruló gyermekek

A Hétkrajcár Egyesület 
újabb nagyszabású ételosztási 
akciót szervezett február 3-án, 
a farsang jegyében. Három-
száz adag ételt, babgulyást és 
farsangi fánkot osztottak szét 
rászoruló gyermekeknek az 
egyesület Hétkrajcár Hétvégi 
Gyermekélelmezési Program-
jában. Az ételosztásba bekap-
csolódott Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő, aki kiemel-

te, tavaly 74 milliárd forintot 
fordított a kormány a rászoru-
ló gyermekek étkeztetésére. 

A hetedik éve töretlenül 
működő programot több száz 
magánszemély és több tucat 
civil szervezet segíti adomá-
nyaival vagy személyes mun-
kájával. Tavaly több mint 4000 
adag meleg étel került a rászo-
ruló békési gyerekek asztalára e 
kezdeményezés jóvoltából.

Dankó Béla országgyűlési képviselő is felkarolta a kezdeményezést.
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Jól látni és jól látszani
Autóvezetés közben kulcsfontosságú, hogy a sofőr 
jól lásson és jól látszódjon a forgalom többi részt-
vevője számára. 

Vezetés közben az lát jól, az képes egyidejűleg 
távolra, közelre és oldalra látni. Az autóvezetéshez 
szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka 
a látástól függ. Az olyan külső tényezők, mint a sö-
tétség vagy a rossz időjárási 
viszonyok, rontják a látást. 
Mit kell tenni tehát? Min-
den sofőrnek ajánlott, hogy 
ellenőriztesse látását éven-
te legalább egyszer szemé-
szeti szakemberrel, akkor is, 
ha úgy gondolja, hogy nincs 
szüksége látáskorrekcióra.

Ugyanilyen fontos a jól 
láthatóság is. Rendszeresen 
ellenőrizze az autót, ezen belül azokat az alkatré-
szeket, amelyek arra szolgálnak, hogy ön lásson 
és látszódjon.

Lámpák megfelelő működése: az izzók el-
használódnak, tehát évente többször is ellenőrizni 
kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő 

és emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célsze-
rű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzó-
készlet az autójában!

Fényszórók beállítása: ha a fényszórók rosz-
szul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is 
feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő gép-
jármű vezetőit hússzor jobban vakítják. Ha a fény-

szórók csak egyetlen fokkal 
is lejjebb hordanak, a világí-
tás hatékonysága huszad ré-
szére csökken, ami 30 méte-
res látáscsökkenést jelent.

Fényszórók tisztasá-
ga: a szennyezett fényszó-
ró világítási teljesítményé-
nek legalább 30 százalékát 
elveszíti.

Szélvédő és ablakok: a 
különböző külső és belső szennyeződések szür-
kés réteget képeznek, ami rontja a látásminő-
séget. A felverődő kavicsok okozta repedések 
nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem 
egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi 
utasai számára.

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

Élő fortélyaink

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Köszönöm Budai Tün-
dinek a lehetőséget a bemu-
tatkozásra, Székely Ferenc 
vagyok. 31 éves. Az általá-
nos iskolát a Dr. Hepp Fe-
rencben végeztem, azóta is jó 
szívvel gondolok vissza azok-
ra az évekre. innen a Szege-
di Kis istván Gimnáziumba 
mentem tovább, ahol 2005-
ben tettem sikeres érettsé-
gi vizsgát. Tanulmányaimat 
Szegeden folytattam, a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főis-
kola testnevelés szakán. Előt-
te is mindig érdekelt a sport 
és minden, mi a mozgással 
kapcsolatban van. Nagyon so-
káig kosárlabdáztam. Utána 
Egerbe az Eszterházy Károly 
Egyetemre mentem testne-
velés mesterszakra. Az isko-
la elvégzése után lehetőségem 

lett, hogy Békés nagy múl-
tú mezőgazdasági iskolájá-
ban, a jól ismert „Mezgében”, 
mai nevén Gál Ferenc Főis-
kola Békés Szakképző iskola, 
Gimnázium és Kollégiumban 
taníthassak, és mellette a ma 
is működő edzőtermünkben 
tevékenykedhetek. Nem sok 
unalmas percem van, napköz-
ben ott van a tanítás, este pe-
dig az edzések.  

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy azzal foglalkozha-
tok, amit igazán szeretek csi-
nálni. Talán azt mondhatom 
annak, hogy sikerült létre-
hoznunk 2006-ban egy olyan 
edzőtermet, ami az emberek 
egészségének és kikapcsoló-
dásának ad otthont a mai ro-
hanó és káros szenvedélyektől 
zsúfolt világban. 11 éve próbá-

lom követni a legújabb edzés-
módszereket és a terem is fo-
lyamatosan bővül, megújul. 

- Hogyan képzeled el az éle-
ted 10-20 év múlva?

- Úgy, mint most, fiata-
losan, lendületesen. Terveim 
mindig voltak és lesznek, de 
azt mondhatom, amit most 
csinálok, azt később is szívesen 
fogom.

A stafétát Prorok Mihály-
nak adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Székely Ferenc
Foglalkozás: testnevelő tanár
Kedvenc zene: nagyon sokfajta zenét szeretek Kedvenc film: Üvegtigris
Kedvenc étel, ital: flekken, narancsüdítő
Kedvenc hely: Balaton
Kedvenc időtöltés: a munkám 

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért Alapítvány
1997ben alapított alapítványunk célja, hogy javítson nevelőmunkánk 

feltételein, az óvoda eszközállományát gyarapítsa, az óvoda 
és a család partnerkapcsolatát erősítse. Indulása óta kiemelt 

feladatként kezeli a gyermekek környezettudatos 
magatartásformálását, egészséges életmódra nevelését. 

Az elmúlt évek során alapítványunk tevékenységi körét bővítettük.

Beindítottuk tehetségműhelyeinket, a Zene-óvodai foglalkozásokat, a Kéz-
műves játszóházi foglalkozásainkat, a Mozgatóra-mozgás tehetség műhelyt 
és a Fürkész (természeti tehetségterület) tehetségműhelyt.
Mese- zene-dramatikus szobánk, Kézműves szobánk, Tornaszobánk, Für-
kész szobánk korszerű eszközökkel bővült, Zöld folyosót és Ovi galériát ala-
kítottunk ki.
Folyamatosan igyekszünk bővíteni a gyermekek környezeti ismeretszerzési 
lehetőségeinek a körét. 2013-ban felépítettük a Meteorológiai állomás és kí-
sérletező helyünket és a mezítlábas tanösvényünket. Alapítványunk támo
gatásával elértük, hogy minden csoportnak saját bioveteményese van. A 
gyerekek minden nap megfigyelhetik a halak és achátcsigák életét.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) 
Civil szervezetek működési célú támogatására kiírt NEA-UN-17-M-1076 pályá-
zati azonosítószámú pályázati kiírására benyújtott „A jövő egészséges fel
nőttjeiért” című pályázatunkkal 1,2 millió Ft összegű támogatásban része-
sültünk. A nevelési év során megvalósítjuk a környezeti nevelésre koncentrá-
ló Fürkész programot, amely minden évszakban programok megszervezését 
és lebonyolítását jelenti és olyan ünnepnapok megünneplését, amelyek kap-
csolódnak az egészséges életmódhoz és a környezetvédelemhez. 
Alapítványunk törekvései között az indulástól kezdve szerepel a szülők 
bevonása a tevékenységekbe.

Fazekas Klára, alapítványi kuratóriumi elnök

Medve nap a Bóbita Óvodában
2009 óta rendezik meg a Bé-

kési Kistérségi óvoda és Böl-
csőde Bóbita integrált Tagóvo-
dában a Medve napot. Az idei, 
tizedik rendezvényre február 
2-án számos óvodapedagógus 
és tanító érkezett városunk in-
tézményeiből, de még Gyulá-
ról is jöttek. A rendezvényen 
elsőként Barócsi Attiláné tar-
tott előadást a népi hagyomá-
nyok és népi játékok szerepé-
ről, majd Urbancsekné Sebes-

tyén Marianna tagóvodavezető 
mutatta be a Medve napi pro-
jektet, melyet ő maga, va-
lamint Barócsi Attiláné és 
Nagyné Megyeri ágnes jegyez. 
A projekt célja a néphagyomá-
nyok megismertetése, megsze-
rettetése, a gyermekek isme-
reteinek bővítése, a szülőkkel 
és az óvoda partnereivel szo-
ros kapcsolat kialakítása, va-
lamint irodalmi élmény nyúj-
tása. Ezt követően az óvónők 

és gyerekek adták elő A med-
ve és a macska című magyar 
népmesét. Majd kimentünk az 
udvarra a gyerekekkel, és vár-
tuk, hogy előjön-e a medve a 
„barlangjából”. Előtte persze 
medvehívogató énekeket éne-
keltek és mondókát mondtak 
a gyerekek és az óvónénik. Ér-
dekes volt, hogy tizenegy óra 
előtt néhány perccel még bo-
rús volt az idő, de tizenegy óra 
után néhány perccel már elő-
bújt a napocska. De abban hi-
szünk, hogy a borús idő mi-
att a medve nem látta meg 
az árnyékát, és nem bújt visz-
sza „barlangjába” még téli ál-
mot aludni. Ez azt jelenti, hogy 
már lassan vége a télnek. A 
Medve napi programban sze-
repelt még mézkóstolás, maci- 
és maciskönyv kiállítás, fény-
képezés a macikkal, és az ud-
varon táncház a gyerekekkel, 
amelybe néhány vendég is be-
kapcsolódott. 

Zsombok Imre

TIszTElT lEENDő TÁmogATóINk!
személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával, kérjük önöket, 

támogassák alapítványunk működését.
Támogatásukat előre is köszönik az óvoda gyermekei és dolgozói. 

JÁTÉkos, TEVÉkENY, gAzDAg óVoDAI ÉlETÉRT AlAPÍTVÁNY
5630 BÉkÉs, BAkY UTCA 4.

ADószÁm: 18378069 – 1  04
Táncház a medvével.
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Vállaljuk:
 motorkerékpárok
 személygépkocsik 
 kistehergépkocsik 

 Utánfutók
műszAkI

VIzsgÁzTATÁsÁT.
Továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás. 

műszeres 
diagnosztika.
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Igen

Ha jót akarunk ma-
gunknak, szeretteinknek, 
egyáltalán minden a fele-
barátunknak, akkor tanul-
juk meg az igen használa-
tát. Ne azt mondjuk, gon-
doljuk, hogy nem akarok 
beteg lenni, hanem azt, 
hogy igen, egészséges aka-
rok lenni! A rejtett, visz-
szafojtott, elnyomott érzel-
mek és érzések megbetegí-
tenek, szervi panaszokat, 
majd akár betegségeket is 
okozhatnak. Egyesek sze-
rint az érzelmek visszafoj-
tása idővel daganatos be-
tegséghez is vezethet. És 
gyakran nem gondolunk 
erre, féltve őrizgetjük inti-
mitásunkat, titkainkat, té-
vedéseinket! Pedig a pár-
beszéd, a szó nagy hatású 
gyógymód!

A tétova, határozat-
lan ember kétségek kö-
zött vergődik, aggódik, 
hamar kétségbeesik. Te-
endői, problémái tornyo-
sulnak, ezért előbb dühös 
lesz, majd akár agresszív 
is. Aki dönteni képes, az le 
tud mondani előnyökről, 
értékekről, és láss csudát, 
cserében mást, hasonlókat 
nyer! A habozó ember vi-
szont betegségek, fájdal-
mak áldozatává válhat. A 
negatív emberek nem ta-
lálják a megoldást. Ezzel 
problémáik megsokszoro-
zódnak. Komorak, pesz-
szimisták, panaszkodnak, 
siránkoznak. És pletykál-
nak. A negatív gondola-
tok negatív energiát ter-
melnek, melyek betegsé-
get okozhatnak. A színle-
lő, pózoló, szerepet játszó 
ember rejtegeti az igazsá-
got, azt a látszatot akar-
ja kelteni, hogy kitűnően 
érzi magát. Hibátlannak, 
könnyednek akar látszani, 
pedig közben mérhetetlen 
terheket cipel. Gólem lá-
bú Bismarck. Pedig tudni 
kell: nincs károsabb dolog 
az egészségre, mint a lát-
szatért, a külsőségekért, 
álarc mögött élni gyökér-
telenül, mázzal bevonva. 
Az ilyen ember sorsa a kór-
ság és a fájdalom.

Az elfogadástól való fé-
lelem ¬- legyen szó saját 
magunkról vagy egy má-
sik emberről akár - az ön-
becsülés hiánya még saját 
magunktól is elidegenít. 

Az egészség titka a harmó-
nia, az önmagunkkal való 
összhang, mely automati-
kusam megszüli a környe-
zetünkkel valót is. Aki ezt 
nem fogadja el, az rombol-
ni fog előbb utóbb. Mert 
irigy lesz, féltékeny, póz-
őr, vitatkozó, s ha kell, ha 
nem versenyezni akaró. Ha 
magunkkal rendben va-
gyunk, könnyebb lesz el-
fogadni, értékelni a mási-
kat is és akkor megsokszo-
rozódik az esélyünk arra, 
hogy minket is elfogadja-
nak. ám ehhez el kell tud-
nunk fogadni a kritikát is! 
Ez az igazi bölcsesség, ez a 
valódi jó szándék, és egy-
ben ez a bajaink legtöké-
letesebb kezelése is! Azt 
tartják, hogy aki nem tud 
megbízni másokban, nem 
nyitott, nem kommunikál, 
nem tud kapcsolódni más 
emberekhez vagy közös-
séghez, nem tud létrehoz-
ni mély, állandó és tartal-
mas emberi kapcsolatokat, 
az igazi barátságra sem 
képes. Pedig bizalom nél-
kül nincs kapcsolat. Mert 
a bizalmatlanság tulajdon-
képpen hitetlenség. Az ön-
magunkba vetett hit hiá-
nya megbetegíthet. E kór-
ság tulajdonképpen a be 
nem látása annak, hogy 
mindennek, ami velünk 
történik értelme, logikája 
van és, ha azonnal nem is 
értjük, később úgyis kide-
rül, hogy az a rossz, amin 
átmentünk, milyen jó for-
rásává lett. 

De nem kell megijed-
ni. Nagyon emberi dol-
gok ezek. Még mi, hí-
vő, keresztény emberek is 
hányszor megtapasztal-
juk, hogy mennyire gyar-
lóak vagyunk, amikor a 
bajtól megrettenve elfe-
ledjük, hogy nem vagyunk 
egyedül. S mekkora meg-
könnyebbülés, mikor rájö-
vünk: ha ő velünk, ki elle-
nünk?

A kulcs tehát az igen. 
igen a szépre, a jóra, a sze-
retetre, a szerelemre. A jó 
humorra, a nevetésre, a 
tartalmas, vagy bohókásan 
léhácska kikapcsolódásra, 
a lazításra. A boldogság-
ra. Mert ezek telítenek fel 
egészséggel és ajándékoz-
nak meg a hosszú élettel. 
Mondják, s mennyire igaz: 
a boldog ember képes bol-
doggá tenni környezetét, 
bárhol éljen is. Mondjunk 
tehát igent az életre, s ka-
cagjunk bele a szélbe, hadd 
vigye a nevetés édes hang-
jait szerteszét az egész sa-
vanyodó világba.

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
február 1017. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
február 1724. 
Turul Patika (Piac tér)
február 24.–március 3. 
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. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Nem érkezett jelentés. 

Elhunytak:
özv. Kovács Istvánné Berczi Esz-
ter (94 évesen), özv. Korcsok 
Istvánné Kelemen Eszter Anna 
(86), Vas Jánosné Pető Magdol-
na (70), Nagy Károlyné Balog 
Erzsébet (84), Török Dezső Já-
nos (54), Berczi Andrásné Var-
ga Eszter (86), Remeczki János 
(64), Durkó Anna (51, Murony), 
özv. Durkó Istvánné Hajdú Ju-
lianna (86), Víg Imre (55), özv. 
Szilágyi Lajosné Medve Piros-
ka (82), Mucsi Sándor József-
né Pocsai Zsuzsanna (72), Nagy 
Imre (72), Nagy Zsigmondné 
Ollári Katalin Erzsébet (82), özv. 
Szudár Gábor Imréné Mazán 
Anna (59), Gráfi Vendel (100).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

Bizonytalan eredetű húst találtak
Lopásokkal és más bűncse-

lekményekkel gyanúsítható fér-
fit vett őrizetbe a rendőrség ja-
nuár 29-én. A 65 éves férfitól 
a Békési Rendőrkapitányság 
és a Szarvasi Rendőrkapitány-
ság bélmegyeri, gyomaendrődi 
és gyulai tanyákból ellopott 
állatokat foglalt le. A lopások 
2017-ben történtek, Bélme-
gyerről és Gyomaendrődről 8 
szarvasmarha, Gyuláról pedig 
35 darab juh került a húsbol-
tot üzemeltető férfihoz. Ezek-
nek az állatoknak a túlnyomó 
többségét a rendőrség visszaad-

ta a tulajdonosoknak. Emellett 
vannak olyan állatok is, ame-
lyeket a rendőrség lefoglalt, de 
még nem tisztázott, hogy hon-
nan származnak. A gyanúsított 
férfi a lopott szarvasmarhák fü-
lébe saját állatainak krotáliáit, 
illetve korábban már levágott 
marhák fülszámait tette. A Bé-
kési Rendőrkapitányság vizs-
gálja, hogy a férfi hány állat el-
lopásában vett részt, illetve me-
lyek voltak azok az esetek, ami-
kor mások által eltulajdonított 
állatokat vett át, helyezett el a 
tanyáján. A nyomozók a bün-

tetőeljárás során tisztázzák azt 
is, hogy a lopás, orvgazdaság és 
egyedi azonosító jellel vissza-
élés bűntettekkel gyanúsított 
hentessel kapcsolatban állók-
nak milyen szerepe volt a bűn-
cselekmények elkövetésében. A 
húsboltban a rendőrség janu-
ár 29-én a Békés Megyei Kor-
mányhivatal szakembereivel 
helyszíni szemlét tartott. Ennek 
során a szakhatóság elrendelte 
600 kilogramm sertés-, mar-
ha-, illetve birkahús megsem-
misítését, amelyek eredetét a 
gyanúsított nem tudta igazolni. 

Elfogadták a költségvetést 
Elfogadta Békés városának idei költségve-

tését a helyi képviselőtestület. A büdzsé be-
vételi és kiadási előirányzatainak főösszege 
egyaránt 4 milliárd 589 millió forint. A ren-
deletből kitűnik, hogy az önkormányzat sa-
ját forrásból több mint 60 millió forintot kü-
lönített el szilárd burkolatú útépítésre, 2,5 
millió forintot pedig a közvilágítás hálóza-
tának bővítésére. Továbbra is biztosítják ka-
matmentes kölcsön igénylésének lehetősé-
gét a lakosok számára, a pénz főként lakás-

vásárlásra vagy lakásfelújításra fordítható. 
Az önkormányzat 20 millió forintot különí-
tett el az óvodások és iskolás gyermekek után 
a családoknak járó nevelési- és tanévkezdési 
támogatásra. A nyugdíjasoknak 2018-ban is 
biztosítani fogják a rekreációs (fürdőhaszná-
lati) bérleteket. A költségvetés összege ma-
gasabb a korábbiaknál, ez elsősorban a fej-
lesztéseknek köszönhető. Számos pályázati 
forrásból megvalósuló beruházás kezdődhet 
meg városunkban. 

Dr. Pálmai Tamás főszervező és dr. Latorcai János, a bál fővédnöke, az 
Országgyűlés alelnöke.

Ez volt a tizenhatodik KÉSZ bál
(Folytatás az 1. oldalról)
De hozzájárultak a Jókai 

színház művészei, Gábor Ani-
ta és Gulyás Attila is, akik 
fülbemászó operett slágere-
ket és közismert könnyűzenei 
dalokat adtak elő nagy siker-
rel. A hoszteszkedő békési fi-
atalok, a figyelmes pincérek, 
a finomabbnál-finomabb ét-
kek, a helyi gyártású sütik, a 
pergő és szép eredményt hozó 
árverés és a rengeteg értékes 
ajándékot felvonultató tom-
bolasorsolás is. Az árverés két 
érdekessége is jó áron kelt el: 
a Mahovics Tamásék által fel-
ajánlott, 1899-es részvény - a 
Békési Takarékpénztár adta 
ki - és a Józsa/Pribojszki páros 
által felajánlott első, amerikai 
kiadású Wass Albert által de-
dikált könyv is. De nem val-
lott szégyent egyetlen árveré-
si tétel sem, legyen az kolbász, 
fonott kosár, pálinka vagy 
festmény. Persze a pálmát 
idén is a Csuta-festmény vit-
te el, de ott volt a „nyakában” 
Horváth Hajni alkotása is.

A tánc nem akart abbama-
radni, a parketten levők folya-

matosan követelték a követke-
ző számot.

igaza lett tehát a fővédnök 
Dr. Latorcai Jánosnak, a Ma-
gyar országgyűlés alelnöké-
nek - Dankó Béla képvise-
lő úrral érkezett - aki rövid, 
frappáns és politikamentes 
megnyitója után megállapí-
totta, hogy ez egy komoly ren-
dezvény, és azt jósolta: „Ebből 
nagyon jó mulatság lesz!”. Ezt 
mondták a távozók is, és so-
kan már be is jelentkeztek a 
jövő évi bálba. A KÉSZ-es 
szervezők is elégedettek lehet-
tek, hiszen biztosítottnak lát-
szik idei támogatottjaik anya-

gi háttere. A zsibói reformá-
tus gyülekezet képviselői már 
vihették is magukkal a gyors-
segélyt, melyre a létéért küz-
dő ottani magyarságnak nagy 
szüksége is van. A kolozsvári 
és válaszúti vendégek „csak” 
a békésiek barátságát vitték. 
Nagyon elégedetten. De jut 
majd helyben is segítség ta-
nulni vágyó fiataloknak és 
gyógyulni akaró kisgyerek-
nek is.

Jó és sikeres volt tehát az 
idei bál, és bár kemény mun-
ka a megvalósítása, szervezők 
és vendégek együtt mondták: 
jövőre, veletek, ugyanitt! P. T.

Fess 
Rochilde
Új taVaszi 

áru 
érkezett!

Dzsekik, 
cipők, 

lakástextilek.  
Csirkerendelést 

felveszünk!
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023

A Békési Újság 
kéthetente 

10 ezer példányban 
jelenik meg. 

Keresse a postaládájában!
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GyászHír
Megrendülten tudatjuk azokkal, akik ismerték, hogy 

Dr. Kovács Csaba 
az 1947 és 1949 között Békésen működő Irányi Dániel 

népi kollégium valamikori diákja, 
életének 89. évében, nagy szomorúságunkra elhunyt.

Búcsúztatására február 23-án, 11 órakor kerül sor 
a Budafoki temető ravatalozójában.

Táviratcím: Kovács Katalin 1089 Budapest Elnök u. 18. 
Email cím: kovacsk@rkk.hu
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Csendesül...
Aggodalommal tölt el Európa látványos elkereszténytelenedése. 

Vannak olyan EU-s pályázatok, amelyek nyertesei közül kizárják 
azokat az országokat, amelyekben még nem törvényesítették a 
„melegházasságot”. Az Európai Unió vezető politikusai, a nyu-
gati vezetők közt alig találunk hívő keresztényeket, normális csa-
ládi életet élőket. Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi 
„másságát”, hősként ünneplik. Az EU alkotmánya nem említeti 
a keresztény gyökereket. Döbbenetes a karácsonyfák, betlehe-
mek és keresztek eltávolítása Európa közterületeiről. Ezek után 
talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a 
migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni gyűlölet 
húzódik. Ahogy kétezer éve a farizeusok segítségül hívták Pilá-
tust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítsé-
gül az ultraliberálisok a muszlimokat, hogy felszámolják az ke-
reszténységet. Mire alapozhatjuk a reményt, hogy hazánk még-
is megszabadul az mindettől? Szép alkotmányunk ezt írja: „El-
ismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Valljuk, hogy 
múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra, 
hogy együttélésünk legfontosabb keretei: a család és a nemzet, 
összetartozásunk alapvető értékei: a hűség, a hit és a szeretet.” 

Márfi Gyula veszprémi érsek gondolatait felhasználva 
írta Dr. Pálmai Tamás

Az elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy Brüsszel és az 
ENSZ is a Soros-terv szerint halad - hangsúlyozta Hollik ist-
ván. Hozzátette, elképesztő és veszélyes, ami Brüsszelben és 
ezzel párhuzamosan az ENSZ-ben zajlik, mert ennek készü-
lő dokumentumából egyértelműen kirajzolódik az, hogy eu-
rópai és világ szinten is erősíteni akarják a bevándorlást, így 
Magyarországot is bevándorló országgá akarják tenni. Az EP 
is megkezdte az ENSZ migrációs csomagjának a tárgyalását. 
A brüsszeli bevándorláspárti politikusok bebizonyították, 
hogy nekik egyértelmű szándékuk az, hogy Európát elárasz-
szák bevándorlókkal. A vita előtt néhány órával Soros Györ-
gyöt ismét a brüsszeli bizottság legmagasabb szintű vezetői 
fogadták. Több olyan állítás is van az ENSZ migrációs pak-
tumában, amely ellentmond a józan észnek és az elmúlt 20 
év európai tapasztalatának. Hogyha a végleges szöveg nem 
fog változni, akkor azt Magyarország nem fogja tudni elfo-
gadni. Betelepítési programot akarnak készítetni minden or-
szággal, ki akarják iktatni a nemzeti határvédelmet, le akar-
ják bontani a nemzeti határzárat, elnéznék a határsértéseket, 
alapvető jogként akarják beállítani a migrációhoz való jogot. 
A Fidesz és a KDNP mindezt elutasítja. 

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

 Július 1-jére, a magyar egészségügyben dolgozók Sem-
melweis-napjára időzítve kis ünnepség során adták át a 
Városházán a címzetes főorvosi címeket azoknak helyi a 
háziorvosoknak, körzeti gyermek- és fogorvosoknak, akik 
legalább 20 éve folyamatosan az alapellátásban dolgoznak. 
�123 sportember két sárkányhajóval, 25 kenuval és két 

kajakkal vett részt a 11. alkalommal életre hívott Egy 
hajóban evezünk vízitúrán július első napjaiban. A hob-
bisportolók Gyulától Békésig, másnap Békéstől Körös-
tarcsáig eveztek. Wichmann Tamás olimpiai résztvevő 
veterán kenus újra végigevezte a távot.  
�izsó Gábor polgármester magánadományként egy öt-

személyes személyautót adományozott a Békési Önkor-
mányzati Tűzoltóságnak.
�Négyszázezer forintnyi adományt gyűjtött össze és 

adott át a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak 
a Szent Lázár Alapítvány.
�Ausztrál Pontot létesítettek a Széchenyi téren, a Juhász 

Cukrászat előtt. A kontinensnyi ország körvonalát min-
tázó márványtábla és a két országzászló az összetartozás 
szimbóluma. A rendezvényen részt vett Alison Drury, a 
bécsi ausztrál konzulátus helyettes nagykövete is.

�Nevelési tevékenységük elismeréseként Bázisintézmény 
kitüntetést vehetett át a Békési Kistérségi óvoda és Böl-
csőde igazgatója, Béres istvánné. 
�Sportegyesületek támogatására 2017-ben15,84 millió fo-

rintot szán a város, döntött a képviselőtestület. 53 helyi 
civil szervezet a Civil Tanács javaslata alapján összesen 
10,69 millió forint önkormányzati támogatás kap.
�Elfogtak a rendőrök egy 47 éves békési férfit, aki a gyanú 

szerint új pszichoaktív anyagot árult helyben. 
�A reformáció félévezredes jubileuma is előtérbe került a 

tizedik Magvetés református konferencián.
�Csehországban, 11. Nemzetközi rézfúvós- és fagott verse-

nyen első helyezést ért el a békési Szabó Aranka, a Bé-
késcsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti iskola tanulója.

�Másodszor rendezte meg a Palmetta zenekar a Palmet-
ta Fesztivált Dánfokon. Este koncertek, napközbe szóra-
koztató rendezvények várták az érdeklődőket. Sztárven-
dég az ossian együttes volt. 
�Nemzetközi fesztiválnagydíjat kapott a Belencéres Nép-

táncegyüttes, amely a bulgáriai Sozopolban a „Múzsák” 
elnevezésű xii. Nemzetközi ifjúsági Összművészeti 
Fesztiválon érte el eddigi legnagyobb nemzetközi sikerét. 

�A Magyar Levéltárosok Egyesülete Dóka Klára Díjjal is-
merte el Gurzó Klára segédlevéltáros, a Békési Fiókle-
véltár munkatársa több évtizedes munkáját. 

 Közel hatmillió forint támogatást nyert el pályázaton 
az Arany János Emlékbizottság döntése értelmében a 
békési önkormányzat előadásokra, kirándulásokra, ve-
télkedőkre.  

�A Madzagfalvi Napok egyik új rendezvényeként tartották 
meg az i. Békési Fiatalok Találkozóját. A városi  feszti-
vál leglátogatottabb rendezvényei az esti koncertek voltak. 
Utolsó este Nagy Feró és a Beatrice koncertezett.
�Filmklub indult a Püski Sándor Könyvtárban. Havonta 

egy alkalommal ingyenes vetítéseket tartanak. Az első 
évad témája: Női sorok a filmklasszikusokban. A film-
klubot Szegfű Katalin média- és filmtanár vezeti.
�Velkey Gábor szociológus, Mucsi András történész és 

Pintér Lajos lelkész közreműködésével rendeztek nagy 
érdeklődéssel kísért kerekasztal-beszélgetést és fóru-
mot a kulturális központban „Európa jövője és az isz-
lám” címmel. 

�Megkezdték a békési református műemlék templom 
tornyának felújítását, melyre az országos egyház tízmil-
lió forintot adott, a rekonstrukció többi részét lakossági 
adományok fedezik. 
�A mókus és mogyoró „főszereplésével” rendezték meg 

több száz személyt megmozgató xii. Békési Tökmulat-
ságot. Tökkirály Durkó Norbert lett.

 Pályázati forrásból havonta egyszer irodalmi előadásokat 
szervez a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület. Szakmai vezető Gellénné Körözsi 
Eszter gimnáziumi magyartanárnő.
�Megemlékezést és koszorúzást tartottak a Holokauszt 

Roma áldozatainak Emléknapja alkalmából. Beszédet 
izsó Gábor polgármester és Durkó Albert misszióveze-
tő mondott. 

�„Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjat kapott 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, a Dr. Hepp Ferenc álta-
lános iskola rajztanárnője, szövő népi iparművész.
�Hagyományteremtő szándékkal tartották meg az i. 

Békési Nemzetiségi Találkozót, melyen a helyben meg-
alakult négyből három nemzetiségi önkormányzat 
képviseltette magát. A Békési Tájház udvarán tartott 
eseményre Elekről, Gyomaendrődről és Mezőberényből 
is érkeztek vendégek.

�Skaliczki László, a magyar felnőtt válogatott korábbi szö-
vetségi kapitánya tartott nyílt edzést a Békés-Drén KC 
csapattagjainak.

jÚlius augusztus

Visszaemlékezés
ez történt 2017-ben Békésen – 3. rész

szeptember
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békési sorsok, ékési arcokB
Múlt és jelen egy helyen

Joggal kérdezhetik, hogy lehetséges ez. A válasz egy vékony, 
szőke, csendes, mindössze 16 éves gimnazista fiú, Tobai Zsolt 
személyében rejlik. Zsolti olyasmivel foglalkozik, amire a kor-
osztályában kevesen vállalkoznak és nem is akármilyen szin-
ten műveli azt. A vele készült interjú mindent megvilágít.

- Maketteket építesz, míg 
kortársaid inkább buliznak. 
Miért lett ez a hobbid?

- Én is, mint annyi más gye-
rek, kisebb koromban legóztam, 
ezt váltottam fel 12 évesen a ma-
kettezésre. Már négy éve próbá-
lom tökéletesíteni a techniká-
mat, hogy minél élethűebbek le-
gyenek a makettjeim. Legjobban 
a 18. századi hajók és repülőgé-
pek érdekelnek. Lenyűgöz, hogy 
a mai fejlett technológia nélkül 
mire voltak képesek akkor az 
emberek. Amikor csipesszel he-
lyére teszek egy „gerendát”, el-
képzelem mekkora mechanikai 
erő, milyen nagy mérnöki tudás 
kellett ahhoz, hogy ezt megte-
hessék az elek tro   mosság segít-
sége nélkül is. Elsősorban a ma-
gam örömére készítem őket, de 
azért a makettépítés számom-
ra művészi tevékenység, amely 
fellélegzést ad a hétköznapi ne-
hézségek közepette. Egy au-
toimmun betegség nehezíti az 
életemet már 4 éve, de ha ma-
kettezem, újra egészségesnek 
érzem magam, még ha tudom 
is, hogy nem ez a valóság. Teljes 
kikapcsolódást nyújt, és így tu-
dom a lelki és testi egyensúlyo-
mat szinten tartani.

- Miként döntöd el, hogy mit 
fogsz megépíteni?

- Elolvasom a történetét az 
általam kiválasztott hajónak, 
repülőnek, tanulmányozom a 
történelmi hátterüket, és utá-
nanézek a pontos felépítésük-
nek is. Mindig igyekszem minél 
pontosabban és részletgazdagon 
kivitelezni őket, természetesen 
csak a kicsinyített másukat. Két 
éve egyik nagy álmom valósult 
meg, mikor megépítettem a 
„Fokker Dr.i” német háromfe-
delű vadászgépet két és félmé-
teres fesztávolságú szárnyakkal. 
Tavaly nyáron pedig a „HMS 
Victory” angol háromárbocos, 
100 ágyús, 850 fős legénységű 
hadihajón dolgoztam.

- Hogyan zajlanak a mun-
kafolyamatok?

- Az elméleti előkészítést, ter-
vezést követően minden alkat-
részt legyártok méretre, majd a 
fővázat satuba fogom. Csipesz-
szel illesztem helyükre a része-
ket, tejgumival rögzítem őket és 
faipari ragasztóval véglegesítem 
a rögzítést. Centiméterről cen-
timéterre haladok türelmesen, 
míg be nem fejezem a munka-
darabom. Van már egy-két gé-
pem is, például sarokcsiszoló, 

dekopírfűrész, szúrófűrész, gra-
vírozó készlet. Ezek nagy segít-
séget jelentenek. Így képes va-
gyok cérnaszál vékonyságú lyu-
kak fúrására is, ha szükséges.

- Milyen sikereket értél már 
el?

- Számomra a legnagyobb el-
ismerés, hogy az édesanyám az 
első perctől kezdve mellettem 
állt és mindenben támogatott. 
Volt már egy-két kiállításom is. 
Például két éve az iskolámban, 
vagy tavaly a Madzagfalvi Na-
pokon. Tavalyi sikerként köny-
velem el azt is, hogy Gionné 
Kertész Julianna tanárnő fel-
hívta a figyelmemet a Reformá-
tus Szeretetszolgálat pályáza-
tára, segített a megírásában és 
megszerezte az iskolai támoga-
tást is hozzá, így megnyertem a 
Nyilas Misi Ösztöndíjat tavaly 
is, az idén is. Az elnyert össze-
get a szerszámaim fejlesztésé-
re tudtam fordítani, ami önerő-
ből nem ment volna. Januárban 

kaptam meg az értesítést, hogy 
bekerültem a tutorhálózatba is 
és 11 hónapon keresztül tehet-
ségsegítő programban vehe-
tek részt a Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetségé-
nek jóvoltából. Nagyon boldog-
gá tesznek ezek az elismerések, 
mert megerősítik bennem a hi-
tet, hogy érdemes ezzel foglal-
koznom. Nem szabad feladnom 
az elképzeléseimet és képes va-
gyok teljes életet élni a betegsé-
gem ellenére is.

- Mit nem árultunk el rólad 
az olvasóinknak?

- A Szegedi Kis istván Refor-
mátus Gimnázium tizedik osz-
tályos tanulója vagyok. Csak 
az angol és a magyar nyelv-
tan megy egy kicsit gyengéb-
ben, de az érdeklődési körömet 
érintő tárgyakból: matek, fizi-
ka, kémia, töri, biológia ötös a 
tanulmányi eredményem. Fi-
zikából és kémiából szeretnék 
emelt szinten érettségizni, hogy 
elérhessem a távlati célomat és 
mechatronikus mérnök lehes-
sek. Tetszik a szakma összetett-
sége, úgy érzem, ebben jobban ki 
tudnék teljesedni és nem utolsó 
szempont, hogy a makettjeimet 
mozgathatóvá, irányíthatóvá 
tudnám tenni, mert természete-
sen a makettépítésben is vannak 
még komoly terveim, melyek 
megvalósításra várnak.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: 
Kele Kata taxis. 

nyugdÍjasok 
Figyelem!

A Békési misszió konyha 

450 Ft-os 
kedvezményes menüt kínál 

kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhet 
a +3670 672 1858 telefonszámon, 

vagy hétköznapokon 
816 óra között személyesen 

Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt. 

Ajándékozzon szeretteinek értékálló arany 
ékszert, amely bearanyoz bármely 

családi alkalmat és ünnepet! 
óRIÁsI ARANY ÉkszER kÍNÁlATTAl 

És kEDVEző ÁRAkkAl VÁRJUk VÁsÁRlóINkAT!
gyönyörű 
karikagyűrű 
kollekcióink 
3 napos 
határidővel 
rendelhetők.
törtarany 
beszámítás 
7000 Ft/g áron.

ÁTmENETIlEg PÉNzügYI goNDJA VAN? 
Akkor – záloghitel!

Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk 
csökkentett költségekkel.

szeretettel VárjuK ügyfeleinKet 2018-BAn is! 
Berill Ékszer és zálogház 

Békés Kossuth út 4-es pavilon. tel.: 06/70/551-4570

Berill Ékszer 
és Zálogház

Nosztalgiáztak 
a nyugdíjas óvónők

Az utóbbi évek legsikere-
sebb, leghangulatosabb nyug-
díjas óvónők találkozóját tar-
tották a Baky utcai központi 
óvodában január utolsó nap-
ján. Rekordszámban jöttek el 
a nyugdíjas óvónők, dajkák és 
más munkakörben dolgozot-
tak egy kis nosztalgiázásra, és 
mindannyian remekül érezték 
magukat. 

A színvonalas műsorban 
mások mellett az óvónők Kó-
rusa adott elő széles reperto-
árjából pár dalt, melyeket az 
évszakok ihlettek, majd bá-
boztak is Bizet Carmenjének 
közkedvelt dallamára. Termé-
szetesen az óvodások is „szín-
padra” léptek, okányi Mi-
hály néptánc pedagógus veze-
tésével körjátékokat mutattak 
be. Kirobbanó sikert aratott 
Niedermayer Nándi, az ének-
zenei területen kimagasló te-
hetséget mutató mosolygós 
óvodás, aki népdalokat adott 
elő. Kedves színfoltja még az 
eseménynek Bagolyné Szűcs 
Andrea óvónő gyermekfo-
tókból összeállított zenés kis-
filmje, amely sok szép emlé-
ket hozhatott elő a látogatók-
ból. A kulturális blokk zenés 
számmal ért véget: az óvónő 
és énekesnő Gyaraki Lívia régi 
korok nagy slágereit adta elő, 
néhányan vele együtt énekel-
ték azokat. 

Béres istvánné, a Békési 
Kistérségi óvoda és Bölcső-
de intézményvezetője igyeke-
zett rövid előadásában bemu-
tatni, manapság hogyan dol-
goznak a békési óvodák. El-
mondta, hogy a legnagyobb 
kihívást a kevés gyermek je-
lenti. A gyerekek megszület-
nek ugyan Békésen, de óvo-
dáskorukra szüleik elvándor-

lása miatt gyakran már más-
hol élnek, a fővárosban vagy 
Londonban, vagy másfelé a 
világban. Másik nagy kihívás 
az elöregedő óvodapedagó-
gus-állomány, mert sajnos so-
kan a frissen végzettek közül 
elhagyják a pályát, nincs kellő 
utánpótlás. Ugyanakkor az in-
tézmény legnagyobb tőkéjét is 
ők adják: az óvónők erőn felül 
dolgoznak a mindennapokban 
a gyermekek körében. Mára 
mindegyik tagóvoda megta-
lálta a maga pedagógiai sajá-
tosságát, melyet kínálni képes 
a szülőknek, legyen az a mű-
vészetek, a kreativitás, a zöld 
szemlélet vagy éppen a test-
mozgás.

Az óvodák épületeinek fel-
újítását és berendezésének, fel-
szerelésének modernizálását a 
fenntartó pályázati források-
ból igyekszik biztosítani. 

A nyugdíjas óvónők találko-
zója beszélgetéssel és falatozás-
sal ért véget.  Szegfű K.

Baky utcai ovisok is felléptek a nyugdíjas óvónők éves találkozóján.

Ütköztek
A Csabai utcában február 5-én délben egy személygépkocsi 

hátulról nekiütközött egy másik autónak. A balesetben az utób-
bi jármű vezetője könnyű sérülést szenvedett.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Bélmegyeren régi kis ház, nagy kerttel el-
adó 500 ezer Ft-ért. Tel.: 30/48-42-408.
Kamuton javításra szoruló kis tanya 1800 
m2-es telken eladó. Irányár: 950 ezer Ft. 
Tel.: 70/36-66-985.
1000 m2-es építési telek eladó Békésen. 
Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.: 20/347-23-95, 
70/539-09-93.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Táncsics u. 8. szám alatti régi típusú ház 
eladó. Irányár: 3 millió Ft. Tel.: 30/302-49-
79.
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u. 
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
20/93-51-683 . 
Körös partra nyúló ház nagy portával a 
Tárház utcában eladó. Irányár: 4,3 millió 
Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Kétszobás, nappalis, összkomfortos csa-
ládi ház eladó a Kölcsey utcában. Irányár: 
4,2 millió Ft. Érd.: 30/24-56-925. 
Hajnal u. 35. szám alatti ház eladó. Irányár: 
4,5 millió Ft. 30/730-13-88.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a 
Kisvasút sor 19. szám alatt. Irányár: 5 mil-
lió Ft. 70/245-51-39.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-
82. 
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 sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Kétszobás kertes ház a Szabadkai u. 43. 
szám alatt eladó 6,5 millió Ft-ért. 20/950-
10-52.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos 
kockaház felújítva beköltözhetően eladó 
6,9 millió Ft-ért. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-
73-41, 66/412-955.
Kossuth 2/A-ban a Sparral szemben III. 
emeleti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó. 
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.

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. 

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Kossuth 7-ben I. emeleti 2+félszobás 
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 
20/294-45-04.
100 m2-es, kétszobás családi ház a 
Csap utcában eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 
66/630-599, este.
Háromszobás, II. emeleti, tehermentes la-
kás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-
79-26.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, 
redőnyös, duplafűtéses ház 1746 m2-es 
telken eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/415-
469, 30/612-70-21.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy 
portával eladó. Jószágtartásra is alkal-
mas. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/293-27-
51. 
Békésen kertes ház olcsón eladó 9 millió 
Ft-ért. 20/591-60-26.
2,5 szobás II. emeleti lakás a Széche-
nyi téren eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.: 
20/344-89-36.
Tarhoson 120 m2-es családi ház eladó. 
Irányár: 9,9 millió Ft. 70/946-49-59.
Hőzső utcában kétszobás kertes családi 
ház eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 10 
millió Ft. Tel.: 70/387-11-31.
Háromszobás, összközműves nagy ház 
garázzsal eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 
30/887-82-37, este.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár: 
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751. 
108 m2-es, háromszobás családi ház mel-
léképületekkel, ásott kúttal eladó csendes 
helyen. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.: 30/278-
60-65, hétvégenként.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár: 11,99 millió forint. Érd.: 
70/512-75-65.
Városközponthoz közel 2,5 szobás+ nap-
palis, összkomfortos ház eladó. Irányár: 
12,5 millió Ft. Érd.: 66/416-109, 30/200-
20-67.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KERT, SZáNTóFöLD
710 m2 zártkert eladó kőházzal a Malom-
asszonykertben. Villany, fúrt kút, kis ház. 
Érd: 30/846-32-27.
Szécsénykertben kert eladó termő gyü-
mölcsfákkal, fúrt kúttal, árammal 110 ezer 
Ft-ért. Tel.: 30/484-24-08.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 
400 m2 bekerített gyümölcsös ásott kút-
tal. Érd.: 70/379-14-53.
Rosszerdőn gyümölcsöskert eladó kis kő-
házzal. Érd.: 66/634-372, este.

JáRmű, ALKATRÉSZ
8 lovas 4 ütemű rotakapa kocsival vagy 
anélkül eladó vagy birkára cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96.
Garázsban tartott 1983-as Trabant 601 
Speciál eladó. Tel.: 66/630-599, este.
Simson S51-es eladó. Tel.: 20/495-21-73.
MTZ-50 lejárt műszakival, egytengelyes 
húzóval szerelve eladó. Irányár: 650 ezer 
Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégenként.
2 db 15,5-38-as méretű 40%-os állapotú 
gumiabroncs eladó. Irányár: 34 ezer Ft/2 
db. Érd.: 30/278-60-65, hétvégenként.

1982-es gyártmányú piros 350-es Jawa 
motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Kocsiba való állíthatós gyerekülés olcsón 
eladó. 66/414-889.
Opel Corsa Swing 1,2-es megkímélten, 
első tulajdonostól eladó. 70/56-33-663.
Forgalomból ideiglenesen kivont, hosszú-
platós, hétszemélyes Fiat Ducato eladó. 
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, 
hétvégenként.

áLLAT
2 db 250 kg-os mangalicahízó eladó. Tel.: 
30/597-13-51, 16 óra után.
Malac, süldő, hízó eladó. Tel.: 30/921-26-
25.
Fehér selyemkakas és fekete holland bó-
bitás kakasok eladók. Kistestű japán tyú-
kot vagy más díszbaromfi tyúkot keresek 
megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Fiatal gyöngyösök levágásra eladók, akár 
pucolva is. Tel.: 30/504-07-11.
Tenyésztésbe fogott hízott koca el-
adó.20/580-55-70.
Eladó: 120 kg-os hízó eladó (60 ezer Ft), 
két kacsa, két birka (egy kos, egy jerke). 
70/216-37-03.

TáRSKERESÉS
50 éves férfi társát keresi, tartós kapcsolat 
reményében. 20/274-50-60.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét ked-
velő 25 éves békési fiatalember társat ke-
res. 70/268-68-15.

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.

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

mUNKáT KERES, AJáNL
Időseknél kisegítő munkát keresek. 
30/211-82-89.
Kereskedelmi végzettségű frissnyugdí-
jas nő otthon végezhető, besegítői vagy 
napi 4-6 órában munkát keres. 70/563-
36-63.
Idős ember egyedülálló nőt keres gondo-
zónak házért. 66/410-158.
Felső tagozatos gyermekeim mellé ma-
gyar-történelem szakos tanárt keresek. 
20/446-59-96.
Betegfelügyelői, takarítói, időseknél kise-
gítői munkát keresek. Tel.: 30/530-41-50.

EgYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló fűrészpor, keményfa osz-
lop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-
42. 

Eladók: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal 
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszed-
hető műfenyő, műanyag bödönök, nagy 
dúsdaráló. Tel.: 30/272-43-50.
210 literes fagyasztóláda eladó. Irányár: 35 
ezer Ft. 70/50-53-569.
Eladó 190 db Magyar Horgász című újság 
(2500 Ft) és egy 2600 W-os még garan-
ciás lombszívó-fúvógép (9000 Ft). Tel: 
30/655-25-15. 
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódás-
üvegek, női bundák, munkásbakancs, re-
kamié, ülőgarnitúra, húsvágógép, szoba-
fenyők, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó 2 db 150x190 cm-es bontott ab-
lak, 2x3 m-es sárga középszőnyeg, 
hőlégkeveréses főzőedény. Tel.: 30/486-
22-67.
Eladó: használt gáztűzhely nyomáscsök-
kentővel, gázpalackkal 15 ezer Ft-ért, rozs-
damentes, duplaaljú 23 literes pálinkafőző 
32 ezer Ft-ért. Tel.: 30/542-77-01.
Eladó: fűgyűjtős, 900 W-os elektromos fű-
nyíró (3000 Ft), alig használt gyümölcs-
centrifuga (2000 Ft), kenyérsütőgép (1500 
Ft). Tel.: 30/457-54-56.
Nagy teljesítményű háromfázisú termény-
daráló eladó vagy birkára cserélendő. Tel.: 
30/279-46-96.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma 
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/ 433-
79-89.
Négy mázsa búza és négy mázsa kukori-
ca eladó. 70/216-37-03.

Alig használt Fagor felültöltős automa-
ta mosógép eladó (AA+ energia osztály, 
30 ezer Ft), műanyag 1000 l-es IBC tartály 
(12 ezer Ft), hármas bontott ablakkeret (12 
ezer Ft). Tel.: 30/48-42-408.
Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, női-
férfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép, 
kerítéselemek. Tel.: 30/272-43-50.
Limlomot, hagyatékot vennék. Légpuskát 
vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is érdekel. 
Tel.: 20/49-52-173.
3,5 méter munkaszélességű XT-tárcsa új-
szerű gumiabroncsokkal eladó. Irányár: 
390 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvé-
genként.
Eladó: rádiók, porszívók, gázégők, 
kézifúró, asztali lámpa, kerékpárülések, 
1300-as Ford Fiesta 205. 30/579-33-39.
Hagyatékból bútorok, szőnyegek eladók. 
Tel.: 30/293-27-51.
Láncfűrész eladó a Zsinór u. 12. alatt. 
30/508-67-28.
Eladó: 3x3-as halászháló, káposztagyalu, 
ágyneműtartó, kézi akkumulátoros fúró, 
komód, fagyasztóláda. Érd.: 30/43-41-177.
2 db támlásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Kb. 20 kg-nyi jó minőségű dióbél eladó, 
1000 Ft/kg. Érd.: 30/428-61-55.
Eladó: kétszemélyes ágyazható kanapé(20 
ezer Ft), széphangzású elektromos , láb-
pedálos orgona + zongora (65 ezer Ft), 
fapolcok, tükrük, külső ajtó tok nélkül, 
nagy teraszi ajtó. Sertésre csere érdekel. 
Érd.: 7/216-37-03.
Eladó: 80 l-es hűtő és 2 db konyhai asztal 
(egyik széthajtható). Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: 30/624-99-87.
Eladó: rekamié, keményfa hálószobabú-
tor, ágyneműtartó, szekrény, tévéasztal 
gáztűzhely, rotakapa, fűnyíró. Tel.: 66/412-
955, 30/203-73-41.
Eladók: AEG 120 l-es bojler, ebédlőasztal, 
Erzsébet asztal, dohányzóasztalok, kö-
zépszőnyeg, vécékagyló ülőkével, mosdó, 
csaptelep, Lucznik lábbal hajtós varrógép. 
Tel.: 70/612-83-74.
Akác deszka, vasraklap, 50 l-es üvegbal-
lon, Thomas benzinmotoros vízszivattyú 
eladó. Érd.: 70/379-14-53.
Cseresznye, diófa rönköt veszek. 30/740-
97-24.
Lehel hűtő és egy tárcsás mosógép el-
adó. Tel: 30/894-35-17.
Eladó: 26-os és 28-as női kerékpár, kem-
pingbicikli, kézimunkafonalak gobelinhez 
is, öntöttvas satu, fikusz, jukkapálma. Tel.: 
66/630-599, este.
Régi típusú színes tévé eladó. Tel.: 
20/220-85-26, 66/634-553.
Csípős vastagkolbász, fürtölt húsos sza-
lonna, dióbél eladó. Tel.: 30/530-41-50.
Három mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 
20/616-95-09.
Eladó: kihúzhatós kanapéágy, 2 db fotel, 
szobabútorok, mosogatószekrény, bár-
szekrény, mosógép, színestévé, cipőtartó, 
heverő. Érd.: 30/43-42-297.
72 cm-es, jó állapotú Panasonic 
színestévé eladó. Tel.: 30/272-67-43.
Eladó: nagy oxigén és dissous gázpalack, 
jó állapotú Jantyik tégla. Tel.: 30/59-69-
180.
Eladó: szobakerékpár, Zanussi hűtőszek-
rény, villany- és gázbojler, automata mo-
sógép, szagelszívó, villanysütő. Érd.: 
66/643-333, 70/410-62-32.
Eladó: konyhaszekrény, ruhásszekrények, 
görgős fekete bőrfotel (10 ezer Ft), kihúz-
hatós fa asztal olcsón, jó minőségű, sok-
féle ruhaféle és kabát. Érd.: 70/216-37-03.

Apróhirdetések

A fülzúgásról
A fülzúgás oka gyakran mindössze a hallójáratban található ide
gen anyag, elsősorban a fülzsír vagy víz. Az esetek nagy részében 
a nagyothallásra és a fülzúgásra is megoldást nyújthat a fülzsír 
szakszerű eltávolítása. míg a nem megfelelő fültisztítás inkább 
okozója a hallójáratban megrekedt fülzsírnak. szintén nagyon 
gyakori ok az agyi vérellátási zavar főleg idősebb személyeknél, 
illetve a zajkárosodás okozta halláscsökkenés, a fülzúgás ennek 
kísérő tüneteként jelentkezik. zajkárosodás akár egyszeri, pl. 
koncerten ért vagy petárda által okozott zajterhelésből adódhat, 
vagy rendszeres, gyakran munkahelyen tapasztalható zaj okoz
za. A fület érintő fertőzések is a gyakori okok közé tartoznak, leg
gyakrabban középfülgyulladás kapcsán jelentkezhet a panasz. 
 Folytatjuk…

 kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk! 
A Harila Plusz kftt megtalálja a rendelőintézetben, 

a József Attila u. 5. szám alatt. 
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 1417 óra között.  

Bejelentkezés: +3630/9841438
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INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), KÖNYVTÁR (Széchenyi tér) 
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

MAxiMális TErJEDElEM 15 szÓ.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: február 20. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

KÖZLEMÉNY
A kéményseprőipara tevékenységről szóló 2015. évi CCxi. tör-

vényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szak-
mai szabályiról szóló 21/2016. (Vi.9.) BM rendeletben meghatá-
rozott közfeladat elvégzése érdekében a BM országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint 
kéményseprő-ipari szerv elkészítette a 2018. évi kéményseprő-
ipari sormunka ütemterveit. A 2018. évi kéményseprő-ipari tár-
sasházi sormunka ütemterve alapján Békés városában 2018. ja-
nuár 15 és május 31. között kerül sor az ellenőrzésre. 

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

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!

MAGIX FATELEP 
tŰziFa 

árusÍtás
(tölgy, bükk, gyertyán)

kugLizva 
éS konyhakéSzen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/281-09-41 
Magyar u. 54.
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A fiatalokban van a remény 
az asztaliteniszezőknél

Eredményes évet zártak a 
békési asztaliteniszezők. El-
sősorban az utánpótláskorú-
aknál volt szemmel látható 
és az eredményekben is meg-
mutatkozó a fejlődés. Balogh 
ágnes Kyra a legnagyobb he-
lyi reménység, aki az idei évet 
az U13-as összevont országos 
ranglista harmadik helyéről 
indította, és a serdülők között 
is a nyolcadik legjobb volt az 

országban, sőt a még időseb-
beknél, az ifjúsági mezőnyben 
is jegyzik, a 31. helyen. Ered-
ményével a Szegedi Kis istván 
Református Gimnázium hete-
dikes tanulójaként bekerült a 
Héraklész sporttehetség-gon-
dozó programba, lényegében 
a korosztályos válogatottba. 
Az U11-es korosztályban Szil-
ágyi Lívia kilencedik, a serdü-
lő fiúknál Szűcs Sándor a 15. a 
január legeleji ranglistán. 

Az év első heteiben máris 
több verseny lezajlott a ping-
pongozóknál. Az utánpótlás 
Budapest-bajnokságon a ser-
dülők között párosban bra-
vúrral bronzérmes lett Ba-

logh ágnes Kyra, az orosházai 
Varga Bernadettel az oldalán. 
Egyéniben a hatodik. A ser-
dülők között egyéniben Szűcs 
Sándor hetedik, Farkas Dá-
viddal párosban ötödik lett. 
A Szegeden rendezett dél-al-
földi regionális újoncverseny-
ben Kopányi áron az U13-
asok között ötödik lett, a lá-
nyok ugyanilyen korcsoport-
jában Szilágyi Lívia negyedik, 

az U11-esek között második. 
Ugyanő az újoncok orosházai 
versenyén az igazolt lányok 
összevont U13-as korosztályá-
ban első helyezett, míg a fiúk 
versenyében szintén aranyér-
mes Kopányi áron. Békésen 
tartották a Vektor Kupát, me-
lyen több érem helyben talált 
gazdára. Fiú egyéniben Szűcs 
Sándor második lett, párosban 
Farkas Dáviddal elsők, míg a 
Kopányi áron-Sebestyén Já-
nos duó harmadik. A lányok 
egyéni versenyszámában Ba-
logh ágnes Kyra második he-
lyezést ért el. Ő és Szűcs Sán-
dor a vegyespárosok között 
szintén ezüstérmesek.  Sz. K.

Milyen az, aki kotnyeles? olyasmibe üti az 
orrát, amihez nincs köze, belebeszél abba, ami-
ben nem illetékes, vagy fogalmazzunk egysze-
rűbben: abba, ami nem az ő asztala. Ebből kö-
vetkezőleg, aki kotnyeles, annak van kotnyele, 
ami meg egy… A válasz a sűrű csönd - kotnyél 
ugye, amint azt mindannyian tudjuk, nem lé-
tezik, ráadásul ha elvonjuk az utótag(nak gon-
dolt) nyelet, az elöl lévő kot-nak sem tudunk 
értelmes jelentést adni. Pedig az ötlet nem ör-
dögtől való, mert tényleg összetett szóról be-
szélünk: a kot- megtalálható a kotló szóban, az 
ugyancsak tyúkéktól ismerős kotyogban is, pe-

dig tulajdonképpen egy hangutánzó szó; aki 
olyan szerencsés, hogy van baromfija (nem ba-
rom fia - bocsánat), az tudja, miről beszélek: 
olyasmi hang, mint amit az üveg ad ki, amikor 
már a kevés kis maradékot tölti ki az ember. A 
kikotyog igét mindannyian ismerjük, épp így 
buggyan ki a szó a meggondolatlan ember-
ből. Hátra van még a nyél: annak bizony sem-
mi köze a szerszámok fogantyújához, hanem 
egy közismert szónak, a nyelvnek a nyelvjárási 
alakja. Így tehát a kotnyelesnek nincs nyele, el-
lenben minden lében kanál...

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Kotnyeles

BéKéSi ProGraMajÁnlaToK feBruÁr 14-28. KözöTT

Február 13. kedd 17 órától

Rezisztens gyümölcsfajták a biogazdálkodásban. 
Előadó: Bakó imre biogazda. Kulturális központ

Február 17. szombat 16 órától

Bye-Bye Winter Zumba Party. Belépőjegy: 2000 
Ft/fő, 14 éves korig ingyenes. Sportcsarnok

Február 20. kedd 19 órától

Ken Ludwig: Hajszál híján Hollywood. Színházi 
előadás. Kulturális központ

Február 21. szerda 16:30tól

irodalmi svédasztal. Téma: Pygmalion. Könyvtár

Február 21. szerda 17:30tól

Márvány Fotóműhely kiállítás-megnyitója. A 
belépés díjtalan. Kulturális központ

Február 22. csütörtök 15 órától

Emlékezés irányi Dánielre. Beszédet mond: 
Dankó Béla, országgyűlési képviselő.

Városháza udvara

Február 25. vasárnap 10 órától

Kommunizmus áldozatainak emléknapja.
Forradalmi Emlékmű

Február 26. hétfő 17 órától

„A vágástól a filmig”. Előadó: Hajdú Péter vá-
gó. Református gimnázium

Február 27. kedd 17:30tól

„Arany-emlék” irodalmi emlékműsor. Előadók: 
Czető Zsanett, Horváth Csongor, Varga izabel-
la, R. Kárpáti Péter. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Horgász
szemmel

TerÜleTi jeGYeK 

Hamarosan itt a tavasz, a hor-
gászszezon igazi kezdete. A ta-
vaszi készülődés az engedélyvál-
tással kezdődik, az engedélyek 
árusítása már nagyban folyik. 
A Körösvidék Horgász Egye-
sületek Szövetsége a horgászati 
alapszabályzaton nem változta-
tott. A területi jegyek alapjaiban 
minimális a változás. Az emelt 
szintű „Összevont általános te-
rületi jegy” tartalmazza már 
összes csatornát, de továbbra is 
megmaradt az „Összevont szö-
vetségi területi jegy”. A csator-
najegyeket módosították, össze-
vonták az észak-, dél- és közép-
csatorna jegyeket, így egy egy-
séges csatornajegyet képez Bé-
kés megyében. A gyermekhor-
gászoknak is kedveznek az új 
szezon kezdetével. A jegyekkel 
kapcsolatosan az egyesületeknél 
illetve a területi jegyárusítóknál 
lehet érdeklődni.

Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Petőfi u. 20.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

Hu iSSn 1218-4241

Mászófal a suliban
Egymillió forint értékű má-

szó fallal gazdagodott a Dr. 
Hepp Ferenc általános iskola 
és Alapfokú Művészeti iskola 
tornaterme. A sikerrel kipró-
bált sporteszközt elsősorban a 
testnevelésórákon fogják hasz-
nálni. Amellett, hogy fejleszti 
az izomzatot, segíti a csapat-
építést, a koncentrálóképessé-
get, és a másikra való odafi-
gyelésre ösztönzi a gyerekeket.  

- A tornatermünk zsúfoltsága 
is hozzájárult ahhoz, hogy újít-
sunk, hiszen egy viszonylag kis 
helyigényű eszközről van szó, 
amelyen több diák tud egyszer-
re sportolni – mondta el a me-
gyei hírlapnak Deákné Domon-

kos Julianna intézményvezető, 
hozzátéve, hogy az eszköz maxi-
málisan biztonságos, viszont ka-
landelemeket is tartalmaz, így iz-
galmas kihívás végigmenni rajta. 

A két és fél méter magas 
mászófalat a Gyulai Tanker-
ületi Központ együttműködé-
sével az iskola saját bevételéből 
vásárolhatta meg.

A testnevelés órákon már használják az új sporteszközt.

Békési tehetségek a helyi Vektor Kupának a helyszínén.

Fo
T

ó
: A

M
A

T
Ő

R
 F

EL
V

ÉT
EL

.

Vidám hangulatban telt a farsang 
(Folytatás az 1. oldalról) 
A tombolának, valamint a 

jelmez- és rajzversenynek is 
nagy sikere volt. Sokan öl-
töttek jelmezt a gyerekek 
és a felnőttek közül. A jel-
mezverseny díjazottjai: Ba-
logh Benett (legötletesebb 
jelmez: Darth Vader), Nagy 
Kata és Hajdú Zétény (leg-

viccesebb jelmez: Ősasszony 
és ősember), Hegyesi Hajnal-
ka és Hegyesi Boglárka (leg-
munkásabb jelmez: Hópi-
hék), Gábori Bálint (külön-
díj, 101 kiskutya). A rajzver-
senyre közel 80 pályázat ér-
kezett. A rajzokra a közönség 
szavazhatott, az óvodások kö-
zött Pataki Dominik, míg az 

iskolásoknál Nagy Edina Éva 
nyert. 

A farsangolás a tél végét is jel-
zi. A kulturális központ előtt ki-
szebáb égetéssel és a békéscsabai 
Tűz-kör Dobkör segítségével űz-
ték el a telet. Az estet jó hangu-
latú táncház zárta a Belencéres 
Néptáncegyüttes és a Ludas ze-
nekar közreműködésével.  

Letették az esküt
Legutóbbi ülésén elfo-

gadta a békési képviselő-
testület az országgyűlési vá-
lasztás egyéni választókerü-
leti választási bizottságának 
tagjait. A tagok személyére 
az országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási iro-
da vezetője tett indítványt. 
A megválasztott bizottsági 
tagok (Apáti-Nagy Lajos, 
Gyurovits Katalin, Székely 
Anikó, póttagként Mester 
Péterné és Őriné Apáti An-
na) letették esküjüket és át-
vették megbízólevelüket.

Kínába utazik az ősszel a 
Belencéres Néptáncegyüttes

idén ősszel Kínában, a Sanghai Turisztikai Fesztiválon 
lép fel a Belencéres Néptáncegyüttes. A fesztiválon több 
tíz nemzet táncosai, zenekarai mutatkoznak be, a prog-
ramban a város főutcáján menettánc, fakultatív progra-
mok és gálaműsor is szerepel. A kulturális rendezvény mé-
reteire jellemző, hogy a televízión keresztül akár ötmillióan 
követik az eseményeket. A békési delegáció 37 fővel utazik 
el a 24 milliós metropoliszba szeptember közepén, köztük 
izsó Gábor polgármester is, akinek a szervezők jóvoltából 
a fesztivál ideje alatt lehetősége nyílik az ottani polgár-
mesterrel találkoznia egy jövőbeli testvérvárosi kapcsolat 
kialakításának reményében. 

A csoport tagjai izgatottan készülnek eddigi legtávo-
labbi fellépésükre. Jelenleg támogatók és utazási irodák 
megkeresése zajlik, mert bár a csoport tagjainak a kínai 
tartózkodás ingyenes, az útiköltségüket maguknak és 
a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesületnek kell áll-
nia. Az élőzenés kíséretről is az egyesületnek kell gondos-
kodnia, de ebben Békés Város Önkormányzata is szere-
pet vállal. A kínaiak megkeresésében szerepe volt a tavaly 
júliusi bulgáriai összművészeti fesztiválgyőzelemnek, a 
Belencéres Néptáncegyüttes eddigi legnagyobb nemzet-
közi sikerének. 
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