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

Idén nem Békésen, hanem Békéscsabán 
tartja meg tavaszváró nagykoncertjét a Pal-
metta zenekar. 

Bővebben a 7. oldalon

Több mint 500 vendége volt a kirobbanó si-
kerrel megrendezett 9. Békési Sportbálnak, 
melyre neves vendégek is érkeztek.  

Tudósítás a 8. oldalon

A lapszám üzenete
Jól válaszd meg az álmod, mert ez meghatározza 

egész életed alakulását, sorsodat is, és esetleg 
be is teljesülhet.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Folyton teltház 
a gyepmesteri telepen
Beszélgetés Kocsorné Szabados Erikával, az Esély Állatvédő Egyesület elnökével

- Milyen év volt 2017 a bé-
kési állatvédőknél? 

- Sajnos a tavalyi évben is 
szinte állandóan teltházzal 
üzemelt a gyepmesteri telep. 
Még mindig nagyon sok a ki-
dobott, megunt állat, a feles-
leges szaporulat és a felelőtlen 
állattartó. Sok esetben vonul-
tunk ki állatkínzás bejelenté-
se miatt. 2017-ben 293 kutya 
került be hozzánk és 205-öt 
adunk örökbe, 112 cica került 
hozzánk és 82 került új gazdi-

hoz. 72 kutyát a chipjük alap-
ján hazaszállítottunk. Tavaly 
98 szukakutyát, 62 kankutyát 
és 23 cicát ivartalanítottunk. 
Ez nagyon fontos, mert talán 
ezzel elkerülhető a felesleges 
szaporulat. 

- Hogyan állnak a segítő 
önkénteseket és a támogatókat 
tekintve? 

- Önkéntes munkaszerző-
déssel négy személy vállalt 
munkát napi négy órában. Saj-
nos önkéntes segítő csak kevés 

van, a munka pedig rengeteg. 
A tagjainknak, támogatóink-
nak, adó 1% felajánlóknak  ez-
úton is szeretnénk megköszön-
ni a nagyon sok tárgyi és anya-
gi támogatást, illetve a béké-
si önkormányzatnak, hogy a 
gazdához került kutyáinknak 
vállalja az oltását, chipezését. 
Csak ezekkel a segítségekkel 
tudjuk a továbbiakban is foly-
tatni a kutyák és cicák menté-
sét, gondozását. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Legyen egy sikeres 
kiadvány társszerzője!

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2019-es Békési Kalendáriumhoz 

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

a páLyázat témája: 
„mesélnek a békési fák, ligetek, 

házak és utcák”
Pályázni lehet a témában elkészített novellákkal, visszaemlékezésekkel, 
költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (leg-
feljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 
6-10 darabból álló, egyetlen témában elkészített fotósorozattal. 

A pályázat beadásának határideje: július 20.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek az ősszel 
megjelenő 2019-es Békési Kalendáriumba, készítőket 
a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályAmunkák 
eljuttAthAtók:
  személyesen  

 a felnőtt könyvtárba 
  postán 

– a Családért Alapítványnak 
címezve 
(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 

  elektronikusan 
– a bekesiujsag@gmail.com 
címre

elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala mi-nimum 2000 pixel legyen. A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.

Sokszor vonultak 
a békési tűzoltók

A Békési Önkormányza-
ti Tűzoltóság három telepü-
lés: Békés, Bélmegyer, és Tar-
hos közigazgatási területén lát 
el tűzoltási és műszaki menté-
si feladatokat. Megközelítőleg 
22 ezer állampolgár elsődle-
ges védelmét látja el. A nyolc 
főállású és egy félfoglalkozású 
személyt foglalkoztató Béké-
si Önkormányzati Tűzoltóság 
2017-ben összesen 121 esetben 
vonult mentésre. Ebből 49 tűz-
eset volt, 63 műszaki mentés, 
9 téves jelzés. Az előző évhez 
képest a tűzesetek száma je-
lentősen nőtt, 32-ről 49-re. A 
műszaki mentések száma 12-
vel emelkedett 2016-hoz ké-
pest. A 121 beavatkozáson túl 

a békési tűzoltóság munkatár-
sai és önkéntesei az Oroshá-
zát kétszer is sújtó nyári vihar 
után több napig segédkeztek a 
károk felszámolásában.

A 18 személyt tömörítő 
Hencz Antal Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület önkéntesei 105 
riasztás során voltak az önkor-
mányzatiak segítségére és vo-
nultak a riasztott szerrel. 42 al-
kalommal egy fővel, 43 alka-
lommal két fővel vonultak a 
Dánfok I fecskendővel. További 
4 alkalommal önállóan érkez-
tek ki a Dánfok Tartalék gép-
járműfecskendővel négy fővel. 
Ezek a segítségnyújtások jelen-
tősen csökkentik a költségeket. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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Tornaszobát kapnak az ovisok
Ötvenmillió forintból épül 

tornaszoba a Korona utcai óvo-
dánál – jelentette be a helyszí-
nen megtartott sajtótájékozta-
tón izsó Gábor polgármester 
és Dankó Béla országgyűlési 
képviselő.

A Békési Kistérségi óvoda 
és Bölcsőde Korona utcai Tag-
óvoda a város második legfiata-
labb óvodája, 1994-ben épült. 
Az épület a város szívében fek-
szik, mégis nyugodt, csendes, jó 
levegőjű helyen. A kétcsopor-
tos, 50 férőhelyes intézményt 
jelenleg 46 gyermek látogatja. 
nagy hiányát érezték korábban 
egy olyan teremnek, ahol a gye-
rekek naponta tornázhatnának. 

izsó Gábor polgármester el-
mondta, hogy a fejlesztés része-
ként a szomszédos, korábban is 
közösségi célokat szolgáló épü-

letet részben lebontják, és ab-
ban alakítják ki a tornaszobát, 
valamint egy egyéni fejlesztő, 
illetve logopédiai helyiséget is 

létrehoznak. A beruházásnak 
köszönhetően valamennyi bé-
kési óvodában lesz olyan helyi-
ség, ahol mindennap mozog-
hatnak, tornázhatnak a gyere-
kek, emellett az udvar is kibő-
vül. Dankó Béla országgyűlési 
képviselő hozzátette, hogy a bé-
kési önkormányzat több mint 3 
milliárd forintot nyert el eddig 
a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív program kiírásain. 
A beruházások több területen 
hoznak előrelépést a városban. 
A tornaszoba kialakítása pedig 
összecseng a kormány szándé-
kaival, hiszen segíti a gyerme-
kek mozgásra, egészséges élet-
módra való nevelését.

Izsó Gábor és Dankó Béla nézi a terveket a leendő tornaszoba helyszí-
nén, a Korona utcában.
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Siker siker hátán a Belencéresnél
A közelmúltban tizedik al-

kalommal rendezték meg Eger-
ben az Országos ifjúsági Szóló-
táncversenyt, ahol a Belencéres 
néptáncegyüttes tagja, izsó 
lajos Hunor az „Ezüstpitykés 
Táncos” címet nyerte el. Ez a 
legrangosabb szakmai elisme-
rések egyike az ifjúsági korosz-

tályban. Felkészítője a koráb-
ban kétszeres „Ezüstpitykés” 
Okányi Mihály volt. izsó la-
jos indult a Vii. Kádár Ferenc 
Országos népzene és néptánc-
versenyen, ahol a negyedik kor-
csoportban Arany fokozatot és 
különdíjat érdemelt ki. Ezen a 
versenyen a Belencéres szólis-

tái, akik egyben a Dr. Hepp Fe-
renc általános iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola néptáncos 
növendékei is, tovább sikereket 
értek el. Az 1. korcsoportban 
ifj. Mahovics Tamás Arany-, a 2. 
korcsoportban Barkász Márton 
Ezüst-, izsó Borbála és Berecz-
ki péter Arany-, a 3. korcsoport-

ban lipcsei Balázs Ezüst-, lip-
csei Katinka és Szaszák lász-
ló Bronz fokozatot érdemelt ki. 
A táncosokat Csipei Judit, Föl-
desi Márton, Hankó Tamás, 
Mahovicsné ladányi Anita, 
Mahovics Tamás és Okányi Mi-
hály készítette fel. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Hogyan együnk kevesebbet?
A fogyás titka a következő: kevesebb legyen a be-
vitt energia és több az elégetett kalória. Egyszerű-
nek tűnik, de aki már diétázott életében, pontosan 
tudja, hogy a megvalósítása nem könnyű. Testünk 
nehezen alkalmazkodik a változásokhoz, különösen 
az életmódváltáshoz. Adunk pár tippet.

Kék szín 
A legújabb kutatások 

azt tartalmazzák, hogy a 
kék színnel csökkenthet-
jük  étvágyunkat. Jó ötlet 
lehet az étkészletet és az 
evőeszközöket, terítőket 
kékre cserélni.  

Tükrök 
Egy felmérés tanulsá-

ga szerint harmadjára csökkent azon személyek 
étvágya, akik tükörrel szemben táplálkoztak. Ha 
látjuk magunkat étkezés közben, könnyebben ab-
ba tudjuk hagyni. 

 Lámpa fel, zene kikapcs
Nem véletlenül szól a legtöbb étteremben kel-

lemesen lágy zene és van félhomály. A hangulatos 
atmoszférával arra veszik rá a vendégeket, hogy 

minél többet fogyasszanak. A háttérzene hatásá-
ra ugyanis gyorsabban rágunk, a félhomályban 
pedig sokkal könnyebben mondunk igent az újabb 
fogásokra és a desszertre. Ezért otthonunkban 
kapcsoljuk fel a villanyt és mellőzzük az étkezés 
alatt a zenét.

 Telefont le 
A fiatalabb generációk 

közül sokat étkezés köz-
ben folyamatosan babrál-
ják a telefonjukat. Híre-
ket olvasnak, zenét hall-
gatnak vagy játszanak. 
Csakhogy ezzel elvesztik 
a kontrollt az étel meny-
nyisége fölött, észre sem 

veszik, mennyit ettek már. Másrészt nem rágják 
meg rendesen a falatot, így sokkal később érez-
nek teltséget.  

Komótos falatok 
A rágás előnyeit már számos felmérést igazol-

ta. Ha lassabban eszünk, csökken az étvágyuk, így 
pedig sokkal kevesebb kalóriát kell bevinni annak 
érdekében, hogy jóllakottnak érezzük magunkat. 

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

Élő fortélyaink

Fiatal békésieket bemutató sorozatunkban ezúttal prorok 
Mihály a beszélgetőtárs.

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- igazi lokálpatrióta va-
gyok, hiszen születésem óta 
élek itt, és dolgozom a város-
ban. Egészen fiatal korom-
ban, 14 évesen léptem be a 
munkaerőpiacra. Neveltem 
nyulakat, voltam gázóra-le-
olvasó, hordtam telefonköny-
vet, újságot (80 fillérért), vol-
tam portás, kőművessegéd, 
tároltam be gabonát, ha kel-
lett „recepcióskodtam”, taka-
rítottam, és még folytathat-
nám. Végigjártam a szamár-
létrát. A kétkezi munkától, 
családomnak és ambícióim-
nak köszönhetően jutottam 
el szellemi foglalkozású veze-
tői pozícióba, kizárólag ered-
ményeim és kvalitásaim alap-
ján. Hiszek az elvégzett mun-
kában! 

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- A kislányom megszületé-
sét, amely egyben mindenna-
pi örömforrásom is. Továbbá 
a jelenlegi munkámat. A Di-
gitális Jólét programhálózat 
dél-alföldi regionális vezetői 
pozícióját töltöm be. A digi-
tális kompetenciák megléte, 
fejlesztése szükséges és elke-
rülhetetlen a mai világban, ez 
a nemes a cél vezérel a min-
dennapjaimban. Közel 10 éve 
vezetem a Békés-rehab in-
tegrált Szociális intézményt. 
Kollégáim és én örömmel já-
rulunk hozzá Békés város szo-
ciális hálójának megerősítésé-
hez. Sikerként könyvelem el 
továbbá, hogy néhány éve ki-
választottak a „Fiatalok Vál-
lalkozóvá Válása” program-
ban.

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

- A jövőt nehéz megjósolni. 
Mai felgyorsult világunkban, 
ha valaki egy évre tud előrelát-
ni, már szerencsés embernek 
mondhatja magát. Hiszem, 
hogy mindig van hová fejlőd-
ni, legyen szó bármiről az élet-
ben. Hosszútávú célom nem 
lehet más, mint egészségben, 
békében, boldogságban, szere-
tetben élni a családommal. De 
még az is lehet, hogy újra nyu-
lakat fogok nevelni...

A stafétát Tinkó Máténak 
adom tovább. 

NÉVJEGY
Név: Prorok Mihály
Foglalkozás: szociális intézményvezető, 
a Digitális Jólét Program Regionális MentoraKedvenc zene: retro zenék  
Kedvenc film: A Keresztapa 
Kedvenc étel, ital: házikolbász, víz
Kedvenc hely: otthon
Kedvenc időtöltés: barkácsolás, 
kertészkedés, sport

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

NYUGDÍJASOK 
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha 

450 Ft-os 
kedvezményes menüt kínál 

kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhet 
a +36-70 672 1858 telefonszámon, 

vagy hétköznapokon 
8-16 óra között személyesen 

Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt. 

Folyton teltház a gyepmesteri telepen
Beszélgetés Kocsorné Szabados Erikával, az Esély Állatvédő Egyesület elnökével

(Folytatás az 1. oldalról)
Két ideiglenes befogadónk 

van, egy kutyás és egy cicás, 
általában hozzájuk kerülnek a 
beteg, öreg, sérült állatok.

- Közelebb vagy távolabb 
került a nagy álom: egy állat-
menhely létesítése Békésen? 

- Egyelőre ez nagyon távo-
li, ahhoz rengeteg pénz kelle-
ne. Jelenleg az önkormányzat 
tulajdonában lévő gyepmeste-
ri telepen végezzük a bekerült 
állatok mindennemű ellátását.

- Mi az állatvédők legfonto-
sabb üzenete az állattartó he-
lyieknek? 

- A legfontosabbnak az ivar-
talanítást tartjuk. Csak ezzel 
csökkenthető a kidobott ku-
tyák és cicák száma. Sajnos sok 
helyen kellett intézkednünk 
nem megfelelő tartás miatt. 
láncra verve, borzasztó körül-
mények között tartják állata-
ikat. Ha ilyenről kapunk be-
jelentést, mindig a helyszínre 

megyünk. A szükséges lépé-
seket megtesszük a hatóságok 
felé, és a kutyákat kimentjük 
onnan. Mindig elmondjuk, 
hogy kutyát tartani nem kö-
telező, aki a törvényeket nem 
tudja vagy nem akarja betarta-
ni, az ne tartson állatot! 

- Idén milyen újítások vár-
hatók? 

- nagy öröm ért bennünket 
nemrég, ugyanis izsó Gábor 
polgármester úr  felajánlotta 

egyesületünknek, hogy szemé-
lyesen segít egy autó vásárlásá-
ban, ugyanis a régi már sajnos 
használhatatlan lett. Sikerült 
egy használt autót megven-
nünk  közösen, egy Volkswa-
gen Calibrit. Az autó egyesü-
letünknek mindennapos hasz-
nálatra kell, mert az év 365 
napján megyünk ellátni a na-
pi szinten 70-80 kutyát, továb-
bá a bejelentések nyomán sok-
szor kietlen helyekre, tanyák-

ra, város szélére vonulunk ki 
a bajban lévő állatokat men-
teni. Újításokat is tervezünk, 
szeretnénk új kenneleket, ez-
zel jobbá tenni kicsit a kido-
bott, elhagyott, gazdátlan ku-
tyák életét. nekik csak mi va-
gyunk. A nap 24 órájából egy 
óra jut mindegyik védencünk 
megmozgatására, a többit saj-
nos egyedül, a rácsok között 
töltik. Minden védencünk-
nek a továbbiakban is szere-
tő otthont keresünk. Kizáró-
lag örökbefogadási nyilatkozat 
aláírásával adunk kutyát és ci-
cát örökbe. A gazdához került 
állatainkat ellenőrizzük. Vége-
zetül szeretném az egyesület 
nevében megköszönni azok-
nak a gazdiknak, akik tőlünk 
fogadnak örökbe kutyát és ci-
cát, ezzel nekik is esélyt adva 
az életre. Köszönjük minden-
kinek, aki bármilyen formá-
ban segíti munkánkat. 

Szegfű KatalinAz új jármű sokat segít a mindennapokban.

Vacsora a mozgáskorlátozottaknál
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egye-

sületének Békés Helyi Szervezete március 17-
én, szombaton 18 órától tartja évnyitó rendezvé-
nyét. Helyszín a reményhír intézmény Eötvös 
József általános iskolájának étkezdéje, a Jantyik 

Mátyás utca 21-25. alatt. Jelentkezni március 13-
ig lehet a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épü-
letének 21-es irodájában, kedden és pénteken 
8-12 óra között, továbbá a 70/33-433-97-es vagy 
a 20/567-24-61-es telefonszámon. 

Kitüntetésekre várnak 
javaslatokat

Április 15-én lesz 45 éve, 
hogy Békés ismét városi cí-
met kapott. Az ez alkalom-
mal tartandó ünnepi testü-
leti ülésen Békés Város Ön-
kormányzata átadja kitün-
tetéseit, így az arra érdemes 
személyeknek a „Békés Vá-
ros Díszpolgára” címet és a 
„Békés Városért” kitünte-
tést, valamint a „Civilek a 

Városért” elismerő címet a 
tevékenységével kimagasló 
érdemeket szerző civil szer-
vezetnek. 

A kitüntetésekre a képvi-
selőtestület tagjai, tisztség-
viselői, bizottságai mellett a 
gazdálkodó szervezetek, in-
tézmények és társadalmi 
szervezetek tehetnek javasla-
tot. A javaslatnak tartalmaz-

nia kell a kitüntetésre java-
solt személyi adatait, illetve 
a kollektíva pontos megjelö-
lését, az adományozás alapjá-
ul szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismertetését 
és méltatását. A javaslatokat 
március 12-ig kell benyújta-
ni Békés város polgármeste-
réhez személyesen vagy pos-
tai úton.  
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Távolság

„A távolságot, mint 
üveg/ golyót, megkapod, 
óriás/ leszel, csak hunyd le 
kis szemed, -/aludj el szé-
pen, kis Balázs.” Mire gon-
dolhatott itt József Attila 
az Altatóban? Talán erre: 
„Ez arra vonatkozik, hogy 
elalszol, álmodban minden 
elérhető. Hatalmas távol-
ságokat járhatsz be játszi 
könnyedséggel. Úgy játsz-
hatsz a távolsággal, mint 
kisgyerek az üveggolyó-
val. A leírtak az elalvás-
ra, álomra vonatkoznak, 
így lehetsz bármi, tűzol-
tó, katona, juhász. Hiszen 
álmodban az lehetsz, ami 
csak szeretnél.” nos, lehet-
ne variálni a dolgokat, de 
talán érintettük már a lé-
nyeget. ugyan olvashatunk 
tizenoldalnyi ijesztő mély-
ségű elemzést is a versről, 
de okosabbak nem biz-
tosak leszünk attól, hogy 
ki mit magyaráz bele egy 
műalkotásba. Engem meg 
itt és most inkább a gyer-
mek - jelen esetemben 
kisunokám által megsze-
mélyesítve - és a távolság 
fogalma érdekel inkább, és 
mindez a szeretet koordi-
nátái közé helyezve.

Hogyan jutottam ide, er-
re a gondolatra? A fejlő-
dés változás, általában nö-
vekedés, és azt mondják 
mindez spirális. imígyen, 
ha a szeretet az, ami ese-
tünkben fejlődik, növek-
szik, és közben folyama-
tosan átalakul, de mindezt 
egy emelkedő spirál men-
tén teszi vissza-visszatér-
ve ugyanoda, csak mindig 
egy kicsit emelkedettebb 
szintre, akkor megkísérel-
hetjük a spirál kiindulási 
pontjába tenni saját gyere-
künket s a haladás irányá-
ba, mintegy épp elérendő 
célként az unokánkat. Így 
a gyerekünktől kiindul-
va, tőle időben távolodván 
az iránta érzett szeretet - a 
növekvő távolság ellenére 
- sohasem csökken, soha-
sem veszít intenzitásából, 
mert folyamatosan átala-
kul, fejlődik, mindig ma-
gasabb szintű. Ugyanak-
kor, az unoka megszületése 
- mint a szeretetnövekedés 
egyik kiemelkedő stációja - 
egy olyan változást jelen e 
csaknem végtelen, de leg-
alább is életfogytig tartó 

folyamatban, amely jelen-
tős minőségi változást idéz 
elő bennünk. A változás 
tulajdonképpen felismerés, 
melyet a világra jött kisded 
kisugárzása, szeretet ema-
nációja, kilövellése tesz fel-
ismerhetővé, hisz édesany-
ja és édesapja boldogságá-
val ötvöződvén olyan ref-
lektor erősségű világossá-
got hoz létre elménkben, 
hogy általa megértjük leg-
ott azt is, ami ugyan eddig 
is adott volt, csak nem fi-
gyeltünk fel rá. De mit is? 
Azt az egyszerű dolgot, 
hogy az unoka megszüle-
tésével - értsd ezalatt a fi-
atal család első gyerekének 
megszületését is egyben - 
az ő családjuk egy sokkal 
magasabb felelősségi és 
ezáltal szeretetbeli szint-
re lép át azonnal, hisz in-
nentől együtt felelnek egy 
új, közösen létrehozott kis 
életért és már nemcsak ön-
magukra kell odafigyel-
niük. Ezzel megnövek-
szik - ezúttal már látszó-
lag térben is - a távolság a 
fiatalok és azok szülei kö-
zött, hiszen már a fiatalok 
is szülőkké váltak, és ami 
a „nyakukba szakad” az a 
szeretet talán egyik leg-
magasabb szintje: a szülői 
szeretet. lassan megértik 
így azt a sokszor tehernek 
érzett, szüleikből feléjük 
áradó, olykor béklyónak 
megélt érzelem áradatot, 
amit most már ők is ter-
melni kezdenek, újszülött-
jüket célozván meg vele. A 
nagyszülők pedig látják, 
érzik és értik ezt. és elfo-
gadják. néznek, látnak és 
tanulnak ismét: e perctől 
gyereküket másként sze-
retik, egyáltalán nem ke-
vésbé, hanem másmilyen 
módón, tisztelve bennük 
a tőlük szeretet stafétát át-
vevőt. Az unokát meg - ha 
jó nagyszülők akarnak len-
ni - mindkét szülőjén át 
szeretik, belefogva, bele-
fonva (s így széttéphetet-
lenné erősítve) e kötelékbe 
saját gyereküket, menyü-
ket, vejüket és az anya és 
apatársakat (nászokat), hi-
szen minden szeret konku-
rencia, minden versengés 
csak kiolt, apaszt és csök-
kenti a kislurkóhoz eljutó 
pozitív energiákat.

A képlet tehát egyszerű: 
a távolságot, mint üveggo-
lyót, játéknak használjuk 
csupán, szeretetgurigaként 
e spirális pályán, honnan 
le- meg felnézve egyetlen 
egy dolog látszik csupán: e 
égi adottság boldoggá szé-
dítő perspektívája.

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 24.–március 3. 
az Oroszlán patika (kossuth u.) 
március 3-10. 
a levendula patika (Csabai u.) 
március 10-17. 
a 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 kötött
kozma Attila mihály és Fodor 
Adrienn.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
taró Sándor (83 évesen), jám-
borné Szűcs Anna (67), özv. ka-
rácson józsefné kmetykó Zsu-
zsanna (94, Bélmegyer), Rákó-
czi lászló (63), Beleznai István 
józsefné kis eszter (64), püski 
Gábor lajos (64, murony), pan-
kotai Zoltán (47).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

MEGEMLÉKEZÉS

„A múltba visszanézve 
valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs köztünk már.”

NAGY SÁNDOR 
halálának 

3. évfordulóján 
fájó szívvel 
emlékezik

szerető családja

Ray Cooney

Bánfalvy Stúdió

A MINI
F

Do
not 
Disturb

Richard Willey  
– GESZTESI KÁROLY

Jane Worthington  
– KISS RAMÓNA

George Pigden  
– BELEZNAY ENDRE

Ronnie  
– SZÁRAZ 
DÉNES

ÉLREL
SZ

szereposztás:

Ápolónő  
– GREGOR 
BERNADETT

Pamela  
– BÁNFALV Y 

ÁGNES

Jane Worthington   KISS RAMÓNA/
 BUGÁR ANNA 

A hulla URMAI GÁBOR/PINTÉR GÁBOR
George Pigden BELEZNAY ENDRE

Fordította: Ungvári Tamás; Dramaturg: Benedek Albert; Rendező: Horváth Csaba; Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella; Koreográfus: Horváth Gyula Antal; Rendezőasszisztens és ügyelő: Szikra B. Diána; Súgó: Varga Réka

Richard Willey GESZTESI KÁROLY
A menedzser  HARMATH IMRE
A főpincér    SCHLANGER ANDRÁS/

 URMAI GÁBOR

Ronnie  SZÁRAZ DÉNES
Pamela BÁNFALVY ÁGNES
Ápolónő GREGOR BERNADETT/
 VANYA TÍMEA

T
ÉP

ER
bohózat

Jegyek kaphatók a Jegy.hu-n és az InterTicket országos jegyirodai hálózatában.

GESZTESI KÁROLY, BELEZNAY ENDRE, BÁNFALVY ÁGI, SZÁRAZ DÉNES!
Április 20. péntek 19 óra 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (Mezőberény, Fő út 6.)  
Jegyár: 2800 Ft

Jegyek válthatók a helyszínen és a www.jegy.hu weboldalon.

Baleset
A Teleki utca és a Malom 

utca kereszteződésében febru-
ár 21-én, éppen sötétedés előtt 
összeütközött két személygép-
kocsi. A baleset azért történt, 
mert az egyik jármű vezetője 
nem adott elsőbbséget a má-
sik autósnak. Az ütközésben az 
vétkes jármű vezetője és utasa 
megsérült, mindketten könnyű 
sérülést szenvedtek.

Elődjét méltatta a képviselő
irányi Dániel Békés város 

meghatározó országgyűlési 
képviselője volt, akire méltán 
és büszkén emlékezünk - emel-
te ki Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő a Békési Városvé-
dő és Szépítő Egyesület hagyo-
mányos emlékező ünnepségén 
február 22-én. A Fideszes kép-
viselő beszédében felidézte Irá-
nyi karrierjét, mellyel a sokra 
hivatott fiatal jogászból forra-
dalmár, aztán elismert szabad-
ságharcos, végül közkedvelt és 
megbecsült politikus lett, aki 
szociális érzékenységben és ag-
rárpolitikai-vidékpolitikai te-
rületen messze megelőzte saját 
korát. Bölcsességét és higgadt-
ságát még az ellenfelei is elis-
merték.

A 196 éve született irányi 
Dániel emléke és húsz éven át 

végzett békési országgyűlési 
képviselői munkája előtt fejet 
hajtva később koszorúzásra ke-
rült sor a Városháza utcafonti 
falában elhelyezett szobránál. 
Az első koszorút Dankó Bé-
la országgyűlési képviselő he-

lyezte el. Emlékezett továbbá a 
városvédő egyesület irányítása, 
a városvezetés és a műsorban 
versmondással közreműkö-
dő Gál Ferenc Főiskola békési 
szakképző iskolája is. 

Szegfű Katalin

Dankó Béla országgyűlési képviselő koszorúz Irányi Dániel mellszob-
ra előtt a Városházánál.

Siker siker hátán 
a Belencéresnél

(Folytatás az 1. oldalról)
Szintén nemrégiben Újvi-

déken szerepelt a Belencéres 
néptáncegyüttes, a néptán-
cosok Országos Bemutató-
színpadán. immár harmadik 
alkalommal „Jól minősült” 

elismerésben részesültek a 
békési táncosok, akik a már 
több alkalommal bemutatott 
„Mikor mentem a faluból ki-
felé...” című darabot adták 
elő ezen a szerbiai megméret-
tetésen.  

A jelen nagy békési néptáncos 
reménysége, Izsó Lajos Hunor.
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Csendesül...
A házASSág heTei

A házasság nem annyira arról szól, hogy megtaláljuk a megfe-
lelő személyt, inkább azt jelenti, hogy a megfelelő személlyé vá-
lunk. A házasság nem szerződés, hanem szövetség. A különbség 
óriási! A szerződések nem állnak meg a fájdalomban, a buktatók 
között és a nyomás alatt. A szerződés csak arra összpontosít, mi 
az, amit én kaphatok. A szerződéseket a bíróság érvényesíti, a 
szövetségeket viszont a jellem. Az egyik azt kívánja, hogy a ne-
vedet add hozzá, a másikhoz az életedet kell adnod. 

isten ezt mondta a házasságról: „nem jó az embernek egyedül 
lenni…” (Mózes 1. könyve 2:18) Aztán megalkotta évát. Nem 
Ádám fejéből alkotta, hogy uralkodjon rajta, sem a lábából, hogy 
Ádám rajta taposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen 
vele, a karja alól, hogy védelmezze, és a szíve közeléből, hogy sze-
resse őt. Miért hidegül meg a szeretet? Ez nem egyetlen szó vagy 
tett miatt történik, hanem egy sor apró megoldatlan szóváltás-
ból fakad, melyek miatt a tévénézésbe menekülünk, vagy a né-
ma csendbe, amikor azt kellene mondanunk, hogy „köszönöm”, 
vagy „sajnálom”. nem mondjuk többé, hogy „szeretlek”, mert a 
szó már csak „gúnyolja” az egykori különleges tartalmat. Túl fájó, 
ha eszünkbe jut, hogy az érzések, amelyekről azt mondtuk, sosem 
veszítjük el őket, könnycseppről könnycseppre a múlté lettek. 

Ma tegyen ön is valamit azért, hogy a házassága erősebb le-
gyen! Krizsanyik győző lelkipásztor

Nekünk Magyarország az első - mondta orbán Viktor évér-
tékelőjében. „Mi nem csak polgári, de nemzeti kormány is va-
gyunk.” Magyarország mára jócskán felértékelődött, híre, is-
mertsége, befolyása nagyobb, mint az ország mérete vagy gaz-
dasági súlya, süllyesztőbe került az euróblabla, a liberális szé-
pelgés, a korrekt semmitmondás. Budapesten a világos beszéd 
a divat, „azt akarjuk mondani, amit gondolunk, és azt akar-
juk cselekedni, amit kimondunk.” Még közel sem értünk a 
munkánk végére, azt kívánja Magyarországnak, soha rosszabb 
nyolc éve ne legyen. Az ország már jobban teljesít, de még 
nem úgy, ahogy tehetsége alapján képes lenne. „Szenvedélye-
sen szeretjük Magyarországot, készen állunk, hogy mindent 
megtegyünk érte.” Európa utolsó reménye a kereszténység. Si-
keresen megvédtük déli határainkat, de nyugatról veszély fe-
nyeget, azt akarják, hogy mi is legyünk bevándorló ország, 
megnyitva az utat az iszlám előtt. Azokkal vagyunk szolidári-
sak, akik meg akarják menteni hazájukat, keresztény kultúrá-
jukat. nem fogjuk tétlenül nézni, hogy vannak, akik a Soros-
terv végrehajtásán mesterkednek (Stop Soros törvénycsomag). 
átadják az Európai Tanácsnak azt a törvény-javaslatot, amely 
megoldhatja az európai határok légmentes védelmét.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

 Kékkovács Mara operett énekesnő lépett színpadra az 
Idősek Világnapi városi rendezvényen.
 Aranyminősítést kapott a Békési Hagyományőrző Dal-

kör a Gyulán megtartott iii. Viharsarki regionális nép-
dalköri Találkozó és Versenyen.
 A zene Világnapján a zeneiskola tanárai adtak koncertet. 
 Magyar Kézműves remek elismerést kapott termékeire 

lukács Eszter hímző népi iparművész és Kocsor Imréné 
kosárfonó népi iparművész. 
 Az emlőrák elleni küzdelem világnapjához kapcsolódóan 

kampányrendezvényt tartottak, mellyel a nők figyelmét a 
szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára hívták fel. 

 Az 1957-ben alakult Békési Spartacus női kézilabdacsa-
pat egykori tagjai találkoztak egymással. Több generá-
ció egykori sportolója nosztalgiázott. 
 Közel négyszáz 15-19 éves helyi diák vett részt a „refor-

máció 500 - Békés 465” című előadásokon a Békési Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület szervezésében.
 A Békési roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyű-

lése Békés Megye Cigányságáért-díjat adott át Surman 
zoltán bokszedzőnek.
 A kenyérgabona termesztésének folyamatát és a kenyér-

rel kapcsolatos népszokásokat mutatja be a Galéria tava-
szig látogatható néprajzi tárlata.
 Világkupa versenyt nyert az erőemelők között a 27 éves 

Molnár Mihály. 310 kilogrammos teljesítménye a súly-
csoportjában magyar csúcs.
 Tizenöt tő kendert találtak a Békési rendőrkapitányság 

rendőrei egy lakóház kertjében, a 34 éves lakót előállítot-
ták, ellene eljárás indult. 
 Október 20-án került a boltokba a 2018-as Békési Újság 

Kalendárium.

 Sűrűszemű hóesésben tartották meg a Békési Advent 
rendezvény első vasárnapnapjának eseményeit a főté-
ren. Az összefogásból megvalósuló esemény sokakat a 
helyszínre vonzott a következő hetekben is. 
 Hatvan felsőoktatásban tanulót támogat a városvezetés 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton keresztül. 
 Eljuttatta könyvadományát a muronyi általános isko-

lába, a kamuti mozgáskorlátozottak egyesületéhez, az 
erdélyi Koltóra és zsibóra a Keresztény értelmiségiek 
Szövetsége békési csoportja.
 Az „Arany 200” Emlékév helyi rendezvényeinek sorá-

ban dr. reisinger János irodalomtörténész kiváló elő-
adását hallgatták az érdeklődők a könyvtárban.

 „Együtt az integrációért Békésen” elnevezéssel pályá-
zati forrásból megvalósuló felzárkóztató projekt indult, 
melynek 172,5 millió forint a költségvetése.
 Dankó Béla országgyűlési képviselő meghívására Békés-

re érkezett Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter, aki a Soros-terv ellen indított nemzeti Konzultáció-
ról tartott előadást.
 Új presbitériumot választott a Békési református Egy-

házközség. A választásra jogosultak harmada élt szavaza-
ti jogával. A gondnok Gellén János lett.
 Bemutatták lenhardtné Bertalan Emma: Találkozásom 

az Alfölddel című kötetét, melyben egy hetven évvel ez-
előtti néprajzi gyűjtést ismertet a könyv szerkesztője, dr. 
Seres istván.
 lakossági fórumot tartottak a leendő kézilabda munka-

csarnok helyszínéről. A városvezetés a Fáy utcán helyez-
né el a létesítményt, az ott lakók részben ellenzik.

OKtóbER NOvEMbER

Visszaemlékezés
ez történt 2017-ben Békésen – 4. rész

DEcEMbER

Befejeződött a kommunikációs képzés
Február 16-án befejezte mun-

káját a Békési Városvédő és Szé-
pítő Egyesület pályázati forrás-
ból megvalósult kommunikációs 
tréningje. A felnőtt könyvtárban 
tartott előadásokra 30 személy 
járt el minden csütörtök és pén-
teken délután-este az elmúlt egy 

hónapban. A legidősebb „nebu-
ló” 80, míg a legfiatalabb 23 éves 
volt. A tréninget Szegfű Katalin 
média- és filmtanár tartotta, aki 
úgy állította össze a háromórás 
előadási etapokat, hogy azokban 
az egyéni vagy páros gyakorlati 
feladatok is mindig kiemelt sze-

repet kapjanak és az adott nap 
előadási témájához kapcsolódja-
nak. Szó esett sok egyéb mellett 
a szóbeli és a szavakon túli kom-
munikáció jellegzetességeiről, a 
magyar nyelv egyediségéről, il-
lemtani és internet etikettbeli 
kérdésekről, és olyan mindenna-

pos kommunikációs helyzetek-
ről, mint az állásinterjú, a szó-
noklat, vagy a diaprezentációval 
kísért előadás. Kiemelt szerepet 
kapott az internetes média, és 
ennek kommunikációs előnyei-
hátrányai, nem csak a fiatalokra 
nézve fenyegető veszélyei. Kiug-
ró érdeklődés övezte az interne-
tes generációkkal, és a modern 
online jelenségekkel kapcsolatos 
előadásokat. Téma volt továb-
bá a reklám, a bulvárosodás és a 
sztárgyártás folyamata is.

A kommunikációs tréning a 
jelentkezők számára ingyenes 
volt, és mindenki tanúsítványt 
kapott a sikeres elvégzéséről. A 
záró alkalom vidám hangulat-
ban, játékokkal, csoportkép el-
készítésével és tortaevéssel méltó 
lezárását adta a Békésen mind-
eddig egyedülálló kezdeménye-
zésnek. A kommunikációs tréning résztvevői. 
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békési sorsok, ékési arcokB
hölgy a volánnál

Mondhatják persze joggal, hogy nincs ebben semmi rend-
kívüli. Mégis azt mondom, nem mindennapi személyiség 
Kele Kata. A fiatal karcsú hölgy ugyanis taxit vezet. Ugye 
így már egészen más. Faggatni kezdtem őt, hogy kerül egy 
férfiak uralta szakmába, mit keres a bárány a farkasok kö-
zött.

- Taxizni férfi kiváltság. 
Hogy csöppen bele egy nő?

- Hogy rövidre fogjam, tönk-
rement a házasságom, elváltam 
és egyedül maradtam két kisebb 
gyerekemmel. Olyan munka-
helyre volt szükségem, ami le-
hetővé teszi, hogy róluk is meg-
felelően gondoskodjak. Békés 
kisváros, sajnos nem sok mun-
ka van egyedülálló anyáknak, 
ahol két kisgyermek nevelése is 
belefér a munkaidőbe. Többfe-
lé is próbálkoztam, cseppet sem 
voltam válogatós, de végül csak 
a közmunka maradt. Majd rám 
mosolygott a szerencse, mikor a 
barátnőm férje, Pocsai Gábor, 
a Békés Taxi működtetője fel-
ajánlotta ezt a lehetőséget. Azt 
mondta, hogy talpraesett, be-
csületes embernek ismert meg, 
és neki pont ilyen munkatárs-
ra van szüksége. Kicsit gondol-
kodtam rajta, de aztán elfogad-
tam, örültem, hogy végre nem 
közmunkás leszek.

- Nem adódnak kellemet-
lenségeid női mivoltodból ki-
folyólag?

- Békés kisváros, minden-
ki mindenkit ismer, tehát egy-
előre nem volt semmi komoly 
kellemetlenségem utazás köz-

ben. Adódtak már nehézsége-
im, de van egyfajta tempera-
mentumom, amivel jól tudtam 

kezelni őket. Sok embert meg-
ismertem. Mondhatom, hogy 
minden utassal nagyon jól szót 
értek, talán mert szeretek be-
szélgetni és szeretem az em-
bereket.  Ha nem beszélgetek, 
akkor meg zenét hallgatok ve-
zetés közben, mert segít ébren 
tartani a figyelmemet. Persze 
csak úgy, hogy az utasomat ne 
zavarja.

- Mazsolák vagy kalando-
rok. Melyik a rosszabb a ta-
xisnak? 

- Szerencsére ez nem pest, 
vezetési szempontból nyugal-

mas, mindenki tolerálja a má-
sikat és legjobb tudása szerint 
autózik.

- Hogy állsz a szereléssel?
- Szerelnem nem kell, mert 

két férfi kollégám van, és bár-
mi helyzet adódik, ők minden-
ben a segítségemre vannak. S 
egyébként is szervizelik az au-
tóinkat.

- Vannak árnyoldalai is a 
munkádnak?

- Mint minden munkának. 
állandó készenlét, éjszaka is 
megyünk, ha kell, akár regge-
lig folyamatosan, ruhában al-
vás, pihenek, amikor lehetősé-
gem van rá…

- Mennyire kihasznált a 
szolgáltatásotok?

- Szükség van ránk. Az idő-
sebbektől a fiatalokig van-
nak utasaink, változó a skála, 
hogy ki hív bennünket. Gya-
koribbak a helyi célpontok, de 
helyközi fuvar is szép számmal 

előfordul. Elsősorban a kör-
nyékre kell mennünk, Békés-
csabára, Mezőberénybe, Mu-
ronyba, satöbbi.

- Meg lehet ebből élni?
- Még nem olyan régen csi-

nálom, hogy ezt meg tudjam 
ítélni.

- Magánélet? Pihenés?
- Magánélet? Már három 

éve, hogy elváltam és min-
dent a nulláról kellett újrakez-
denem. Már nem először for-
dult ez elő az éltemben, de én 
olyan vagyok, mint a főnixma-
dár, aki holtából is feltámad. 
lelki támaszaim a gyerekeim. 
A lányom, Vivien, aki pesten 
él a férjével, de ha a munkájuk 
engedi, hazajönnek. Két fi-
am van még, levente és Máté. 
nagy boldogság a számomra, 
amikor összejön a család. Ba-
rátom is sok van, és bár rájuk 
nem sok időm marad, ők nem 
hagynak cserben és telefonon 
tartjuk a kapcsolatot. Gaz-
dag vagyok ebből a szempont-
ból. pihenés? Amikor csak te-
hetem DVD-re fitnesz torná-
zom, hogy kondiban tartsam 
magam. Sokat olvasok, és bár 
mindenevőnek vallom magam, 
mégis a nagy klasszikusok a 
kedvenceim, Gárdonyi Géza, 
Dumas. De túl sok időt nem 
áldozok magamra, nálam első 
helyen a gyermekeim vannak.  

gugé
Következő beszélgetőtárs: 

Sándor-Kerestély Ferenc, tanár.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

UjjSzopáS – cUmizáS
Az újszülöttek egy része születés után azonnal szopja az ujját, 

sőt már az anyaméhben lévő magzat is. Azok az újszülöttek, akik 
kezdettől fogva szopják az ujjukat, általában nyugodtabbak. So-
kan felteszik a kérdést, hogy nem jobb-e cumit adni az újszülött-
nek. A cumi is megnyugtatja a csecsemőt. Egész fejlődése szem-
pontjából mégis tanácsosabb megengedni, hogy az ujját szopja. 
Az ujjszopásnak sok előnye van a cumival szemben:
  nem kell külön gondoskodni a szopott tárgy tisztaságáról, tá-

rolásáról, nem esik le a földre, nem vész el
  nyugodtabbak az éjszakák, hiszen csendben, a sötétben is be-

kapja az ujját és tovább alszik
  segíti saját testének megismerésében, a szem, a kéz, a száj 

együttműködésének kialakításában
  csökken az ujjszopással töltött idő, amikor fokozódik a csecse-

mő érdeklődése saját keze iránt, és azokat kitartóan nézegeti, 
majd amikor nyúlni, fogni kezd

  saját hangjával játszani, gőgicsélni is zavartalanabbul tud az a 
csecsemő, akit nem szoktattak cumira.
Akkor miért látunk mégis annyi gyerek szájában cumit? Van 

anya, aki attól fél, hogy a szopástól kisebesedik a gyerek ujja. Ez 
előfordulhat, de elég ritkán. Vannak, akik attól félnek, hogy az 
ujjszopástól elgörbül a gyerek ujja. nem görbül el. Egyesek úgy 
vélik, hogy a cumi tisztább, mint a gyerek keze, hiszen az előbbit 
ki lehet főzni, az utóbbit nem. Ha viszont a cumi a gyerek szá-
jából a lepedőre, a takaróra esik, már semmivel sem tisztább a 
kezénél. Van szülő, aki attól fél, hogy az ujjszopástól szabálytala-
nul fejlődik a gyerek fogazata, viszont úgy véli, a cumi nem árt. 
Ez tévedés! ép csontozatú gyerek fogsorában sem a cumi, sem az 
ujjszopás nem okoz maradandó elváltozást. Sokan a cumi egyik 
legfőbb előnyének azt tartják, hogy azt el lehet venni a gyerek-
től, amikor a felnőttek azt gondolják, hogy a gyereknek nincs rá 
szüksége. Sem a cumit, sem az ujját nem szabad „elvenni” a gye-
rektől! Az ujjszopást és a cumizást is előbb-utóbb abbahagyja 
minden egészséges gyerek, akkor is, ha a felnőttek semmit nem 
tesznek. Minél jobban érdeklődnek a világ iránt, minél jobban 
lefoglalja a mozgás, a játék, annál ritkábban veszi az ujját a szá-
jába. Előbb-utóbb a cumi is zavarja: ha mozogni, játszani tud is 
cumival a szájában, a hangadásban, a saját hangjával való játék-
ban azonban akadályozza. 

Az ujjszopás és a cumizás megakadályozásával újabb gondot 
okoznak maguknak a szülők, ezért ne tiltsuk egyiket sem. 

Fábián mihályné, kisgyermeknevelő 

VÁllaljuk:
Motorkerékpárok
Személygépkocsik 
Kistehergépkocsik 
Utánfutók

MűSzaKi
vizSgázTaTáSáT.

Erősödő kapcsolat Hegyközkovácsival
A hegyközkovácsi reformá-

tus egyházközség a közelmúlt-
ban hálaadó ünnepséget tar-
tott a gyülekezet fennállásá-
nak 25. évfordulója kapcsán. 
A nagyszabású eseményre vá-
rosunk is meghívást kapott. 
Településünket Kálmán Tibor 
alpolgármester, Deákné Do-

monkos Julianna önkormány-
zati képviselő, Pocsaji Ildikó 
bizottsági tag és papp Gábor 
presbiter képviselte. Az ünnepi 
istentiszteleten Csűry István, a 
királyhágómelléki református 
egyházkerület püspöke mon-
dott áldást. Felszólalt nagy 
Gizella, Hegyközkovácsi pol-

gármestere, Fülöp Attila fele-
lős államtitkár-helyettes, vala-
mint Kálmán Tibor alpolgár-
mester is. 

A romániai Bihar megyé-
ben található kis faluval, me-
lyet hajdan békésiek népesí-
tettek be, 2016-ban lett ismé-
telten testvértelepülés Békés.  

Jelentkezzen a Ki-Mit-Tudra!
Kilenc évesnél idősebb gyerekek, valamint felnőttek szá-

mára rendezik meg a Békés Megyei Ki-Mit-Tud versenyt, 
melynek idén is Békés ad otthont. Kategóriától függetle-
nül várják a jelentkezéseket, pl. vers, ének, hangszeres ze-
ne, modern és klasszikus tánc, akrobatika, klasszikus zene, 
bűvészet, hasbeszélés, stand-up comedy, bohózat fellépé-
sekkel. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a neve-
zési díj befizetésével lehet (egyéni jelentkezők esetén 1000 
Ft, csoportos jelentkezésnél 2000 Ft) április 4-ig. Nevezni 
minimum 3 perc, maximum 5 perc időtartamú produkció-
val lehet. A döntő a Dánfoki Üdülőközpontban lesz május 
elsején. Bővebb felvilágosítás kérhető a versenyről és a ne-
vezési díj befizetéséről a Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pontban, 66/411-142-es telefonon vagy a bekesikultura.hu 
webcímen.  

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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Továbbá minden gépjármű eredetiségvizsgálatát helyben, akár azonnal! 
Előzetes átvizsgálás. Műszeres diagnosztika.

Hegyközkovácsi református 
temploma.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es tavon horgásztórész be-
tegség miatt eladó. Irányár: 400 ezer Ft. 
70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Kamuton javításra szoruló kis tanya 1800 
m2-es telken eladó. Irányár: 950 ezer Ft. 
Tel.: 70/36-66-985.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Csók zug 1. szám alatti kétszobás, össz-
komfortos ház 3 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
20/323-88-74.
Telekáron ár alatt eladó ház, a Hőzső u. 
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
20/93-51-683.  
Kölcsey utcában kétszobás, nappalis, 
konyhás, összkomfortos ház eladó. Irány-
ár: 4,2 millió Ft. Érd.: 30/24-56-925. 

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. 
A Szendrei utcában két család részére 
alkalmas ház eladó 5,8 millió Ft-ért. Tel.: 
20/440-53-28.
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.  
Harmadik emeleti kétszobás lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos, 
kívül-belül felújított, beköltözhető kocka-
ház eladó 6,9 millió Ft-ért. Tel.: 30/203-
73-41, 66/412-955.
Kossuth u. 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.

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. 
100 m2-es, kétszobás családi ház a 
Csap utcában eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 
66/630-599, este.
73 m2-es lakás eladó, akár részletre is 8,5 
millió Ft-ért. Tel.: 30/420-79-26.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, 
duplafűtéses, redőnyös ház 1746 m2-es 
telken eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/612-
70-21, 66/415-469.
A Szélmalom utcában kétszobás téglaház 
eladó 8 millió Ft-ért. Érd.: 70/227-85-96.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Városközponthoz közel kétszobás kocka-
ház melléképületekkel eladó. Irányár: 10,5 
millió Ft. Tel.: 30/30-18-286.

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. 

Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
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 el-
adó. Irányár: 11,99 millió Ft. Érd.: 70/51-
27-565.
Arany János utcában kertes ház mellék-
épülettel, ásott kúttal eladó. Irányár: 13,3 
millió Ft. Tel.: 20/547-53-40.
Bethlen u. 3. alatti háromszobás, gáz+ 
vegyesfűtésű ház eladó 13,5 millió Ft-
ért. Fúrt kút, háromfázis, rendezett udvar. 
20/48-75-470.
Csabai út 46. szám alatti felújítandó csa-
ládi ház eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 
14 millió Ft. Érd.: 70/944-52-51.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható, családi ház el-
adó. Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/27-
96-226.
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.  

KIADó INGATLAN
Garázs kiadó a Fáy utcában. 10 ezer Ft/hó. 
Érd.: 20/370-58-17.
Kétszobás lakás kiadó a Karacson. Érd.: 
70/354-09-54.

INGATLANT KERES
Fiatal pár sürgősen albérletet keres hosz-
szú távra. Tel.: 70/396-53-39.

KERT, SZáNTóFöLD
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval eladó. Fizetéskönnyí-
téssel. 20/800-86-71.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Termő gyümölcsöskert lakható kis kőház-
zal Rosszerdőn eladó. Tel.: 66/634-372, 
este.

JáRmű, ALKATRÉSZ
10 mázsás lovaskocsi eladó. 70/944-26-
54.
8 lovas 4 ütemű rotakapa kocsival vagy 
anélkül eladó vagy birkára cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96.
Forgalomból ideiglenesen kivont hosszú-
platós, hétszemélyes Fiat Ducato eladó. 
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, 
hétvégenként.
Simson segédmotort vennék 40 ezer Ft-ig. 
Tel.: 20/495-21-73.
2 db 15,5-38-as méretű 40%-os állapotú 
gumiabroncs eladó. Irányár: 34 ezer Ft/2 
db. Érd.: 30/278-60-65, hétvégenként.
Hoffer traktorhoz való, eredeti gyári mele-
gítőlámpa eladó. Érd.: 66/411-857.

MTZ-50 lejárt műszakival, egytengelyes 
húzóval szerelve eladó. Irányár: 650 ezer 
Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégenként.
Pannónia motorkerékpárt és alkatrészeket 
keresek megvételre. 70/36-68-635.
3,5 méter munkaszélességű XT-tárcsa új-
szerű gumiabroncsokkal eladó. Irányár: 
390 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvé-
genként.

áLLAT
180 kg-os hízó eladó. Tel.: 70/208-18-81, 
66/412-711.
100-150 kg-os mangalica és duroc keve-
rékhízók és ugyanilyen hússertés eladó. 
Kasza u. 10. Tel.: 66/415-258, 30/811-35-
33.
Némakacsa, pulyka, vágni való nyúl, 
kisnyuszik, hasas nyúl eladó. Raktár u. 
24. Tel.: 70/881-93-00.
Husky kiskutyák eladók. 70/944-26-54.
2 db 120 kg-os hízó eladó. 30/975-80-77.
30 db előnevelt (3-4 hetes) fürj eladó. 
30/85-81-911.
Fehér selyemkakas és fekete holland bó-
bitás kakasok eladók. Kistestű japán tyú-
kot vagy más díszbaromfi tyúkot keresek 
megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Hasas anyakecskék, fiatal bak eladó vagy 
szerszámra, villanymotorra cserélhető. 
20/47-29-658.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.

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 házkörüli, besegítői, gondozói 
vagy gyermekfelügyeleti munkát keresek.  
70/246-74-98.
Házi betegápolói, idősgondozói vagy taka-
rítói munkát keresek, hétvégén vagy éjsza-
ka is. 30/73-44-849.
Időseknél kisegítői munkát keresek. 
30/211-82-89.
Idős embereknél napi négy órában kisegí-
tői munkát keresek, pl. takarítást, bevásár-
lást, egyebet. Tel.: 30/667-45-84.
Időseknél négy órában takarítói munkát 
keresek. 70/292-35-74.

EGYÉB 

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

Két darab 180 x 80 cm-es ágyneműtartós 
heverő eladó 15 ezer Ft-ért. Érd.: 20/416-
24-34.
Új pehelypaplan eladó. Tel.: 30/563-01-
30.
Kukoricamorzsoló és fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Vegyestüzelésű kazán minden tartozék-
kal (szivattyú, tartály, szerelt kémény, ter-
mosz tát) eladó. Érd.: 20/252-21-99.
Eladó: 50 db-os evőeszközkészlet, do-
hányzóasztalok, 4 db félig üvegezett aj-
tólap tok nélkül, Favorit 10-es húsdaráló, 
24-es női kerékpár, DeLonghi takarítógép. 
30/261-99-66.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
Eladó: szobabútorok, mosógép, heverő, 
ágyneműtartó, színestévé, cipőtartó, hű-
tőládák, mosogatószekrény, vezetékes te-
lefon. 30/43-42-297.
Eladó: tárcsás mosógép, elektromos var-
rógép, Super Color kályha, gázpalack, hat-
fiókos fagyasztó, négyrészes szekrénysor, 
hűtőszekrény. 30/975-80-77.
Jó állapotú Zanussi vezetékes gáztűzhely 
eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Erős őrölt fűszerpaprika eladó. Tel.: 
66/643-507.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódás 
üvegek, női bundák, rekamié, régi vasa-
lók, háromrészes ülőgarnitúra, húsvá-
gógép, szobafenyő, jukkapálma. Érd.: 
30/905-49-14.
Kb. 25-30 kg héjas dió eladó. Üvegajtós 
kandalló új samottal eladó. 30/85-81-911. 

Sokfunkciós, elektromos, világos, szekré-
nyes, alig használt Veritas Rubina varró-
gép betegség miatt olcsón eladó. 70/236-
35-37.
2 db támlásszék eladó. 66/413-771.
Eladó: rotakapa, táskavarrógép, Hajdu mo-
sógép, centrifuga, vezetékes gáztűzhely, 
fűnyíró, 10-es húsdaráló, kétajtós szek-
rény, rekamié, káposztagyalu. Tel.: 30/203-
73-41, 66/412-955.
Káposztagyalu, dohányzóasztal, hifitartó 
szekrény, fatüzelésű bojler, bárszekrény 
eladó. Érd.: 30/43-41-177.
Régi szekrényt, asztalt, székes, fateknőt, 
disznótoros asztalt, hústokot, lócát, gyalu-
asztalt, satupadot, zománcos és lemeztár-
gyakat, teljes hagyatékot vásárolnék. Tel.: 
30/245-69-25.
Nagy teljesítményű háromfázisú termény-
daráló eladó vagy birkára cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma 
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Nyolcrészes fehér konyhabútor barna fo-
gantyúkkal eladó 35 ezer Ft-ért. Érd.: 
30/587-41-91. 
Eladó: 28-as női kerékpár, kemping ke-
rékpár, békebeli öntöttvas satu, fikusz, 
jukkapálma. Tel.: 66/630-599.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, 
régi is érdekel. Tel.: 20/49-521-73.
Háromfázisú gyári negyedköbméteres be-
tonkeverő felújítva eladó. 20/472-96-58.
Eladó: eredeti masszázsfotel, új női hosz-
szú bunda, új férfi ¾-es irhabunda, női-
férfi bőrkabátok, fényképezőgép. Tel.: 
30/272-43-50.
Eladók: AEG 120 l bojler, ebédlőasztal, Er-
zsébet asztal, dohányzóasztalok, közép-
szőnyeg, WC-kagyló ülőkével, csapte-
lep, Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 
70/612-83-74.
Eladó: étkezőasztal, szagelszívó, gáztűz-
hely, szobakerékpár, porszívó, 5 l-es vil-
lanybojler, fürdőszobai hőtárolós gázboj-
ler. Érd.: 70/410-62-32. 
Megkímélt állapotú szekrénysor, ágyne-
műtartó, heverők, fotelok, ülőgarnitúra 
kedvező áron eladó. Tel.: 70/50-955-71.
28-as orosz női kerékpár új gumikkal el-
adó. Tel.: 20/490-53-28.
Eladó: fából készült jó állapotú, pontos 
mázsa, nagy teherbírású gumikerekű ké-
zikocsi. Farkas Gy. utca 1. Tel.: 20/585-
82-61.
Új vízszűrő, munkaasztal székkel, fűré-
szek, szánkó, 10-es húsdaráló, műanyag 
bödönök, bőröndök eladók. Tel.: 30/272-
43-50.
Bontásból eladó tégla, samott tégla, cse-
rép, kúpcserép, mozaiklapok, esőcsator-
na, csatornavasak, konvektorok, ablakok, 
üvegfalak. 20/472-96-58.
Kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes 
üvegek lapkával olcsón nagy tételben is 
eladók Gyulán. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: régi jó sezlonágy, 2 db konyhai asz-
tal, egyik széthajtható. Árak megegyezés 
szerint. Érd.: 30/624-99-87.

Apróhirdetések

Hogyan vizsgálják a fülzúgást? 
A fülzúgás diagnózisának felállítása, a fej és a nyak együt-
tes vizsgálatát magában foglaló fül-orr gégészeti vizsgálat 
során történik. Az orvos ilyenkor megvizsgálja a hallójáratot 
és a dobhártyát, nem áll-e fülzsír, fertőzés vagy valamilyen 
alaki eltérés a panaszok hátterében. Esetleg sztetoszkóppal 
ráhallgat a nyaki nagy erekre. 

További vizsgálatokkal egészül ki a diagnosztika. A Rinné- 
és a Weber-féle tesztek tájékozódó jellegű vizsgálatok, a 
halláscsökkenés formájának és súlyosságának megítélésé-
re használatosak. A Weber-teszt során, az orvos a hangvillát 
a homlok közepére helyezi - ha a halláscsökkenés idegi, a 
hang ekkor a jobban halló fülben hallható, ha vezetéses, ak-
kor a károsodott oldalon hallható hangosabban. Folytatjuk…

kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

a József Attila u. 5. szám alatt. 
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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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: március 6. 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Fess 
Rochilde
ÚJ tAvASZI 

ÁRU 
ÉRKEZEtt!

Dzsekik, 
cipők, 

lakástextilek.  
Csirkerendelést 

felveszünk!
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

KUGLIZvA 
vAGY 

KONYhAKÉSZEN  
tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
Rendelésfelvétel: 

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

Legyen tél, legyen nyár, 
HA NáLUNK RENDEL, 

JóL JáR!

Békésen is lopott
Gyermekvédelmi központ-

ból, udvarról és társasház táro-
lójából lopott az a 18 éves fi-
atalember, aki ellen vádeme-
lést javasol a rendőrség. A bé-
kési lakásotthonba tavaly má-
jus 7-én tört be. Kifeszítette 
az épület egyik ablakát, majd 
karórát, ruhát lopott az ott la-
kók szekrényéből. Három aj-
tókilincset is leszerelt, ame-
lyek ettől használhatatlanná 
váltak. Napokkal később Gyo-
maendrődön, egy ház udvará-
ról elvitt egy motorkerékpárt. 
A kaput azért tudta egyszerű-

en kinyitni, mert megtalálta a 
kulcsot, amit a házban lakók a 
kapuhoz közeli oszlopra akasz-
tottak fel. Kevéssel ezután tár-
sával lefeszítették a lakatot egy 
gyomaendrődi társasház táro-
lójáról és ellopták egy férfi ke-
rékpárját.

A Békési rendőrkapitány-
ság a gyomaendrődi fiatalem-
bert és barátját lopás vétség el-
követésével gyanúsítja. A janu-
ár 29-én lezárt nyomozás ira-
tait a rendőrség vádemelési ja-
vaslattal továbbította a Békési 
Járási ügyészségre. 

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.

Törtarany felvásárlás 6000 Ft/gramm áron!

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
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régen készültem már írni egy apróság-
ról, ami azon kevés nyelvhelyességi hiba 
közé tartozik, amelyre rendszerint felhívom 
a figyelmet, és még javítom is, ha hallom.  
Anno a gimnáziumban azt mondta az egyik 
helyettesítő biológiatanár, hogy azért kell 
tanulni a tárgyát, hogy tudjuk, mi szuttyan 
ki a légyből, hogyha agyonütjük. Szuttyan-e 
ki szív? – ezzel foglalkozzon a természettu-
domány (meg a költők), mi pedig szemlé-
lődjünk csak a kifejezés – partikula – há-
za táján! A kisebb probléma, hogyan írjuk. 
Mindenféleképpen láttam már: légyszinek, 
léccinek, lécinek (ki hogyan ejti), ezekben 
van is logika, mert úgy írja le szegény ál-
lampolgár, ahogy ejti, ugyanis nincs szabá-
lyozva a helyesírása. láttam már légy szí’ 
alakban is, embertársunk mérhetetlen zava-

rát csak növelhette, hogy magyartanárnak 
(nyelvtannácinak) írt – na, ez egy kifejezet-
ten ocsmány írásmód, de a léciért sem tu-
dok odaadóan rajongani.  és ez még csak a 
probléma fele. A légy szívesből ugyanis nem 
nagyon értik már ki a szíves szót: azt, hogy 
előzékeny, udvarias, szolgálatkész. (Egyéb-
ként a választékosan beszélők a légy/legyél 
kedvest is használják, lehet arról vitatkoz-
ni, hogy ez kedvesebb vagy éppen paran-
csolóbb módja a felszólításnak.) Viszont! A 
légy E/2 személy, tehát úgy gondolom, nem 
helyes az, ha valaki így használja: „légy szí-
ves, söpörjétek le a járdát!”, mert az első 
tagmondatban egyes számban, a második-
ban többes számban utasít. legyenek szíve-
sek, gondolják csak végig.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A légy nem szíves…

Békési programajánlatok február 27. – március 13. között

Február 27. kedd 17:30-tól

„Arany-emlék” irodalmi emlékműsor. Előadók: 
Czető zsanett, Horváth Csongor, Varga Izabel-
la, r. Kárpáti péter. A belépés díjtalan.

Kulturális központ

Március 3. szombat 18 óra

A 100 Tagú Cigányzenekar, továbbá Kökény 
Attila fellépése. Belépőjegy: 8500 Ft (korlátlan 
étel- és pezsgőfogyasztással). Kulturális központ

Március 7. szerda 16:30

Filmklub a Női sorsok a filmklasszikusok soro-
zatban. Vetítendő film: Amélie csodálatos élete. 
A belépés díjtalan. 

Könyvtár

Március 13. kedd 17 óra

Tájfajta gyümölcsök a Tündérkertben. Oltási 
bemutatóval egybekötött előadás. A belépés in-
gyenes. Kulturális központ

Akkreditált kiváló 
tehetségpont az óvoda

Térségi hatókörű Akkredi-
tált Kiváló Tehetségpont lett 
a Békési Kistérségi óvoda és 
Bölcsőde valamennyi tagintéz-
ményét magában foglaló Szí-
nes lufik Tehetségpont, melyet 
2016-ban alapítottak. Az idei 
nevelési évben megírták a Te-
hetség programjukat, amely a 
tagóvodákban eddig is meglé-
vő kézműves műhely, zeneóvo-
da, néptánc, mozgásos foglal-
kozás tevékenységre épül.

- létrehoztuk az óvodai 
Tehetséggondozás Munkakö-

zösséget azzal a céllal, hogy 
elősegítse az óvodapedagógu-
sok szemléletváltását, ismere-
teik bővítését, megismerked-
hessenek az elméleti háttér-
rel. A munkaközösség veze-
tője Bagolyné Szűcs Andrea, 
Bonis Bona-díjjal kitüntetett, 
tehetséggondozásból szak-
vizsgázott óvodapedagógus, 
aki nagy türelemmel és elhi-
vatottsággal osztja meg tudá-
sát – ismertette a folyamatot 
lapunkkal Béres istvánné in-
tézményvezető. Hozzátette, 

hogy a mostani minősítő el-
járás két részből állt, zárá-
saként nagy szaktekintélyű 
óvodai tehetséggondozó szak-
emberek személyes látogatást 
tettek Békésen, hogy benyo-
másaik alapján döntsenek a 
minősítésről. A Békési Kistér-
ségi óvoda és Bölcsőde tagin-
tézményeinek tehetséggondo-
zó munkáját kiválónak érté-
kelték és a helyi hatókör he-
lyett alkalmasnak találták az 
intézményt regionális felada-
tok ellátására is.  Sz. K.

Gálaműsor a Reményhírben
Február 16-án tartotta be-

mutatkozó gáláját a remény-
hír Intézmény Alapfokú Mű-
vészeti iskolája. Az intézmény-
egységben folyó művészeti ne-
velés tavaly szeptemberben in-
dult azzal a hiánypótló szán-
dékkal, hogy a Békésen élő, 
tehetséges tanulóknak több 
művészeti ágban is lehetősé-
get nyújtson a kibontakozásra, 

a tehetséggondozásra, a mű-
vészet által biztosítható fejlő-
désre. A gálán közel 80 tanuló 
mutatta be az elmúlt 5 hónap 
alatt szerzett tudását tánc, gi-
tár, színjátszás és festészet te-
rületen. A rendezvény egyik 
célkitűzése volt, hogy utat mu-
tasson a kis tehetségeknek: ki-
tartó munkával, szorgalommal 
és a meglévő tehetséggel hová 

juthatnak el. Így a növendé-
kek bemutatkozása mellett az 
érdeklődők meghallgathatták 
a gitárt oktató művésztanárok 
játékát, profi táncosok bemu-
tatójában gyönyörködhettek, 
a Békéscsabai Jókai Színház 
színművészeinek előadásában 
több csodás verset, musicalt 
élvezhettek, valamint Hor-
váth Elek zeneművész és ta-
nítványai műsorát tekinthet-
ték meg. A művészeti képzés-
re igény van! Az intézményben 
elindult tanszakokon oktatók 
várják az újabb tehetségeket, 
akik a következő tanévtől kap-
csolódhatnak be a művészeti 
iskola életébe. A gála ünnepi 
hangulata lehetőséget biztosí-
tott arra is, hogy a reményhír 
Intézmény Erdős Kamill Szak-
középiskolájának végzős tanu-
lói kabátjára felkerüljön a sza-
lag, amely a közelgő záróvizs-
gát, de egyben az összetarto-
zást is jelképezi.  -dib-

A Reményhír Intézmény Alapfokú művészeti Iskolájának növendékei 
adtak műsort.

Amerikába tart a Palmetta 
idén nem Békésen tartja 

meg tavaszváró nagykoncert-
jét a palmetta zenekar, hanem 
Békéscsabán. A változásról 
Kima Norbert zenekarvezető 
lapunknak elmondta, hogy ze-
nekaruk fennállásának tizedik 
évfordulóját ünneplik idén, fő-
leg emiatt és a további fejlő-
dés érdekében került a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ba a fellépés, amely egyébként 
március 17-én, szombaton lesz. 
A további újításokról Kima 
norbert így számolt be:

- Örömünkre szolgál, hogy 
a márciusi Jubileumi nagy-
koncertünkön most először 
vendégünk lesz a Belencéres 

néptáncegyüttes, melynek 
Kavalkád című produkció-
ját közösen mutatjuk be. Az 
ősszel megjelenő jubileumi 
nagylemezünk, a palmetta 
hatodik lemeze is igen színes 
és jóval másabb az előzőeknél. 
Jubileumi turnénk alkalmá-
ból bel- és külföldön sokfelé 
vár ránk koncert, sőt őszre egy 
tengeren túli turnénk is szer-
veződik. Ugyanis meghívást 
kaptunk Amerikába, ahol ed-
dig már biztosan négy külön-
böző helyszínen fogunk fellép-
ni. A Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványt támogatva jótékony-
sági koncertsorozatot aján-
lottunk fel Böjte Csaba atya 

gyermekotthonaiban élő gyer-
mekek részére. Május 26-án, 
gyermeknapi duplakoncert 
Marosillyén és Déván, decem-
berben a parajdi sóbányában 
jótékonysági est és gyermek-
karácsonyi koncert lesz, a to-
vábbiak pedig még szervezés 
alatt vannak. Mindezen elfog-
laltságok, a jubileum és a jó-
tékonyság miatt viszont min-
den valószínűséggel nem tud-
juk megrendezni a dánfoki 
Palmetta Fesztivált. A későb-
biekben természetesen sze-
retnénk tovább folytatni ezt a 
rendezvényünket is. Minden-
kit várunk jubileumi nagy-
koncertünkre Békéscsabára!

Csabai fotósok hozták el 
képeiket városunkba

Az előző évben készített 
legjobb fotóit hozta el a bé-
késcsabai Márvány Fotómű-
hely Békésre. A Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központban 
hatodik éve mutatják be alko-
tásaikat a megyeszékhely ama-
tőr fotográfusai. A kápolnate-
remben március 19-ig díjtala-
nul látogatható tárlatot dr. pap 
István, a megyei művelődési 
központ nyugalmazott igaz-
gatója nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy a 21. század a vizuali-
tás, vagyis a látványvilág kora, 
amelyben felértékelődik a fo-
tó- és a filmkészítés. Megnőtt 
a „fényképírók” felelőssége is. 

- Ahhoz, hogy maradandó, 
művészi alkotások szülessenek, 
a mesterségbeli tudás mellett 
még több kell: ihlet és közlés-

vágy, valamint humánum. Így 
készülhetnek olyan fotográfi-
ák, amelyek üzenetet hordoz-
nak, a nézőt megállítják, véle-
ményalkotásra, továbbgondo-
lásra késztetik. 

pap istván hozzátette, hogy a 
Békésen falakra került 36 nagy-

méretű fotó tanúskodik a csabai 
fotósok sokszínű érdeklődéséről. 
Vannak itt természetfelvételek, 
városi riportfotók, portréképek 
és csendéletek. néhány közü-
lük a fotózás igazi lényegét be-
mutató fekete-fehér technikával 
készült el.  Szegfű K.
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Horgász
szemmel

TAVASzi  
ÚjDoNSágoK 

Az eredményes pontyhor-
gászatot  a jó csaliválasztás 
alapozza meg bármely vízen 
vagyunk. Ezért a csaligyártók 
célja a horgászok eredmé-
nyességének növelése. A pi-
acra dobott új termékeket 
több éven át tesztelik, ez ga-
rantálja a hatásosságukat. Az 
interneten máris láthatjuk, 
mik lesznek az idei szezon 
újdonságai. ilyen a wafters 
vagyis a balansz csali. lénye-
ge, hogy ezeknek a csalik-
nak egyenlő fajsúlyuk a víz-
zel. Így könnyedén, ellenállás 
nélkül  tudja felszippantani a 
fenékről a csalit a ponty vagy 
az egyéb békés hal. A ren-
geteg színvariáns, köztük a 
bicolor vagy tricorol fluó szí-
nek felkeltik még az óvato-
san keresgélő halak figyelmét 
is. Az illat- és ízanyag össze-
tevőin is sokat változtattak a 
gyártók, mert a pontyok kiis-
merik az előző ízeket és óva-
tosabbak lesznek. Ezekkel 
a remek csali kombinációk-
kal az idei évben kimagasló 
fogások várhatók. Talán jó-
magam is többet fogok hor-
gászni, hiszen az új csalik na-
gyobb és biztosabb fogások-
kal kecsegtetnek.

Szekerczés Sándor

Bronzérem Karcagról 

Diákolimpiai Játékos Sport-
vetélkedőn járt a Dr. Hepp Fe-
renc általános iskola csapata 
nemrégiben. A karcagi terü-
leti fordulóban, négy megye 
nyolc legjobb csapatát felvo-
nultató vetélkedőn a békési ta-

nulók példás csapatszellemről 
tettek tanúbizonyságot. nagy 
küzdelemben végül az előke-
lő harmadik helyezést sikerült 
megszerezniük. Felkészítőjük 
puskás Károly és Dobi istván 
testnevelők voltak. 

Megkezdődött a súlyemelő versenyévad
Megkezdték a versenysze-

zont a Békési TE súlyemelői. 
A Baczakó péter Emlékver-
seny február derekán a fővá-
rosban zajlott. A serdülők 69 
kg-os súlycsoportjában ver-
senyzett a 14 éves Fekécs Szi-

lárd. Szakításban, lökésben és 
összetettben is egyéni csúcsot 
javítva, 185 kg-os eredmény-
nyel az első helyen végzett. 
Az ifik 77 kg-os súlycsoport-
jában indult Fekécs Ervin. 
ő is valamennyi egyéni csú-

csát megjavította, és 233 kg-
os összeredménnyel aranyér-
mes lett. A juniorok 77 kg-os 
súlycsoportjában Fekécs Sá-
muel versenyzett. ő is élete 
legjobb versenyeredményét 
produkálta. 105 + 140 = 

245 kg-os eredménye a má-
sodik helyhez volt elég. nagy 
riválisa, az ózdi Dúl ádám 
egy kilogrammal többet tel-
jesített a békési sportolónál. 
Mindhármójuk edzője Balog 
János. 

A játékos sportolás jól ment a Heppes gyerekeknek.

A mozgás öröméért sportoltak.

Több mint félezren a Sportbálon
Fergeteges hangulat volt az 

idei teltházas Békési Sportbá-
lon. Az önkormányzat által ki-
lencedik alkalommal szerve-
zett eseményt ezúttal is a helyi 
sportszerveztek támogatására 
használták fel. A jegyek szin-
te pillanatok alatt elfogytak és 
végül 528-an báloztak az év-
ről évre egyre színvonalasabb 

és népszerűbb társasági esemé-
nyen. Ezúttal is eljöttek orszá-
gosan ismert sportolók, sport-
vezetők. Díszvendégként je-
len volt a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetségtől Schmidt Gá-
bor elnök, Doma Gergő szak-
mai igazgató, Hüttner Csa-
ba felnőtt szövetségi kapitány, 
és Kammerer zoltán olimpiai 

bajnok. A Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége Bod-
nár Péter főtitkár személyé-
ben képviselte magát, továbbá 
Klampár Tibor, olimpiai 4. he-
lyezett, világbajnok asztalite-
niszező és Jónyer István világ-
bajnok asztaliteniszező, és Ká-
rász Anna világbajnok kajako-
zó is eljött. Köszöntőt Dankó 
Béla országgyűlési képviselő úr 
mondott, majd izsó Gábor pol-
gármester megnyitó szavait kö-
vetően fellépett többek között 
a Belencéres néptáncegyüttes, 
a linea Aerobik Klub és bé-
késcsabai artista növendékek. 
A zenét a Hevesi Happy Band 
szolgáltatta. éjfélkor értékes 
tombolatárgyakat nyerhettek a 
vendégek, a nyereményeket he-
lyi művészek, vállalkozók, ma-
gánszemélyek és civil szerveze-
tek ajánlották fel. megtelt a sportcsarnok a Sportbálra.

Jótékonysági zumbázás
Több mint százan zumbáz tak egyszerre feb-

ruár derekán a sportcsarnokban, köztük a megye 
számos településéről érkező sportolni vágók is. 

A házigazda szerepét betöltő Kiss Viktó-
ria zin zumba oktató vendége a köröstarcsai 
és békéscsabai kötődéssel rendelkező, jelen-
leg Győrben élő Nagy Diána volt, vezetésével 
a Békésre érkező oktatók háromórás tovább-
képzésen vettek részt. Aztán jöhetett a tél-
űző zumbázás! A koreográfiák levezénylésében 
Gurmainé Csüllög éva, Szabó Dóra, Csaplár 
Dominika és  Szedlák Máté zumba oktatók is 
kivették a részüket. Az összejövetel jótékony 
célt is szolgált, a Szemem Fénye Alapítvány 
által működtetett pécsi Dóri Ház javára, mely 
az ország egyetlen gyermek hospice háza, 48 

ezer Ft adomány gyűlt össze. A szervezők ez-
úton is hálásan köszönik a támogatást az ado-
mányozóknak.
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Sokszor vonultak 
a békési tűzoltók

(Folytatás az 1. oldalról)
2017-ben összesen száz al-

kalommal biztosítottak okta-
tást az állománynak. A koráb-
ban orvosi ügyeleten szolgála-
tot teljesítő Suzuki Sx4 típusú 
személygépkocsit adomány-
ként kapták meg, a jármű-
vet tűzoltásvezető-ügyintéző 
célokra használják. Továb-
bi nagyértékű fejlesztés volt 
a közúti balesetek elhárításá-
nál használt kombinált hidra-

ulikus feszítővágó lecserélése. 
A modern új eszközök telje-
sítményben, kialakításban és 
mobilitásban is felülmúlják a 
korábban használt típust. A 
beszerzésben saját forráson túl 
a Békési Önkormányzat, az 
Agro-Déló Kft., Bétak Kft., 
Békés Drén Kft., Fate Kft. és 
az Optigép Kft. nyújtott se-
gítséget – tájékoztatta a Bé-
kési Újságot Araczki zsolt pa-
rancsnok-helyettes. Sz. K.

Meghívó
Békés város önkormányzata szeretettel vár

minden kedves érdeklődőt 
második fórumára

a hamarosan felépülő
ToRNACSARNokkAl kAPCSolATBAN.
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