
2018. március 13.  XXVI. évfolyam 5. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

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

Az összes jegy már elővételben elkelt, a 
közkedvelt énekesnő, Kovács Kati március 
19-i életműkoncertjére. 

Bővebben a 2. oldalon

A kommunista diktatúrák áldozataira em-
lékeztek nemrég Békésen. Rendkívül sze-
rény volt az érdeklődés.  

Tudósítás a 3. oldalon

A lapszám üzenete
Az anyai szív egy mély szakadék, 

melynek fenekén mindig megbocsátást találsz. 
(Honoré de Balzac)

Maradt az igazgató 
a könyvtárban

A képviselőtestület újabb öt 
évre Erdősné Sági Máriát ne-
vezte ki a Békés Városi Püs-
ki Sándor Könyvtár igazgatói 
posztjára. A könyvtár vezető-
je negyedik ciklusát kezdheti 
meg az intézmény élén. Irányí-
tása alatt a könyvtár folyama-
tosan fejlődik, számos kulturá-

lis rendezvénynek ad helyet és 
példásan él a pályázati lehető-
ségekkel. Példaként említhe-
tő az egész életen át tartó ta-
nulást segítő „Iránytű a világ-
ban” elnevezésű uniós prog-
ramjuk, melynek megvalósítá-
sára több mint 33 millió forin-
tot nyert el az intézmény.

„A szüleim nyelvét elkopni 
nem hagyom”

Március 5-7-e között zaj-
lottak a Szegedi Kis István 
Napok, a névadóról elneve-
zett békési református gim-
náziumban.

Kovács Dániel igazgató nyi-
totta meg a rendezvényt, aki 
ünnepi köszöntőjében egye-
bek mellett idézett egy emble-
matikus mondatot a Bibliából, 
amit az Úr üzent Jóbnak: „Állj 
meg, és gondold meg az Isten 
csodáit!” 

Sok minden történt ezalatt 
a három nap alatt. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es 
Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulója 

alkalmából március 15-én, csütörtökön
 9 óra  Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébánia-

templomban
 9.45 óra Ünnepi istentisztelet a református templomban
 10.15 óra  Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar 

előadásában a Forradalmi Emlékmű előtt, a Széche-
nyi téren. Vezényel: Bagoly László karnagy

Himnusz
Ünnepi beszédet mond: Dankó Béla, országgyűlési képviselő

„Zúg március” – Liszi Melinda és Nagy Róbert 
ünnepi műsora

Koszorúzás a Forradalmi Emlékműnél
Szózat

Koszorúzás Irányi Dániel, Kossuth Lajos 
és Széchenyi István szobránál

Közreműködik: Békési Szabadidős Lovas Klub
Ünnepeljünk együtt!

Irodalmi emlékműsor Arany Jánosról
Az Arany Emlékév zárá-

saként nagyszabású irodal-
mi estet tartottak a kultu-
rális központ színháztermé-
ben február 27-én. Az elő-
adás előtt Izsó Gábor pol-
gármester mondott beszédet. 
Elárulta, hogy ő is a legna-
gyobb magyar költőnek tartja 
Arany Jánost. A darabot Var-
ga Izabella, R. Kárpáti Pé-
ter, Czető Zsanett és Horváth 
Csongor színművészek adták 
elő. Az irodalmi emlékmű-
sorban felidézték Arany Já-
nos életének, munkásságának 

fontosabb állomásait születé-
sétől kezdve haláláig, életraj-
zi elemekkel színesítve, saját 
visszaemlékezései, leírásai, le-
velezései által, néhány versé-
nek, versrészletének, balladá-
jának előadásával, és mindezt 
zenei aláfestéssel tették hite-
lesebbé, befogadhatóbbá.

Az előadás az Arany János 
Emlékévhez kapcsolódó prog-
ramok keretében, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma, 
valamint az Arany János Em-
lékbizottság támogatásával va-
lósult meg.  Zsombok Imre

Televíziós sorozatokból ismert művészek léptek fel a kulturális köz-
pontban. Horváth Csongor, Varga Izabella, R. Kárpáti Péter és Czető 
Zsanett produkciója nagy sikert aratott. 

Csökkent a közlekedési balesetek száma
Míg 2016-ban még 79, ad-

dig tavaly 66 személyi sérü-
léssel járó közlekedési bele-
set történt a Békési Rendőr-
kapitányság illetékességi te-
rületén. 

Ezek közül egy halálos ki-
menetelű volt, 24 súlyos és 41 
könnyű sérüléssel járt. A leg-
több baleset gyorshajtás és az 
elsőbbségi szabályok be nem 
tartása miatt történt. Tíz eset-

ben ittas volt az okozó. Jelen-
tősen nőtt a kerékpárosok által 
okozott balesetek száma, ösz-
szesen 25 esetben ők tehetők 
felelőssé. 2017 volt az első év, 
amikor több balesetet okoztak 
a biciklisek, mint a személy-
gépkocsi vezetők. A 47-es és 
470-es főút kül- és belterületi 
szakaszai, továbbá a 4234-es és 
4238-as utak külterületi sza-
kaszai, valamint Békés és Me-

zőberény mellékútvonalai ter-
heltek leginkább balesetekkel.

A most nyilvánosságra ho-
zott statisztikák nyomán a Bé-
kési Rendőrkapitányság ki-
emelt figyelmet kíván fordíta-
ni az ittasan balesetet okozók-
ra, a hatvan évnél idősebbekre 
és a kerékpárosokra – állapí-
totta meg Serb László alezre-
des, rendészeti osztályvezető. 

2017-ben egyébként össze-

sen 664 kerékpáros ellen szab-
tak ki helyszíni bírságot több 
mint négymillió forint érték-
ben. 447 személynek nem volt 
kivilágítva a biciklije, 65-en a 
járdán, 48-an az úttesten ke-
rekeztek és nem a kiépített ke-
rékpárúton, harmincan pedig 
nem voltak biztonságos köz-
lekedésre alkalmas állapotban. 
Szabálysértési eljárás 64 eset-
ben indult.  Sz. K.
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Marosán Csaba színművész Arany János költészetét hozta közelebb 
a hallgatósághoz.
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Életművét hozza el Kovács Kati
Március 19-én a magyar könnyűzenei élet 

kiemelkedő, mára már legendás személyisége, 
Kovács Kati lép fel a kulturális központ szín-
padán. Pályafutása során számos állami és szak-
mai kitüntetéssel ismerték el. Minden idők 
egyik legsikeresebb magyar énekesnője, több 
ezer sikeres koncert, több millió eladott lemez 
és számtalan sláger fűződik nevéhez: Úgy sze-
retném meghálálni, Most kéne abbahagyni, In-
dián nyár, Nem leszek a játékszered, Hull a hó 
a kéklő hegyeken, A régi ház körül, stb. 

Tavaszi kiemelt rendezvényeink
 MÁRCIUS
Március 21. (szerda) 17 óra „Ecset és egér” 
címmel Korcsok-Vandlik Etelka festőművész 
és Reha-Korcsog Erzsébet formatervező mű-
vész és grafikus kiállítása. Díjtalanul megte-
kinthető április 10-ig.
Március 23. (péntek) 17 óra Bio-Konyha szak-
kör. Téma: Békési hagyományos ételek a 
xxI. században – tarhonyaleves és szilvalek-
város borzas kifli. Ételkészítők: Somlyai Im-
réné és Szekerczés Sándorné. A részvétel in-
gyenes.
Március 31.  (szombat) 19 órától Békési 
Rockzenekarok Találkozója. Fellépők: Lepo-
nexx, Waste of Skin, Termimámor, Mudfield, 
Copiers Rock Band. Belépő: 500 Ft

 ÁpRIlIS
Április 5. (csütörtök) 19 óra Színházi előadás. 
Agatha Christie: Az egérfogó (krimi két rész-
ben). Jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft, 3700 Ft.
Április 7. (szombat) 10 óra III. Békés Me-
gyei Ki-Mit-Tud elődöntő. Belépés ingye-
nes. 
Április 7. (szombat) 18 órától Tavaszköszön-
tő Batyus Táncház. Helyszín: Békés, Petőfi u. 
21. (A Belencéres Néptáncegyüttes próbater-
me.)  
Április 12. (csütörtök) 17 óra Dávidné Gyar-
mati Zsuzsanna népi iparművész szőttes kiál-
lítása. Belépés ingyenes.  
Április 13. (péntek) délután Ünnepi képviselő-
testületi ülés a várossá nyilvánítás évfordulója 
tiszteletére. 

Április 16. (hétfő) 17 óra A Holokauszt Ma-
gyarországi Áldozatainak Emléknapja. A ho-
lokauszt Magyarországon címmel előadást 
tart Dr. Csiby Miklós főorvos, a Békési Város-
védő és Szépítő Egyesület alelnöke.  Belépés 
ingyenes. 
Április 18. (szerda) 17 óra
Sursum Corda-díjátadó ünnepség egészség-
ügyi- és szociális területen dolgozó kitünte-
tetteknek.
Április 19. csütörtök 18 óra Badár Sándor és 
orosz György közös előadói estje. Jegyárak: 
március 31-ig 2200 Ft, április 1-től 2800 Ft. 
Békés Kártya akció: április 19-ig egységesen 
2200 Ft.

 MÁJUS
Május 1. (kedd) 14 óra Békési Majális. A prog-
ramban: III. Békés Megyei Ki-Mit-Tud dön-
tője. Este fellép: Csordás Ákos és a Harmonia 
Garden. Helyszín: Dánfoki Üdülőközpont. 
Belépés ingyenes. ( Eső esetén május 5-én 14 órá-
tól a kulturális központban tartják meg)   
Május 27. (vasárnap) Városi Gyermeknap a 
Dánfoki Üdülőközpontban. A belépés ingyenes. 

 JÚNIUSI ElŐZETES
Június 4. (hétfő) 18 óra
Ismerős Arcok zenekar és Simó József előadó-
művész közös estje a Nemzeti Összetartozás 
Napján. Jegyek: május 20-ig 1500 Ft, május 
21-től 2000 Ft. Békés Kártya akció: június 
4-ig egységesen 1500 Ft. Helyszín: Kecskemé-
ti Gábor Kulturális Központ.

Ki-Mit-Tud tehetségkutató verseny
Idén már 3. alkalommal lép-

hetnek színpadra Békés me-
gye felfedezésre váró tehetsé-
gei, akik a díjakon túl szakmai 
zsűri előtt mérettethetik meg 
magukat és elindulhatnak az 
ismertség útján. A legtehet-
ségesebbek - egy-egy rendez-
vény, program keretén belül - a 
későbbiekben is színpadra áll-
hatnak majd. Nevezni bármi-
lyen kategóriában lehet, maxi-
mum 5 perces produkciókkal, 
kivéve a színpadi jeleneteket, 
melyek időtartama legfeljebb 
15 perc lehet. Jelentkezési ha-
táridő: 2018. április 4. Neve-
zési díj egyéneknek 1000 Ft, 
csoportoknak, együtteseknek 
2000 Ft. Az összeg befizethe-
tő személyesen a Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központ re-
cepcióján vagy utalással az Ers-
te Banknál vezetett 11600006-
00000000-25170777-es szám-
laszámra. A közlemény rovat-
ban kérjük feltüntetni a jelent-
kező/csoport/együttes nevét, 
pontos lakcímét és a KI-MIT-
TUD szót. 

Az elődöntő április 7-én, 
szombaton 10 órától lesz a kultu-
rális központban. A szakmai zsűri 
döntése értelmében a legjobbak a 
döntőbe jutnak. A döntőre május 
elsején kerül majd sor, helyszíne a 
Dánfoki Üdülőközpont lesz. (Eső 
esetén a döntőt május 5-én tartják 
meg a kulturális központban.) 

A tavalyi Békés Megyei Ki-Mit-Tud verseny indulói.

Csatlakozzon szakköreinkhez!
    
Békési Hagyományőrző Dalkör: péntek 13-15 óra
Körös Citerazenekar: péntek 13-15 óra
Fotós Klub: szerda 18-20 óra
Nők klubja: kéthetente szerdán 17-18 óra
Energy Dance Cool: hétfő 16:30-18 óra és 16:30-19:30 
Felnőtt néptánc: hétfő 18-20 óra (Petőfi utca 21.) 
Sakk szakkör: hétfő, csütörtök 16-19 óra
Felnőtt zumba: hétfő, szerda, péntek 18:30-19:30  
Gyerek zumba: hétfő, péntek 17:30-18:15 
Baba-Mama Klub: szerda délelőttönként vagy délutá-
nonként 
Bio-konyha szakkör: havi egy péntek 17-18 óra 
Természetesen az egészség felé! klub: havi egy szerda 
18-20 óra 
Giri: kedd, csütörtök 16:15-17:15 
Aikido: szerda, péntek 17 óra -18:30 
Gerinctorna: kedd 18-19 óra 
Szenior torna: kedd, csütörtök 17-18 óra 
Mazsorett: kedd 16:30-18:30 és csütörtök 16 óra-18:30  
ÚJ! Márciustól: „Csináld magad” barkácsszakkör

BővEBB iNFoRMáCió 
telefonon: 06 66/411-142/16-os mellék, 

vagy e-mailben: bekesikultura@bekesikultura.hu

A közkedvelt művésznő békési koncertjére már elő-
vételben az összes jegy elkelt.
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Agyament dolgok?

A következő felsorolás 
nem teljesen precíz, de arra 
jó, hogy világossá tegyen bi-
zonyos dolgokat. Bizonyos 
területek ugyanis időnként 
„gazdát cseréltek”. Tények-
ről, méretekről és arányok-
ról van inkább szó. A mai 
európai országok - persze 
nyugat-európaiak mind - 
egykor dúskáltak a javak-
ban, értsd a gyarmatokban. 
Most nézzük csak az afrika-
iakat, hiszen zömmel innen 
származik a mai migránsok 
zöme.

Belgium: Kongói De-
mokratikus Köztársaság, 
Ruanda és Burundi. Fran-
ciaország: Mauritánia, 
Szenegál, Gambia, Mali, 
Guinea, Elefántcsontpart, 
Niger, Burkina Faso, Be-
nin, Togo, Gabon, Kongói 
Köztársaság, Közép-afri-
kai Köztársaság, Csád, Al-
géria, Tunézia, Marokkó, 
Madagaszkár, Komoró-szi-
getek, Dzsibuti. Német-
ország: Kamerun, Nigéria 
egy része, Tanzánia nagy 
része, Namíbia, Ghána egy 
része. Olaszország: Líbia, 
Eritrea, Szomália. Portu-
gália: Angola, Mozambik, 
Bissau-Guinea, Zöldfoki-
szigetek. Spanyolország: 
Nyugat-Szahara, Egyenlí-
tői-Guinea. Egyesült Ki-
rályság: Szudán, Szomá-
lia, Kenya, Uganda, Tan-
zánia, Zanzibár, Botswana, 
Zimbabwe, Zambia,  Dél-
Afrikai Köztársaság (előt-
te Hollandia), Namíbia, 
Gambia, Sierra Leone, Ni-
géria, Ghána, Kamerun, 
Nigéria, Malawi, Lesotho, 
Szváziföld.

Ezek az országok jólétü-
ket a gyarmataik kifosztá-
sával alapították meg. Ne-
künk nem voltak gyarma-
taink. Sőt, nekünk „közbe-
jött” Trianon. A békeszer-
ződés eredményeképp a 325 
411 km² összterületű Ma-
gyar Királyság széthullott, 
a 282 870 km² területű Ma-
gyarország, pedig valami-
vel több, mint a kétharma-
dát (67%, Horvátországgal 
együtt 71%) elvesztette te-
rületeinek (92 952 km²-re 
csökkent). Lakosságának 
pedig több mint a felét, az 
1910-ben még 18 264 533 
fős ország lakossága 7 615 
117 főre esett vissza. „Amit 
tehát a mai napig elértünk, 

azt a magunk erejével értük 
el. Miért követelik a felso-
rolt országok vezetői, hogy 
mi is osszuk meg az ők volt 
gyarmatokból áramló be-
vándorlókkal javainkat?

Azt mondják Nyugaton, 
hogy a migráció jó dolog. 
Megold egy csomó problé-
mát: munkaerő, demográ-
fia. De ha valaki ebből a 
csodálatos jóból nem akar 
részesülni, azt meg kell 
büntetni? A migrációval 
meg lehet oldani a munka-
erőhiányt - mondják. Kép-
zetlen, idegen kultúrájú, 
nagyobbrészt munkakerülő 
bevándorlókkal. Ugyanak-
kor a nagy, főleg fiatalokat 
érintő munkanélküliség-
gel nem foglalkoznak Por-
tugáliában, Spanyolország-
ban, Dél-olaszországban, 
Görögországban. Nézzük a 
propagandafilmet az Arab-
félsziget országairól. ott 
élnek a migránsok muszlim 
testvérei. Hány menekültet 
vagy bevándorlót fogadtak 
be?”

Jó kérdések, ugye? De 
van más is, számos „fur-
csa apróság” Európa ál-
lítólag fejlettebb, nyug-
ti részében. Nézzünk egy 
példát: a nemzetközi nő-
nap alkalmából  Kristin 
Rose-Möhring, a berli-
ni családügyi minisztéri-
um esélyegyenlőségi biz-
tosa azt javasolta: tegyék 
nemsemlegessé a német 
himnusz szövegét. A mos-
tani német himnusz szö-
vege 1841-ben született 
Ebben szerepel a német 
Vaterland, azaz a szülőföld 
szó, amit a német nyelv 
nem anyaföldként, hanem 
„apaföldként” fejez ki.  Az 
esélyegyenlőségi biztos ja-
vaslata, hogy ezt nevez-
zék át hazává, azaz hasz-
nálják a Heimatland szót. 
A másik módosítás a test-
vériesen (brüderlich) szó-
nál lenne szükséges, ami 
ugyancsak hímnemre utal. 
A javaslat szerint ezt a 
couragiert szóval lenne cél-
szerű helyettesíteni, ami 
egyébként inkább a bátor-
ságra, mint az együttmű-
ködésre utal.

Nos, agyament dolgok 
a fentiek, ugye? És tud-
juk, hogy csak a jéghegy 
csúcsai. S lám, ismét Ma-
gyarország (és a V4-ek) az, 
amelynek gátat kell szab-
ni sok mindennek. Tudjuk, 
persze, van rutinunk: tatár, 
török, orosz, német, szov-
jet… De - halkan teszem 
hozzá - nagyon jó volna 
végre békében élni kicsit. 
Sikeres április 8-a után is.

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
március 10-17. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
március 17-24. 
Turul Patika (Piac tér)
március 24-31. 
Oroszlán Patika (Kossuth 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
Házasságkötés
Nem kaptunk jelentést. 

Elhunytak
Kovács Sándor (69 évesen, Mu-
rony), özv. Balogh Gergelyné 
Tóth Erzsébet (86, Kamut), Eiler 
Józsefné Bozsódi Mária (80), 
Gyimesi Mihályné Mucsi Zsu-
zsanna (69), özv. Balogh Imré-
né Bakucz Eszter (84), Somlyai 
Gábor László (70), Kis Sándor 
(83), Papp Sándor (76, Murony), 
Somlyai Gábor (90), Vári János 
(85), özv. Lakatos Lajosné Moh-
ácsi Ilona (84), Bali András (63, 
Bélmegyer), Hernádi Ferenc 
(78), özv. Pallag Lászlóné Csip-
ke Rózsa Jolán (67). 

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Gyerekkoromat Békésen 
töltöttem, előbb a Karacs Te-
réz, majd a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskolába jártam, 
ahol a tanulás és a sport sze-
retete egyaránt rám ragadt. A 
gimnázium öt éve már az - ak-
kor még két tanítási nyelvű 
- mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium intézményében 
telt, ez a döntés édesanyám 
tanácsa alapján született meg, 
és később nagyon hasznosnak 
bizonyult. Ezúton is köszö-
nöm neki, hiszen ott a német 
nyelvet sajátíthattam el kiváló 
szinten. 2008 óta, azaz immár 
tizedik éve pedig a budapes-
ti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem kötelekébe tartozom, 
ahol magyar nyelv, irodalom és 
filozófia alapszakos, illetve iro-
dalom- és kultúratudomány 
mesterszakos diplomát sze-

reztem. Jelenleg az 1945 utáni 
magyar irodalom doktori isko-
lát végzem harmadéves dok-
toranduszként. Fő érdeklődési 
területem a kortárs líra és pró-
za mellett Galgóczi Erzsébet 
József Attila- és Kossuth-díjas 
írónő életműve, és hozzá kap-
csolódóan az 1956-os forrada-
lom eszmetörténete.

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Talán a 2014-es év ta-
vasztól őszig tartó időszakát 
mondhatom a legsikeresebb-
nek, hiszen szinte két hóna-
pon belül kézhez kaptam a 
mesterszakos diplomámat, il-
letve első verseskötetemet 
Amíg a dolgok nem rende-
ződnek címmel, amely a Fia-
tal Írók Szövetsége gondozá-
sában jelent meg.

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

- Nagy öröm számomra, 

hogy az évek során megszer-
zett tudás és tapasztalat nem-
csak a fővárosi közegen belül 
marad, hanem azt – a külön-
böző írószervezetekkel és a 
békési könyvtárral, továbbá a 
kulturális központtal ápolt jó 
személyes kapcsolataim révén 
– szülővárosomnak is átad-
hatom, író-olvasó találkozók, 
felolvasóestek szervezésével 
és moderálásával. Az utób-
bi időben irodalmi műhelyek 
vezetésével, tehetséggondo-
zással szintúgy foglalkozom. 
Ezt a sokrétű tevékenységet 
szeretném folytatni, amíg 
csak lehet.

A stafétát Szládek Tamásnak 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Tinkó Máté
Foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE, 
Bölcsészettudományi Kar, irodalomtudomány), sorozatszerkesztő (Fiatal Írók Szövetsége)
Kedvenc zene: underground hip-hop (Isaiah Rashad), minimal techno, IDM, ambient (Kiasmos, Moderat)  Kedvenc film: Az ötödik pecsét
Kedvenc étel, ital: halászlé, töltött padlizsánKedvenc hely: Békés-Malomasszonykert
Kedvenc időtöltés: sportolás (foci, kondi, úszás)

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

A diktatúra természetéről
Mindössze egyetlen politikai 

párt, a KDNP vett részt és ko-
szorúzott a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapján ren-
dezett ünnepségen, amit feb-
ruár 25-én a Forradalmi em-
lékműnél tartottak. 

Beszédet Mucsi András ön-
kormányzati képviselő mon-
dott. A történelemtanár szó-
nok arról beszélt, hogy a kom-
munizmus maga a bűn, nem 
tud megváltozni, legfeljebb 
megszűnni. Áldozatait ma is 
szedi azokban az országokban, 
ahol még nem tudták kisöpör-

ni. A kommunizmus áldozata 
volt Kovács Béla kisgazdapárti 
politikus és még sok-sok mil-
liónyian itthon és a világban. 

Szinte nincsen család, amelyet 
valami módon ne érintett vol-
na hazánkban hátrányosan ez 
a diktatúra. 

- A kommunizmus sokarcú 
jelenség, de közös jellemzője, 
hogy nem tiszteli az embert, 
az emberi méltóságot, szembe-
megy a keresztény emberkép-
pel – mondta a szónok. 

A kemény hidegben, cse-
kélyszámú érdeklődés mellett, 
kevesebb, mint negyven sze-
mély jelenlétében lezajlott ün-
nepség koszorúzással ért vé-
get.  Szegfű K.
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Élelmiszerosztás
A Küldetés Alapítvány 

február utolsó napjaiban 
újabb élelmiszerosztást tar-
tott a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület központi 
raktárából érkezett élelmi-
szerekből. A valamivel több 
mint egymillió forint értékű 
élelmiszeradományt a Külde-
tés Alapítvány az ellátottjai 
között, békési rászoruló csa-
ládoknak osztotta ki. Apró 
csokoládé, borsó- és kukori-
cakonzerv, majonéz és csirke-
hús fűszer kerülhetett a csalá-
dokhoz a pékáru és zöldség-
gyümölcs adomány mellé.

Hulladékos szemléletformálás a suliban
A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) a 

Földművelésügyi Minisztérium „A hazai hulladék-
gazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatos lakossági szemléletformálásra fordítható 
támogatás” (FM-LSZF/2017-01) című programjá-
ban iskolai szemléletformáló programsorozatot va-
lósított meg hat településen Békés megyében és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A program címe: 
„Zöldülj, fordulj – interaktív tanulás, környezettuda-
tos jó gyakorlat-átadás a Tiszazugban és a Körösök 
mentén”. 

A program részeként Békésen, a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lában természet- és környezetvédelmi interaktív 
kiállítás nyílt február 8-án. Az iskola 25 osztályá-
ban tanulók számára adtak át memóriajátékokat 
és hétféle témában készített tematikus kiadványo-
kat. Zöld tippeket tartalmazó plakátokat az iskolai 

folyosókra és az osztálytermekbe, 
míg madáretetőket az iskola udva-
rán helyeztek el. Fűszer- és gyógynövény 
magvakat kapott az intézmény fűszerkertje, érté-
kes kiadványokat a sulikönyvtár. A gyerekeket szá-
mos szemléletformáló játék várta egész nap. Ösz-
szesen 647 diák kapcsolódott be a rendezvénybe, 
és szerzett bővebb ismereteket a komposztálás és 
biokert, ökotudatos vásárlás, természetbarát ház-
tartás és életmód, háztartási hulladékok keletke-
zésének megelőzése és csökkentése, újrahasz-
nosítás és szelektív hulladékgyűjtés témájában. A 
FETA szemléletformáló iskolai rendezvénye helyi 
termékek kóstolójával zárult.

A program a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával 

valósult meg.
www.szelektalok.hu

HÍZOTT KACSA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

folyamatosan rendelhető! 
HúSvéTRA iS. 

Tel.: 00 36-30/466-83-69.
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Csendesül...
KétElKEdüNK vAgy HISZüNK

A nyugtalanság, a félelem, az aggódás, emberi természetünk 
nyomorúságos tulajdonságai. Sokak életét keserítik meg ezek az ér-
zések. Sok dolog miatt tudunk nyugtalankodni. Pedig mennyivel 
jobb a békességes szívű embernek, mint a szüntelen aggódónak! 

A nyugtalan szív olyan, mint a háborgó tenger, minél na-
gyobb a vihar, annál nagyobbak a hullámok, csakúgy, mint egy-
kor a Genezáret-tavon. Útnak indultak a hajók, egyiken az Úr 
Jézussal. Hatalmas vihar támadt rájuk, a hullámok óriásiak vol-
tak, a tapasztalt hajósok tudták, hogy itt a vég. És akkor meg-
szólalt Jézus és a víz megnyugodott. Ő ma is szól: szól a Biblián 
keresztül, szól a prédikáción át, de megszólal lelkiismeretünk-
ben is az ő halk, és szelíd szava. Az Úr Jézus egyszer ezt mond-
ta tanítványainak: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 
Istenben, és higgyetek énbennem.” Nekünk is mondja ezt: „ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek.” Mit szólunk ehhez? Halljuk-e 
őt most? Szavára csendesül-e szívünk hullámzása, megszűnik-e 
bensőnkben a nyugtalanság? Meddig jut el hangja? Csak a fü-
lünkig, vagy meg tudja érinteni a bensőnket, a szívünket is? Ké-
telkedünk vagy hiszünk?  

Keressük hát az Úr szavát, hallgassuk őt és higgyünk neki!
Bohus András, a baptista gyülekezet vezetője

Létrejött az ellenzéki pártok és Soros között a paktum, 
aminek a lényege, hogy április 8-ára a választókerületek-
ben egy bevándorláspárti és egy bevándorlás ellenes jelölt 
álljon - mondta orbán Viktor. Csak akkor lehet megvéde-
ni és kiterjeszteni a gazdaság eddig elért eredményeit, ha 
nem árasztják el migránsokkal az országot. Folytatódni fog 
a Nők40 Program, amit mindenáron megvédenek a Jobbik-
tól, amely nem szavazta meg. A politikában a világos beszéd 
a célravezető, a háttérbeli mesterkedéssel szemben csak a 
nyílt beszéddel lehet eredményt elérni. Össze kell fogni, és 
meg kell akadályozni, hogy a paktumot kötő erők hatalom-
ra jussanak. Eltűnhet az a jövő, amiért az emberek az el-
múlt nyolc évben megdolgoztak. Az EU dűlőre akarja vin-
ni a bevándorlás kérdését, mert a 2019-es EP-választáson a 
bevándorlás ellenes erők erősödhetnek meg. Egy matema-
tikai képlet alapján 10 ezer embert akarnak ideküldeni. Az 
áprilisi választáson az emberek szavazataikkal megerősíthe-
tik azt, hogy Magyarország maradjon magyarnak. Magyar-
országon szép eredmények vannak, de még nem értünk el 
mindent, folytatni kell a munkát. A családtámogatási rend-
szer jó, és további családtámogatási programok indulnak, ha 
bizalmat kapnak ismét.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Újabb 
kábítószerügy

A békési P. László és élettár-
sa ellen kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt bünte-
tőeljárás indult, miután márci-
us 4-én rendőrök igazoltatták 
őket és autójukban kristályos 
anyagot találtak. A kábító-
szergyanús anyagot Vésztőről, 
a 42 éves V. Attilától vásárol-
ták, akit szintén elkaptak és 
kábítószer-kereskedelem bűn-
tett megalapozott gyanúja mi-
att őrizetbe vettek a rendőrök. 
A lefoglalt 61 gramm fehér 
kristályos anyagot igazságügyi 
szakértővel vizsgáltatják meg. 

Fess 
Rochilde
ÚJ TAVASZI 

ÁRU 
ÉRKEZETT!

Dzseki, cipő, 
lakástextil.  

Csirkerendelést 
felveszünk!

Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master  160 Ft

Békés, Teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023

„A szüleim nyelvét elkopni 
nem hagyom”

(Folytatás az 1. oldalról)
Három nagy előadáson ve-

hettek részt a szép számban 
megjelent református diákok, 
tanárok és vendégek. Csókási 
Pál bibliaoktató, a Magyar Csil-
lagászati Egyesület tagja nem 
csak Naprendszerünkről és a 
Világegyetemről beszélt, ha-
nem a csodálatos emberi test 
felépítéséről és működéséről, 
sőt a Szentírás erkölcsi tanítá-
sairól is, interaktív módon. Ma-
rosán Csaba kolozsvári színmű-
vész tavaly már járt városunk-
ban és ezúttal szintén Arany 

Jánosról tartott szintén inter-
aktív irodalmi előadást, sok hu-
morral fűszerezve. Végül pedig 
D. Nagy Gábor teológus, pasz-
torál pszichológus elemezte a 
pszichológia, a lelkigondozás és 
a Biblia tanításait a szép szám-
ban megjelent diákoknak.

Ezúttal is jöttek a zilahi kol-
légiumból vendégek az alka-
lomra, vezetőjük, Szilágyi Zol-
tán lelkész-tanár előadással 
szolgált. A Szegedis diákok pro-
jektmunkákat készítettek ter-
mészettudományokról és neves 
irodalomtörténészekről. Voltak 

vetélkedők több témakörben 
és a táncház sem maradt el. Az 
utolsó napon a tornateremben 
zajlottak az események, ame-
lyen a résztvevő diáksereg több 
dalt is megtanult, egyebek mel-
lett a Gyulai István által írt, 
több énekes és zenekar által 
előadott „Örökségünk” című 
hazafias éneket, melynek a ref-
rénje így szól: „Mert én/ Meg-
tanulom, megőrzöm, tanítom, 
továbbadom/ A szüleim nyelvét 
a gyerekeim hangján/ Elkopni 
nem hagyom.”

Zsombok Imre

VÁllAlJUK:
 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik 
 Kistehergépkocsik 

 Utánfutók
MűSzAKi

vizSGázTATáSáT.
Továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás. 

Műszeres 
diagnosztika.

MeGhívó
Az Életrevalók klubja szeretettel vár 

minden kedves érdeklődőt 
március 26-án (hétfőn) 14:30-kor kezdődő 

előadására!
Téma: Betegségek lelki okai, 

a 4 fő vércsoport szerinti táplálkozás
Előadó: Dr. Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

Helyszín: Békés, Szarvasi u. 2. (Tágas Tér Gyülekezet)

Arany nyomában 
Debrecenben

Az Arany János Emlékév 
kapcsán ötven békési és tarhosi 
személy utazhatott el az önkor-
mányzat jóvoltából Debrecen-
be nemrég. Harmincan a Békés 
Város Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesületétől, kilencen a 
Családsegítő és Támogató Szol-
gálattól és tizenegyen Tarhos-
ról. A civis városban a Békésről 
elszármazott Vas Sándor refor-
mátus lelkész várta a csopor-
tot és egész nap segítette őket 
az eligazodásban. Megtekintet-
ték a híres debreceni Reformá-
tus Kollégiumot és Múzeumot, 
annak számos különféle kiállí-
tását. Itt láthatták sok egyéb 
mellett Arany pipáját, Petőfi 
poharát és Ady leckekönyvét is, 
míg az imateremben azt a szé-
ket, amin egykor Kossuth La-
jos ült. Szintén bejárták a „Jár-
tam a jelenben, éltem a jövő-
ben” címmel Arany János éle-
téről készült kiállítást. Később 
elmentek a Nagytemplomba, 
ahol a Vizsolyi Biblia eredeti 
példányát őrzik. A legbátrab-
bak a számos lépcső megmá-
szása után kitekinthettek a to-
ronyból, így Debrecen egész 
panorámája tárult eléjük - tájé-
koztatta az utazás részleteiről a 
Békési Újságot Diósné Csontos 
Julianna és Balázs Imre.  
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociá-
lis Szolgáltató Központ több 
mint 20 éves munkája során a 
leginkább rászorult személyek 
segítése mellett az idős szemé-
lyek, a fogyatékkal élők, a haj-
léktalan emberek, a pszichiát-
riai megbetegedéssel küzdők 
mindennapjait kívánja köny-
nyebbé tenni. Bizalommal for-
dulhatnak hozzánk a békési-
ek életviteli, gyermeknevelési 
problémáik esetén is. A Szociá-
lis Szolgáltató Központ a min-
dennapokban rejlő lehetősé-
geket igyekszik megláttatni a 
hozzá fordulókkal, de szeretjük 
megtartani az ünnepeket is. 

Az alkalmak közösségformáló, 
hagyományőrző tevékenysége 
közé tartozik a télűző farsan-
golás és a farsang elmúltával a 
húsvétra készülődés.

Városunkban nagyon sok 
kulturális program létezik, 
ezekbe be lehet kapcsolódni, 
nyitni a közösségek felé, hogy 
ne vesszenek el hagyománya-
ink. Békésen öt helyen műkö-
dik az idősek klubja. A Fogya-
tékkal Élők Nappali Intézmé-
nye (Derűs Ház, Családi Kör 
- Dózsa utcai klub), és a Haj-
léktalanok Átmeneti Szállása 
szintén nyitva áll az érdeklő-
dők előtt. 

Ha jól alszik csökken, a fájdalom

 A Sleep című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kielé-
gítő mennyiségű alvásnak fontos szerepe van bizonyos króni-
kus fájdalmak kezelésében és bizonyos sebészeti eljárások elő-
készítésében. A tudósok 18 egészséges, fájdalommal nem küz-
dő önkéntest vontak be a kísérletbe. Véletlenszerűen két cso-
portra osztották őket négy éjszakára, és amíg az egyik csoport 
a megszokott időtartamban pihent, a másik csoportnak 10 órát 
kellett ágyban töltenie, vagyis több lehetőséget kaptak az alvás-
ra. A megfigyelések azt mutatták, hogy a meghosszabbított al-
vási csoport 1,8 órával többet aludt, mint a másik, aminek ered-
ményeként nőtt a nappali éberségük, amely pedig összefüg-
gésbe hozható az alacsonyabb fájdalomérzékenységgel. Ez a 
következtetés a kutatók szerint fordítva is igaz: a megnövekedett 
fájdalomérzékenység akár a nem kielégítő mennyiségű és mi-
nőségű alvás következménye is lehet.

Folytatjuk…

A haza a magasban
Talán megbocsájtja Illyés Gyula, hogy kölcsönvettem re-
mekmívű versének címét, de úgy éreztem, ez fejezi ki a 
leginkább beszélgetőtársam, a 61 éves Sándor-Kerestély 
Ferenc személyiségét, gondolkodásmódját. Ismerjék meg 
önök is e rendkívüli fizikatanárt!

- A gyerekek többsége nem 
szereti a fizikát. Hogyan lehet 
mégis közelebb vinni hozzá-
juk, megszerettetni velük?

- Érdekes kísérletek bemu-
tatásával, játékos fizikával és 
az internet adta lehetőségek 
kihasználásával. A békéscsa-
bai evangélikus gimnázium-
ban hetediktől tizenkettedikig 
tanítom a gyerekeket. A kiseb-
bekhez közelebb áll a kísérle-
tezés, akár otthoni feladatként 
is, és a szórakoztató fizika. A 
nagyobbakat pedig az interne-
ten megtalálható meghökken-
tő kísérleteket bemutató fil-
mekkel lehet megfogni. Persze 
csak egy részüknek lehet fel-
kelteni az érdeklődését, mert 
mindig vannak, akiket ez sem 
érdekel. 

- Úgy hallottam, hogy a bél-
fenyéri árvaotthon aktív segí-
tője vagy.  Mesélnél erről?

- Még 2006-ban kaptunk 
egy sürgős jelzést az ottani ka-
tolikus paptól, hogy nagyon 
rossz körülmények között él 
23 gyerek az otthonban. Rossz 
a fűtés és nem tud megfelelő 
ellátást sem biztosítani nekik. 
A hír a békéscsabai plébános-
hoz érkezett, aki továbbította 
a kérést hozzánk. Itt lépett a 
képbe a KÉSZ és a baráti kö-
röm. Megcsináltuk a közpon-
ti fűtést, így a következő télen 
már nem kellett fagyoskodni-
uk a gyerekeknek. Gyűjtés-

ből tudtunk nekik ruhákat, 
élelmiszert juttatni. Az utób-
bi négy évben már a közeleb-
bi szalontai árvaházat támo-
gatjuk rendszeresen. Az evan-
gélikus gimnázium diákjai 
szívesen vesznek részt ebben, 
kiutaznak egy-egy ünnepre. 
Ilyenkor játszóházat szerve-
zünk az ottani gyerekeknek, 
vendégművészt hívunk, aki 
színvonalas műsorral szórakoz-
tatja őket és persze az ajándé-
kok sem maradhatnak el. Ba-
rátságok szövődnek. Nagyon 
fontos ez a mi diákjainknak és 
az árvák is hálásak mindenért.

- Említetted a KÉSZ-t. Te 
hogyan lettél a tagja?

- A baráti köröm révén. Na-
gyon megtetszett ez a közös-
ség, az, hogy mindenki profi-
tál belőle, hiszen valódi érték-
teremtő szerepe van. A fejlő-
dés szolgálatában áll, kielégíti 
az emberek kultúrigényét, és 
családokat segít, ha kell.

- A választások közeledtével 
kínálkozik a sok vihart kavaró 
kérdés. Mi a véleményed ar-
ról, hogy az Erdélyben élő ma-
gyarok is szavazhatnak?

- Hogy ez a választási kam-
pány témája lett, az többet árt 
a magyarságnak, mint használ 
és semmi köze a valósághoz. A 
magyar nemzet határtalan. A 
politikusok, akik politikai tő-
két kovácsolnak az indulatok 
szításából, nincsenek tisztában 

a nemzet valódi fogalmával. 
- Olyanok is szép szám-

mal vannak, akik szerint Er-
délyt vissza kellene csatolni az 
anyaországhoz. Te erről mit 
gondolsz?

- Butaság. Erdélyben, a Szé-
kelyföldet leszámítva kevés a 
magyar. Ez egy olyan politikai 
blöff, ami az ottani magyarok-
nak inkább árt. Erdélyben el-
sősorban kulturális autonómi-
ára van szükség, és ebben kell 
segíteni őket. A Kárpát-me-
dencében csak akkor tudunk 
megmaradni, ha összefogunk. 
Érezniük kell a kintieknek, 
hogy van anyaország, és szá-
míthatnak rá. Minden magyar 
felelős minden magyarért.

- Mit szabad tudni a ma-
gánéletedről?

- Születési helyem a székely 
Farcád, Székelyudvarhely mel-
lett, és 1957. január hava, mi-
kor is annyi hó esett, hogy a 
falu füstölgő kéményein kívül 
semmi az ég egy világán nem 
látszott, s csak a farkasok vo-
nyításától csikorgott székely 
nagyapámék kezében a bics-
ka, szalonnázás közben. A fe-
leségem, Réka marosvásárhe-

lyi. Segesváron laktunk, ami-
kor a fellángoló román nacio-
nalizmus miatt átjöttünk egy 
tarisznyával az anyaország-
ba 1990-ben. Én a békéscsa-
bai evangélikus gimnázium-
ban tanítok, a feleségem az 
ÁNTSZ-nél kémiai biztonsági 
felügyelő. A lányunk, Ágnes 
Sopronban él, gyógyszerész és 
ő ajándékozott meg bennün-
ket két kisunokával, Grétával 
és Benedekkel. A fiunk, Má-
tyás most végzett az egyete-
men és gépészmérnök Buda-
pesten. Szép csöndben éldegé-
lünk, jól érezzük magunkat és 
hálásak vagyunk, hogy az éle-
tünk jó mederben van. 

- Mi az életed mottója?
- A gyermekkoromban 

megtapasztalt útravaló: min-
dig jobb adni, mint kapni. Az 
ember nem öncélból van, jó, 
ha azzal, amit teszünk a kö-
zösségünket szolgáljuk, s olyat 
alkotunk, ami megmarad. Az 
emberi életnek csak egy rövid-
ke szakasza az, amiben alkotni 
tud, ezt az időt optimálisan ki 
kell használni. Felülkerekedni 
a saját gyarlóságainkon, és úgy 
segíteni, hogy nem várunk érte 
viszonzást vagy köszönetet. Az 
ember csak akkor próbálkoz-
hat jónak lenni, ha hisz abban, 
a jó Istentől kapott erőt. Akar-
ni kell. Ez az a kegyelem. amit 
az ember megkap. Hálás va-
gyok Istennek a családomért, 
barátaimért, Békésért. 

gugé

Következő beszélgetőtárs: Püski 
Sándor grafikusművész.

Évadnyitó vacsora a 
mozgáskorlátozottaknál

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesületének Bé-
kés Helyi Szervezete márci-
us 17-én, szombaton 18 órá-
tól tartja évnyitó rendezvé-
nyét. Helyszín a Reményhír 
Intézmény Eötvös József Ál-
talános Iskolájának étkezdé-
je, a Jantyik Mátyás utca 21-

25. alatt. Jelentkezni március 
13-ig lehet az ügyfélfogadás 
idejében a Polgármesteri Hi-
vatal lapos tetős épületének 
21-es irodájában, kedden és 
pénteken 8-12 óra között, to-
vábbá a 70/33-433-97-es vagy 
a 20/567-24-61-es telefonszá-
mon. 

A békési kormányablak 
nyitva tartása

A Békési Járási Hivatal Kossuth utca 4. szám alatti bé-
kési kormányablakának a nyitva tartása a következő: hét-
főn 7-17 óra, kedden és pénteken 8-12 óra, szerdán 12-
16 óra, míg csütörtökön 8-18 óra között. Telefonszám: 
66/795-140. 
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Filmkészítésről az irodalmi klubban
A békési születésű és közép-

iskolai tanulmányait is itt vég-
ző Hajdú Péter Mihály volt az 
Irodalom és határterületei so-
rozat február végi  vendége. A 
Nefelejcs Egyesület pályázati 
forrásból megvalósuló előadá-
sának ezúttal is a Szegedi Kis 
István Gimnázium adott ott-
hont, amely az előadó egyko-
ri alma matere volt. A fővá-
rosban élő fiatalember jelen-
leg szabadúszó vágó, korábban 
mások mellett a Duna Televí-
ziónak készített televíziós pro-
dukciókat és dokumentumfil-
meket. Gellénné Körözsi Esz-
ter tanárnőnek, a sorozat há-
zigazdájának meghívására ér-
kezett Békésre és beszélt mun-
kája szépségeiről, mélyebb ku-
lisszatitkairól. Elmondta, hogy 
Szegeden folytatott felsőfokú 

tanulmányainak idején csöp-
pent bele a diákújságírásba és 
később a televíziózásba, amely 
élmények, a „nagy öregekkel” 

való találkozások meghatároz-
ták későbbi pályaválasztását. 

A televíziós műsorkészítés 
technikai oldala, a digitális vá-
gás vonzotta igazán, de azért 
az évek során sok egyéb terü-
leten szintén kipróbálta ma-
gát, így riporterként, opera-
tőrként, szerkesztőként, hang-
mérnökként és adásrendező-
ként is. Ez a sokarcúság fontos, 
mert a magyarországi gyakor-
lat szerint csak nagyon kicsi-
ke forgató stáb utazik egy-egy 
helyszínre és előnyös, ha szin-
te mindenhez ért valameny-
nyit az ember. A Duna Televí-
zió kötelékében eltöltött évek-
ből szeretettel emlékezett visz-
sza a Határtalanul magyar cí-
mű dokumentumfilm-sorozat-
ra, melynek több epizódja az 
ő nevéhez köthető. Pár hete 

Erdélyben forgatott, a székely 
autonómia témáját körüljáró 
riportfilm kapcsán, de a min-
dennapokban inkább hírlevél 
videókat készít multinacioná-
lis cégeknek. 

Hajdú Péter Mihály báto-
rította a jelenlévő gimnazistá-
kat, akiknek a körében nem 
ritka a videoblogok készíté-
se, hogy bátran vágjanak be-
le, és éljék ki ebben a krea-
tivitásukat. A legismertebb 
videomegosztó weboldalra fel-
töltött filmekre azonnal érkez-
nek a közönség reakciói, me-
lyekből sokat lehet tanulni – 
mondta el a fiatal szakember a 
Nefelejcs Egyesület rendezvé-
nyén, melyen több rövidfilm-
jét és dokumentumfilmjének 
részletét is levetítették. 

Szegfű Katalin
Hajdú Péter Mihály vágó volt a 
Nefelejcs Irodalmi Klub vendége.
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Ingatlan 2 millió forintig

Horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton 
100 ezer Ft-ért. 70/27-10-532.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdon-
rész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Bélmegyeren régi kisház, nagy kerttel el-
adó 500 ezer Ft-ért. Tel.: 30/48-42-408.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis 
tanya eladó. Víz, villany. 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. Te.: 
20/323-88-74. 
Bocskai u. 16. szám alatti üres, közmű-
vesített telek eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. 
Érd.: 70/255-36-43.
Jókai u. 2. szám alatti régi típusú ház el-
adó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 30/352-
35-30.
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u. 
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
20/93-51-683.  
Köröspartra nyúló nagy portával ház eladó 
kerti medencével, gyümölcsfákkal, fúrt 
kúttal. Irányár: 4,4 millió Ft. Tel.: 30/931-
90-85.
Hajnal u. 35. szám alatti ház eladó garázs-
zsal, szerelőaknával. Irányár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/730-13-88.
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszo-
bás konvektorfűtéses ház eladó. Irányár: 
4,5 millió Ft. Érd.: 66/427-072, 30/97-
48-463.

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. 
Mátra utcában, a fürdő közelében nagy 
portával felújítandó vagy lebontandó ház 
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 20/33-93-474.
A Karacson lakás eladó 5,6 millió Ft-ért. 
20/395-40-33.
Csokonai utcában két családnak is alkal-
mas ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. 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.  

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. 

Pásztor utca 4. szám alatti háromszobás 
kertes ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 
70/394-33-06.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos 
kockaház kívül-belül felújítva, bekötözhe-
tően eladó 6,8 millió Ft-ért. CSOK-ra is. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Tanya eladó kövesút mellett 6,9 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.
A Petőfi utcában kétszobás társasházi 
házrész eladó 7 millió Ft-ért. 70/37-26-
186.

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. 
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó. Első emeletig lakás-
ra cserélhető. Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
100 m2-es családi ház a Csap utcában 
eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 66/630-599, 
este.
Második emeleti, háromszobás, jó állapo-
tú, erkélyes, egyedis téglalakás eladó 8,5 
millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd: 30/973-
2964.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű háromszobás kertes ház 
nagy telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószág-
tartásra is alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Tarhoson 120 m2-es családi ház 1200 
m2-es telken eladó 9,9 millió Ft-ért. Tel.: 
70/946-49-59.
A Hőzső utcában kétszobás, kertes csa-
ládi ház eladó 9,9 millió Ft-ért. CSOK igé-
nyelhető. Tel.: 70/387-11-31.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

A Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár: 11,99 millió forint. Érd.: 
70/51-27-565.
1600 m2-es területen 100 m2 alapterületű 
összkomfortos családi ház eladó 12,5 mil-
lió Ft-ért. Gazdálkodásra is alkalmas. Tel.: 
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. 
Bocskai utcában háromszobás, összkom-
fortos kertes ház garázzsal, üzlethelyiség-
nek alkalmas melléképületekkel 13,5 millió 
Ft-ért eladó. Érd.: 70/389-06-95.
Bethlen utcában rendezett udvaron há-
romszobás ház fúrt kúttal eladó 13,5 mil-
lió Ft-ért. Gáz+vegyesfűtés, háromfázis. 
20/48-75-470.
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.  

INgATLANT KERES
Fiatal doktornő budapesti garzont bérelne 
ez év végéig. 70/37-47-08.

KERT, SZáNTóFöLD
Szécsénykertben kert eladó termő gyü-
mölcsfákkal, fúrt kúttal, árammal 110 ezer 
Ft-ért. Tel.: 30/48-42-408. 
Telekgerendáson 4 hektár szántó eladó. 
Érd.: 70/366-61-48.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös kert 
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Csatárkertben 4 kvadrát kert nagyon jó he-
lyen eladó. Villany, víz. Érd.: 66/413-902.

Muronyban, a Murvahelyi zártkertben 1152 
m2-es kertrész eladó. Pince, villany és víz. 
Irányár: 380 ezer Ft. Érd.: 30/97-48-463.
Szécsénykertben kert és lakóház eladó, 
vagy békési családi házra cserélhető. 
Érd.: 30/402-51-33.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval eladó. Fizetéskönnyí-
téssel. 20/800-86-71.
Rosszerdőn gyümölcsöskert eladó kis kő-
házzal. Érd.: 66/634-372, este.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben 
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft. 
Érd.: 20/92-93-720.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Simson segédmotort vennék 40 ezer Ft-ig. 
Tel.: 20/49-521-73.
Piros MZ-Trophy motorkerékpárt vásá-
rolok, akár üzemképtelent is, reális áron. 
20/968-92-73.
Jawa 250-350-est, Simson SR2-t (Suhl) 
keresek megvételre. 20/22-35-735.
T4-es 8+1-es Transzporter eladó, 2018 
végéig műszakival. 70/605-10-46.
1982-es gyártmányú piros 350-es Jawa 
motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
4 db egyteles Michelin téligumi eladó 
195/65R15. Tel.: 20/375-06-89.
Honda motoros 5 lóerős rota gyári kocsi-
val, kapákkal eladó. Tel.:30/85-81-911. 
4 db 155x70x13-as nyári gumi alufelnire 
szerelve eladó. 70/306-31-52. 
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok 
műszaki nélkül bontott alkatrészekkel, 
egyben eladók. Tel.: 30/609-15-42.

áLLAT
Eladó: 5 anyabirka vágásra, 5 anyakecske 
(kettő hasas). Érd.: 66/643-658, 20/500-
13-62.
2 db 150 kg-os mangalicahízó eladó. Érd.: 
30/597-13-51, 16 óra után.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
Mangalicamalacok eladók. 70/365-98-46.
Tojópulyka, vágni való és hasas nyúl, 
kisnyuszik eladók. Raktár u. 24. Tel.: 
70/881-93-00.

TáRSKERESÉS
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
Fóliába nemdohányzó női munkaerőt ve-
szek fel. 20/22-35-735.
Piacozáshoz hölgyet keresek magas kere-
seti lehetőséggel. 20/395-40-33.
Megbízható nyugdíjas férfi besegít saját 
vagy a tulajdonos gépkocsijával a vezetés-
be. Érd.: 30/269-04-17.
Középkorú pár idős házaspároknál ta-
karítói vagy házkörüli munkát keres. Tel.: 
20/536-45-98, 20/500-14-51.
Idősgondozói, vagy házkörüli, háztartá-
si teendőkbe besegítői munkát keresek. 
70/275-08-12.
Takarítói munkát keresek szabadnapjaim-
ra. Tel.: 70/395-82-46.

EgYÉB 

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

Eladó: alig használt Fagor felültöltős auto-
mata mosógép (30 ezer Ft) AA+ energia 
osztály; műanyag IBC tartály 600 liter (10 
ezer Ft), hármas bontott ablakkeret rész-
ben üveggel (12 ezer Ft). Tel.: 30/48-42-
408. 
Eladó: 26-os női kerékpár, bontott ajtó, 
bontott ablak, kétmedencés inox mosoga-
tó, malteros talicska. 20/375-06-89.
Kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes 
üvegek lapkával olcsón nagy tételben is 
eladók Gyulán. Tel.: 30/648-39-12.

Építkezésből megmaradt csúszásmentes 
szürke és piros járólap eladó. Minőségi 
új és használt párnák és paplanok eladók. 
30/94-55-433.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táska-
permetező tömlővel és pisztollyal együtt. 
Érd.: 30/269-04-17.
Lider 4,5-ös légpuska újszerű állapotban 
eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Hagyatékból bútorok és szőnyegek eladók. 
Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: rotakapa, keményfa háló, rekamié, 
tévéasztal, ágyneműtartó ruhásszekrény, 
Hajdu mosógép, centrifuga, fűnyíró. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig, Rossz, 
régi is érdekel. Tel.: 20/49-52-173.
Megvételre keresek 40 db távközlé-
si betongyámot házhoz szállítással. Tel.: 
20/375-06-89.
Pianínó és lilaakác-mag eladó. Tel.: 
30/305-79-55.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma 
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Eladó: kb. 30 kg héjas dió, üvegajtós kan-
dalló új samottal, 120 literes használt hű-
tőszekrény és 400 literes fagyasztóláda. 
Tel.. 30/85-81-911. 
Eladó: eredeti masszázsfotel, új női hosz-
szú bunda, új férfi ¾-es irhabunda, női-
férfi bőrkabátok, fényképezőgép. Tel.: 
30/272-43-50.
Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon kassal 
együtt, zsíros bödönök, nagyméretű faze-
kak. Érd.: 66/630-599, este.
Eladók: szobabútorok, mosógép, át-
folyós vízmelegítő, heverő, hűtőládák, 
színestévé. Érd.: 30/43-42-297.
Lucernamag eladó. 30/42-48-725.
Kisbálás hereszéna eladó. 30/425-00-24.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódásüve-
gek, női bundák, rekamié, régi vasalók, 
háromrészes ülőgarnitúra, húsvágógép, 
szobafenyő, jukkapálma. Érd.: 30/905-
49-14.
Vásárolnék kb. 2 méter hosszú nádszöve-
tet. Tel.: 66/630-599.
Eladó: kihúzhatós kanapéágy 2 db fotellal, 
mosogatós szekrény, cipőtartó, vezetékes 
telefon, hifitartó. Érd.: 30/43-41-177.
Fehér gyerekágy, húsdarálók, mázsa, 
mérleg eladó. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó: konyhaszekrény, gázfőző, horgász-
botok, orsók, régi rádiók, gumikerekű ké-
zikocsi, 28-as női kerékpár, forrasztólám-
pa, régi dísztárgyak, nippek, kerti eke, 
boroskészlet, pálinkáskészlet, faszenes 
vasaló, régi piaci mérleg. Révész u. 7. Tel.: 
66/413-716.
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.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
Kamuton kukoricamorzsoló és fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Üzemképes mikrohullámú sütő kis hibával 
eladó. Tel.: 30/822-47-88.
Régi szovjet kerékpár új gumikkal eladó. 
Tel.: 20/440-53-28.
Eladó Samsung színestévé (5000 Ft), 
kézmosókagyló csappal, szétnyitható te-
tős, nyújtódeszkás konyhai asztal, három-
karikás gáztűzhely. Tel.: 66/634-207.
Boltilag csomagolt 3 kg NB méhviasz el-
adó. Farkas Gy. utca 2. 20/585-82-61.
Eladó: 28-as női kerékpár, kemping ke-
rékpár, öntöttvas satu, kézimunkafonalak, 
horgolt terítők, I. világháborús képek, fo-
tók. Tel.: 66/630-599.
Eladó: kerekes szék, szobavécé, hordoz-
ható gyerekágy, kombihűtő, pufajka, ba-
kancs, BMX kerékpár. Érd.: 30/827-59-97.
Új vízszűrő, munkaasztal székkel, fűré-
szek, szánkó, 10-es húsdaráló, műanyag 
bödönök, bőröndök eladók. Tel.: 30/272-
43-50.

Apróhirdetések

Terápia akuT fülzúgásnál
Akut fülzúgás esetén (kevesebb, mint 1 óra legalább egy-
szer egy héten) azonnal cselekedni kell: kevesebb stressz, 
elegendő alvás, a feszültség oldása, megfelelő mennyisé-
gű folyadék fogyasztása, az ideális egyensúly megtalálása 
(munka, család, szabadidő, sportok), valamint naponta 30 
perc hangterápia ajánlott. A hangterápiás eljárás során elő-
ször felmérik a fül csengésének frekvenciáját, azután pedig 
generálnak egy semlegesítő hangot, amelyet egy speciális 
zenei kompozícióba ágyaznak be, ily módon személyre sza-
bott audio CD-vel semlegesíti a fülzúgás egyéni frekvenciá-
ját. Azonnali beavatkozással az akut fülzúgás három hóna-
pon belül kezelhető.  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 20. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés TElEfonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Sokan ünnepelték 
a 90 éves Zsófi nénit

Veres Györgyné Zsófi né-
ni 1950-ben kötött házasságot 
néhai férjével. Hat gyermekük 
született. Egész életében sok 
terhet hordozott, de a szilárd 
hitbeli meggyőződése mindig 
lelkesedést és erőt adott felada-
tai elvégzéséhez. Napjainkban 
is rendszeres résztvevője a bap-
tista gyülekezet alkalmainak. 
Kilencvenedik születésnapja 

alkalmából a család (18 unoká-
val és 14 dédunokával büszkél-
kedhet) mellett az egész gyü-
lekezet is felköszöntötte Zsófi 
nénit, aki áldozatos munkával 
szolgálja a közösséget. Az ün-
nepségen megjelent Izsó Gá-
bor polgármester is, aki Békés 
város és Magyarország minisz-
terelnöke nevében köszöntötte 
Veres Györgynét.

Újabb sikeres filmklub
A könyvtár márciusi film-

klubja is nagy siker volt. Ek-
kor került a kivetítővászonra 
a 2001-ben bemutatott fran-
cia filmalkotás, az Amélie cso-
dálatos élete című romantikus 
vígjáték, amit negyven érdek-
lődő tekintett meg ingyenesen, 
majd beszélgetett róla a film-

klub vezetője, Szegfű Katalin 
média- és filmtanár vezetésével. 

A következő vetítés április 
4-én lesz, akkor a Leány gyöngy 
fülbevalóval című, 2003-ban 
készült angol filmet mutat-
ják be. A belépés továbbra is 
díjtalan. Minden filmbarátot 
szeretettel várnak.

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!

Lapterjesztéssel 
kapcsolatos reklamáció:

66/411-818
(Békési Postahivatal) 
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Ha az emberiség legnagyobb találmánya-
iról tennénk fel kérdést, talán a legtöbben va-
lami nagy léptékűt neveznének meg (például 
a védőoltást, az atombombát vagy a műholda-
kat), nálam előkelő helyen állt a bicikli, de az-
tán letaszította a trónjáról a radírgumis ceruza. 
A kis szénhegy gyorsan siklik, szinte erőt sem 
kell befektetni, hogy írjunk vele, és ha valamiért 
hibáznánk, egyszerűen csak meg kell fordítani, 
és szinte nyom nélkül eltüntethető. De térjünk 
vissza a második legnagyobb találmányhoz, a bi-
ciklihez! Van neki előkelő magyar neve: a kerék-
pár – ezt csak hivatalos formában szokták hasz-

nálni, például ha vásárolják (nem veszik) vagy 
eltulajdonítják (nem pedig lopják). A másik, 
hétköznapi neve csodálatos, hiszen görögül és 
latinul azt jelenti, hogy két kerék – még ragoz-
va is helyesen van, hiszen a ciklus többes száma a 
cikli. Ki gondolná, hogy ilyen mély indoeurópai 
nyelvészeti utazást teszünk a biciklivel… No de 
magyarul sem érdektelen azért ez a jármű, mert 
egyesek heves vágyat éreznek arra, hogy g-vel ír-
ják. Az ötlet nem ördögtől való, mert másutt is 
jelöljük írásban a zöngésség szerinti részleges ha-
sonulást: a lagzi se lakzi, a kesztyű se kéztyű...

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Találmány

BéKéSI PrOgrAMAjÁNlAtOK MÁrcIuS 13-27. KöZött

Március 14. szerda 18 óra

Békés-Drén KC – DEAC bajnoki kézlabda-mér-
kőzés. Sportcsarnok

Március 15. csütörtök 10:15

Ünnepség a nemzeti ünnep tiszteletére.
Forradalmi emlékmű

Március 19. hétfő 19 óra

Kovács Kati életműkoncert. Kulturális központ

Március 21. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. Téma: Alice Munro művé-
szete. Könyvtár 

Március 21. szerda 17 óra

Korcsok-Vandlik Etelka festőművész és Reha-
Korcsog Erzsébet formatervező művész és gra-
fikus kiállítása. Díjtalanul megtekinthető április 
10-ig. Kulturális központ

Március 23. péntek 17 óra

Békési hagyományos ételek a xxI. században: 
tarhonyaleves és szilvalekváros borzas kifli. Étel-
készítők: Somlyai Imréné és Szekerczés Sándor-
né. A részvétel ingyenes. 

Kulturális központ

Március 24. szombat 15 óra

Békés-Sarkadkeresztúr bajnoki focimeccs.
Sporttelep

Március 24. szombat 16 óra

Nefelejcs Díjátadó ünnepség.  
Galéria

Március 26. hétfő 14:30

Életrevalók klubja foglalkozása. Dr. Jeszenszky 
Attila gyógyszerész előadása a betegségek lelki 
okairól. 

Szarvasi tér 2. (Tágas Tér Gyülekezet)
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Horgász
szemmel

tAvASZI új 
HOrgÁSZZSINórOK 

Nagyon fontosnak tartom 
a horgászzsinórunk állapotát. 
Mindig kiválónak  kell lennie, 
hiszen sok esetben ezen múlik 
a halak fárasztása és kifogása. 
Év elején mindig cseréljük a 
zsinórt, és ha évközben sokat 
használjuk, akkor többször is. 
Ellenőrizzük a zsinórunk ere-
jét, illetve ha a kopásból adó-
dóan fakulást látunk, akkor 
érdemes cserélni. A legjobban 
a feeder illetve a bojlis botok 
koptatják a zsinórunkat. Ez 
abból adódik, hogy a zsinórok 
sok esetben  túl vannak terhel-
ve, illetve a nyári UV-sugárzás-
ban károsodnak. Ha zsinórun-
kat szeretnénk kímélni, akkor 
tegyünk neki fonott dobóelő-
két, ami jelentősen növeli a 
dobástávolságot és a zsinórunk 
tartósságát is.

Szekerczés Sándor

Idén március 25-én kezdődik 
a nyári időszámítás. 

Óráinkat ezen a vasárnapon kell 
hajnali 2 órától 3-ra állítani. 

Két újabb aranyérem
Területi minősítő, egyben diákolimpia selejtező súlyemelő-

versenyen indult két békési sportoló nemrég. A szegedi meg-
mérettetésen a serdülők 69 kg-os súlycsoportjában Fekécs 
Szilárd 185 kg-os összeredménnyel, míg bátyja, Ervin az ifik 
77 kg-os súlycsoportjában 225 kg-os összesített eredménnyel 
lett első. Edzőjük: Balog János.

Nyílt nap a bölcsődében
A Békési Kistérségi óvo-

da és Bölcsőde Gólyafészek 
Bölcsődéje (Rákóczi utca 
16.) április 7-én,  szombaton 

9 -11 óra között nyílt napot 
tart. Szeretettel várják az ér-
deklődő szülőket a Gólyafé-
szek Bölcsőde dolgozói.

Sportpálya-korszerűsítés
Pályázati támogatásból 200 fős mobil lelátót épít meg, ered-

ménykijelzőt és hat darab, egyenként 30-30 méteres labdafogó 
hálót vásárol az önkormányzat a Sportpályára. A Magyar Lab-
darúgó Szövetség még tavaly ősszel jelentette meg a telephely- 
korszerűsítési programját, melyben kizárólag amatőr bajnok-
ságban szereplő sportszervezetek kaphatnak támogatást. A be-
ruházás összköltsége 9 millió forint, a támogatás 70 százalékos 
intenzitású. A fennmaradó önerőt sportlétesítmény-fejlesztési 
keretéből biztosítja az önkormányzat. 

Lakossági tájékoztatás
Januártól kezdődően az 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 
által végeztetett, Békés vá-
ros bel- és külterületén a 
légvezetékeket veszélyeztető 
fás szárú növények gallyazá-
si munkálataival kapcsolato-
san több lakossági panasz ér-
kezett az önkormányzathoz a 
nem megfelelő, illetve nem 
esztétikus munkavégzésre. A 
városvezetés megkereste az 
NKM Áramszolgáltató al-
vállalkozóját, és együtte-
sen megállapították, hogy az 
érintett fák nem megfelelően 

lettek visszavágva. A főker-
tész szakmai véleményezése 
után a munkálatokat végzők 
újra kivonulnak a területekre 
és megfelelő módon gallyaz-
zák a fákat. Némely faegye-
deknél a visszavágás drasz-
tikusnak tűnhet, azonban a 
tavaszi lombfakadáskor a nö-
vények ki fognak hajtani. A 
levágott növényi részekkel 
igény szerint az érintett in-
gatlan tulajdonosa szabadon 
rendelkezhet, fel nem hasz-
nálása esetén a nyesedéket el 
fogják szállítani. 

Fiatalok raboltak ki gyereket
Ketten támadtak rá egy 

16 éves fiúra Békésen. Pénzt 
követeltek tőle, majd elme-
nekültek. A rendőrök elfog-
ták őket, mindketten bűn-
ügyi őrizetben vannak.

A Kossuth Lajos utcában 
március 7-én, 14 óra 15 perc 
körül két fiatal megszólított 
egy 16 éves fiút. Megfélemlí-

tették, az üdítőjét követelték, 
amit oda is adott nekik, majd 
továbbment. A 17 és 15 éves 
fiatalok utánamentek, pénzt 
kértek tőle. Nem kaptak, ezért 
a páros egyik tagja rátámadt a 
fiúra, többször megrúgta őt. A 
fiú nem sérült meg, de a fenye-
getés és bántalmazás hatásá-
ra mindkét támadójának adott 

pénzt. Ezután a páros mind-
két tagja elment a helyszínről. 
A Békési Rendőrkapitányság 
rendőrei a történtekről érkezett 
bejelentés után rövid idő alatt 
azonosították a rablás két gya-
núsítottját, és 17 óra 15 perckor 
előállították, majd gyanúsított-
ként kihallgatták őket és bűn-
ügyi őrizetbe kerültek. 

Tavaszváró sportdélután
Március 5-én a Dr. Hepp Fe-

renc Általános Iskolában tavasz-
váró sportdélutánján vettek részt 
azok a óvodások, akik a jövő tan-
évben már iskolába készülnek. A 
játékos délután az óvoda-isko-
la átmenetet segítette, hiszen a 
jövő tanév elsősei közös játék-
ban találkozhattak leendő taní-
tóikkal. A gyerekek feladata az 
volt, hogy kiszabadítsák Tavasz-
tündért a Jégkirálynő fogságá-
ból.  A vidám és sok mozgással 
történő bemelegítés után az aka-
dálypálya várta a lelkes nagycso-
portos óvodásokat. Felmásztak 
az Üveghegyre, átkeltek a befa-

gyott patakon, átlendültek köté-
len a feneketlen mélység felett, 
majd a sötét barlangon és a sű-
rű nádason át jutottak el a Jégki-
rálynő palotájába, ahol összerak-
hatták puzzle darabokból a Ta-

vasztündér képét. A Sinka Ildi-
kó, Pankotai Magdolna és Veres 
Zsolt tanárok segítségével kisza-
badított Tavasztündért egy tél-
űző mondókával és közös ének-
szóval köszöntötte a csapat. 

MAGIX FATELEP 
TŰZIFA 

ÁRUSÍTÁS
(tölgy, bükk, gyertyán)

KugLIZVa 
éS KoNyHaKéSZEN,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/281-09-41 
Magyar u. 54.

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! 
Berill Ékszer és zálogház 

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

Berill Ékszer 
és Zálogház

Leendő elsősök ismerkedtek tanítóikkal a játékos tavaszváró sport-
napon.
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8 2018. március 13.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.
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