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A lapszám üzenete
Ne adj tanácsot. A bölcsnek nincs szüksége rá,
a bolond pedig úgysem fogadja meg.
(Angol közmondás)

Békésre jön az Arany-busz

„Emlék-Továbbélés” címmel nyitották meg
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna békési szövő
népi iparművész legújabb helyi tárlatát.
Tudósítás a 7. oldalon

Hazafias dalt énekelt Békés legújabb díszpolgára
Átadták a városi elismeréseket a kiemelkedő személyiségeknek

nyújtanak Arany költészetének és pályájának mélyebb
megismerésére, verseinek élvezetére és a szórakoztató játékra. Arany művészete 21. századi, zenés formában is a látogató elé kerül. A busz melletti pihenőben a látogatóknak
alkalma lesz Arany-köteteket
lapozgatni, kvízeket kitölteni,
szójátékokat játszani, és kipróbálhatják erejüket egy petrencés rúddal vagy egy malomkővel. A kiállítás látogatása ingyenes.


Emlékezés a holokauszt
emléknapon

A díj történetében minden
bizonnyal először köszönte meg az elismerést dalban Hégely László, Békés
legfrissebb díszpolgára. Szívekig hatoló előadását, egy
hazafias dalt, vastapssal jutalmazta a kulturális központ nagytermét megtöltő
népes publikum.
A nyugalmazott mérnök-tanár egész életében Békésen fejtett ki sokféle közösségi szolgálatot: a református egyház
presbitere és kórusának tagja,
a Kisgazdakör egykori vezetője,
a helyi Tündérkert Mozgalom
motorja, biokultúrás, citerás
és népzenész, igazán sokoldalú
személyiség. A díjat a város népi
kultúrájában végzett kiemelkedő tevékenységéért ítélték oda.
Átadták a Békés Városért
elismeréseket is, melyet hárman vehettek át: Apáti-Nagy
Lajos fotós Békés város érték-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Április 27-én, pénteken Békésre érkezik az Arany-busz.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének
200. évfordulója előtt tisztelegve összeállított interaktív
vándorkiállítása ebben a nem
mindennapi formában látogat tehát városunkba, és 8-18
óra között a Rendezvénytéren
lesz megtekinthető. A Petőfi
Irodalmi Múzeum felkészült
munkatársai az előzetesen bejelentkezett iskolai vagy felnőtt csoportok számára tárlatvezetést biztosítanak.
A kiállítás Arany János életművét, életét, költészetének
máig ható eleven erejét versek, képek, relikviamásolatok,
hang- és filmfelvételek segítségével mutatja be. A beépített
digitális eszközök lehetőséget

Már 200 személynél is többnek ad munkát
a Szent Lázár Alapítvány, amely karitatív
szolgálatairól is ismert.
Bővebben a 4. oldalon

A várossá nyilvánítás 45. évfordulóján díjazott személyek. Balról jobbra: a Belencéres Néptáncegyüttes
képviseletében Lipcsei Katinka és Szaszák László, továbbá Gellénné Körözsi Eszter, Hégely László, ApátiNagy Lajos és Vámos Zoltán.

őrző tevékenységében végzett
kiemelkedő munkájáért, Gellénné Körözsi Eszter énekzene és magyartanárnő a kóruskultúra fenntartásáért és a
Békés-tarhosi Énekiskola szel-

lemi örökségéért végzett kiemelkedő
tevékenységéért,
míg Vámos Zoltán operatőr
és médiapedagógus a város
mozgóképkultúrájának fellendítéséért végzett kiemelkedő

munkájáért, hűségéért és lokálpatriotizmusáért vehette
kézbe a képviselőtestület által
adományozott díjat Izsó Gábor polgármestertől.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Vidám rendezvény lesz a
Piroslábas Dínomdánom

A történelmi témáról dr. Csiby Miklós tartott előadást.

1944-ben Békésről 193 zsidó személyt, nőt, férfit és
gyermeket tettek vonatra és
hurcoltak Auschwitzba. A haláltáborból alig néhány térhettek haza. Korábban, úgy
száz évvel ezelőtt még virágzó
zsidóélet folyt a településen,
mintegy 400 zsidó vallású békési élt itt békében a többséggel – emelte ki a Holokauszt
Magyarországi Emléknapján

Mucsi András történelemtanár, képviselő.
Megemlékezést dr. Csiby
Miklós főorvos, a Városvédő
és Szépítő Egyesület alelnöke
mondott. Részletesen taglalta
a 20. században az egész Európát elérő zsidó pogromokat. Az
egyes országokból előbb kiűzni,
később a nácik Németországban már kiirtani akarták őket.
(Folytatás a 3. oldalon)

Legújabb kezdeményezése a Nefelejcs
Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesületnek a
Piroslábas Dínomdánom. Első alkalommal április 28-án, szombaton tartják meg a Durkó utca
8. szám alatti Tájház udvarán.
A 10 órai kapunyitástól kezdődően folyamatosak lesznek a
hagyományápoló, egyben szórakoztató rendezvények, fellépések és előadások. Az első ötven látogató, aki piros pöttyös
ruhában érkezik vagy Piroska a
neve, ajándékot kap. „Színpadra” állnak a Fürkész Tagóvoda
óvodásai, a zeneiskola növen-

dékei, akik zománcos
fedőkből igyekeznek élvezhető muzsikát csiholni, a
Csökmei testvérek, akik az ebéd
mellé szolgáltatnak
zenét, valamint népszerű operettdallamokkal
érkezik Komlósi Kata.
A programok egyfajta kispolgári életérzést igyekeznek
átadni, ebbe a sorba illeszthető a fröccstörténelemről szóló előadás, valamint Kabos
Gyula életművének felidézése, sok zenével. Kvasz Éva
gyermekkönyvtáros a pöttyös
lányregényeket hozza el és olvas fel ezekből.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Staféta

Név: Komoróczki Adél Anna
Foglalkozás: szociális szakügy intéző
Kedvenc zene: magyar zenék
Kedvenc film : Good Will Hunting
Kedvenc étel, ital: krumplifőzelék , valami
kesernyés
a nyári melegben
Kedvenc hely: vízpar t, otthon
Kedvenc idő töltés: spor tolás, szabadtéri
idő töltés
Fiatal békésieket bemutató sorozatunkban ezúttal Komoróczki
Adél a beszélgetőtárs.
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz családilag és
a pályádon?
- Tősgyökeres békési vagyok, pedagógusszülők gyermekeként nőttem fel. Tanulmányaimat az Eötvös József
Általános Iskolában kezdtem,
majd a békéscsabai „KÖZGÉ”
két tanítási nyelvű képzésén
jutottam el az érettségiig. Utána az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója voltam, itt szereztem első diplomámat társadalmi tanulmányok alapszakon 2013 nyarán.
A képzés közben diákmunkásként dolgoztam, majd körülbelül másfél évig recepciós
munkakörben. Utam Békésre 2014-ben kanyarodott vis�sza, az év májusában kezdtem
el szociális területen dolgozni,
először a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál
mint terápiás munkatárs, majd

mint családgondozó. Felsőfokú
tanulmányaimat 2015 februárjában folytattam mesterképzés keretében, a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán okleveles szociálpolitikus
végzettséget szereztem levelező tagozaton. 2015. május 18-a
óta a Békési Járási Hivatalnál
dolgozom, mint szociális ügyintéző. Azon a területen dolgozom, amely egy ponton egybevág a tanulmányaimmal. Szerencsés vagyok, hiszen a családi háttér mindvégig biztosított
volt ahhoz, hogy tanulmányaimat megkezdhessem, folytathassam és be is fejezhessem,
hiszen támogató közegben
nőttem fel.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Már a középiskolai évek
alatt sikerült német és angol
nyelvvizsgát szereznem, amelyek előnyét határozottan éreztem a diploma megszerzésekor. Azt gondolom, hogy egy

Élő fortélyaink

Rovatgazda:
Serfecz Dávid
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Tavaszi hajkorpa ellen

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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stabil munkahelyen dolgozom,
amely hozzájárult ahhoz, hogy
meg tudjam kezdeni az önálló
életem Békés városában. Talán
legnagyobb sikeremnek utóbbit tartom.
- Hogyan képzeled el az életedet 10-20 év múlva?
- Erre röviden tudok válaszolni, hiszen a jövő kifürkészhetetlen, így inkább rövidebb
távú célokat fogalmozok meg
magamnak. Az egyetlen hos�szú távú vágyam egy boldog,
harmonikus család megteremtése, az odáig vezető út pedig
maradjon önfeledt.
A stafétát Kovács Attilának
adom tovább.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen

Hazafias dalt énekelt a város
legújabb díszpolgára
(Folytatás az 1. oldalról)
A „Civilek a városért” elismerést a mostanság sikert sikerre halmozó Belencéres Néptáncegyüttes képviselői vehették át. A díjat Békés városában
végzett kiemelkedő, fáradhatatlan közösségépítő és hagyományőrző tevékenységéért
adományozta a városvezetés.
Az ünnepségen beiktatták

„hivatalába” Flóra Elemér diákpolgármestert és Fekete Andrea
Dominika diákalpolgármestert,
akik szimbolikusan átvették a
város kulcsait.
- Békés megye és benne Békés az egyik legboldogabb területe az országnak egy felmérés
szerint. Lakói derűvel szemlélik a jövőt. Küzdenek és örülni
tudnak az egyéni és közösségi

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!

sikereknek, itthon érzik magukat – emelte ki beszédében sok
egyéb mellett a várossá nyilvánítás 45. jubileuma alkalmából
tartott ünnepi közgyűlésen Izsó
Gábor polgármester. Hozzátette, hogy 2018 és 2019 a látványos nagyberuházások ideje
lesz, a fejlesztésekkel többmilliárd forint értékben bővül Békés
vagyona.
Szegfű K.

Fess
Rochilde
Nyári divatruhák,
pólók,
rövidnadrágok,
nyári cipők,
továbbá függönyök
és sötétítők
érkeztek!
Csirkerendelést
felveszünk!

Vidám rendezvény lesz
a Piroslábas Dínomdánom

Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master 
160 Ft
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

illusztráció

(Folytatás az 1. oldalról)
A gyerekeket játszóház és
zománcos edényekkel ügyességi játékok is várják. Mint
a Nefelejcs Egyesület minden
rendezvényén, ezúttal fontos szerepet kap a gasztronómia. Ebédre kövér palacsinta,
krumplistészta és bakacsupor
készül, és a helyben készülő
rétest is meg lehet kóstolni. A
kellemesen tavasziasnak ígérkező időben népszerű lehet a
látogatók körében Kati néni Limonádézója és Jani bácsi
Fröccsműhelye is.

A korpásodás igazi átok lehet, és bár semmi köze
a személyes higiénia elhanyagolásához, mégis ezt
a benyomást keltik a kabáton és pulóveren landoló
zsíros hámsejtek.
A korpa a fejbőr válaszreakciója. A tévhitekkel
ellentétben a korpásodást nem a száraz fejbőr,
a fejbőr megfázása vagy a túl gyakori hajmosás
okozza. Valódi oka leggyakrabban egy olyan gomba, amely
minden ember fejbőrén megtalálható és bizonyos körülmények hatására elszaporodhat.
A folyamatot külső és belső tényezők is kiválthatják, mint a
hormonális változások (pl. serdülőkorban), stressz, legyengült immunrendszer, étkezési
szokások változása, sapkaviselés. Amint a szervezetünk felveszi a harcot a túlszaporodott gomba ellen, felgyorsul a fejbőr sejtjeinek természetes
megújulási folyamata, az elhalt hámsejtek gyorsabban, összetapadva válnak le a fejbőrről. Azaz
a hajunk korpásodni kezd.
Mit tehetünk? Egy-egy korpásodás elleni csodasampon óriási kárt okozhat. Szinte „lesmirglizi” a
fejbőrt, kipusztítva a természetes mikroflórát, amire a szervezet még lázasabb újratermelésbe kezd.
Szakemberek figyelmeztetnek, hogy a zsíros és a
száraz korpa kezelése más-más terápiát igényel.

Minden látogató belépéskor
díjtalanul tombolajegyet kap. A
sorsolás fél négykor lesz. A fődíj
egy piros lábas. Ez követően in-

dul a felvonulás a piros lábasokkal és a zenészekkel a városban.
A belépés és a minden program ingyenes, várják önöket!

A gyógysamponos mosást megelőzik speciális pakolások is. Gyógynövények közül hatásosan bevethető korpa ellen a nagy csalán, amely zsíros
korpásodásnál hajöblítőként vált be. Főzzünk belőle erős teát: fél liter vízbe két evőkanál szárított
csalánlevelet tegyünk, hagyjuk lehűlni, majd ezzel
öblítsük le a sampont úgy, hogy egy kicsit átmas�szírozzuk vele a fejbőrt. A csalán kovasavtartalma a hajhagymákat is erősíti. Kereshetjük a
mezei zsurlót, a levendulát és
kakukkfüvet tartalmazó készítményeket, illetve az utóbbi kettő esetében használhatjuk bedörzsölésre az illóolajukat. De
mivel ezek erős szerek, muszáj
őket felhígítani egy kicsit, olívavagy mandulaolajjal, és ezzel végezni egy héten
legalább kétszer alapos masszírozást, majd utána
hajat mosni. A növények fertőtlenítő hatása a gombák ellen igen hatásos. Fontos, hogy hajmosásnál
ne vakarjuk, ne dörzsöljük, vagyis ne sértsük meg
a fejbőrt, csak kíméletesen masszírozzuk.
A hajproblémák sajnos nem múlnak el egyik
percről a másikra, és egy-két kezelés nem lesz hatásos. A leírt módszerek eredménye csak hetekkel később mutatkozik meg. Érdemes a kezelést
a korpa eltűnésétől még két-három hónapon keresztül folytatni.

Magyar rendezőnő filmje
látható a Filmklubban
Enyedi Ildikó hosszú hallgatás után elkészített és
2017-ben bemutatott, számos európai filmfesztiváldíjat
begyűjtött alkotása, a Testről és lélekről kerül vászonra a könyvtár Filmklubjában

Berill

május 9-én. Az Oscar-díjra is
jelölt filmet díjtalanul lehet
megtekinteni a Női sorsok a
filmklasszikusokban című sorozatban. A vetítés fél ötkor
kezdődik. Várják az érdeklődőket.


Ékszer
és Zálogház

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.

Magánszemélyeknek,
őstermelőknek
adóbevallás
elkészítését
vállalom.

Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk
csökkentett költségekkel.

Pálfiné Salamon Anna
Hőzső u. 50/1.
Telefon: 30/522-47-13.

Berill Ékszer és Zálogház

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Akkor – záloghitel!

Törtarany felvásárlás 6000 Ft/gramm áron!

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: 0+36-70/551-4570
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Ügyeletes gyógyszertár
április 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
április 28-május 5.
Levendula Patika (Csabai u.),
május 5-12.
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 szombaton 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:
özv. Makoviczki Jánosné Balázs
Eszter Ilona (89 évesen), özv.
Forgó Pálné Ilyés Margit (84,
Bélmegyer), Szűcs László (63),
Pocsaji Károly (75), Medve János (70, Murony), özv. Fábián
Mihályné Varga Zsófia (95).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Helyesbítés
Az előző lapszám 3. oldalán közölt gyász megemlékező írásban,
egy szóban értelemzavaró elírás
történt. Az érintett szövegrész helyesen: Elmentél, el sem köszöntél. Hiába várunk, nem jössz vis�sza többé.
Az érintettektől elnézést kér a
szerkesztőség.

Tóth Zoltán

temetési búcsúztató,
társadalmi szónok
Békésen is
állok
rendelkezésükre!

Telefon (a nap bármely órájában):
+36-20/436-85-29

Dánfoktakarítás
Önkéntesek jelentkezését
várják a hagyományos Dánfoki Takarítónapon való részvételre. A rendezvény május 12én lesz, gyülekező reggel háromnegyed nyolckor az üdülőközpontban.
Jelentkezés:
udulokozpont@gmail.com,
+36-20/272-39-59, valamint
a kulturális központ recepciójánál. Dolgozzunk együtt egy
tisztább táborért!


Átadták a Sursum Corda-díjakat
Két orvos és egy orvosi as�szisztens kapta meg az önkormányzat és a KÉSZ Sursum
Corda-díját, ezzel harmincra
nőtt az egészségügyi és szociális területen legkiemelkedőbbet nyújtó békési személyiségek listája, a díjat kiérdemlők közössége.
Bereczki Sándorné Vég
Margit 19 évesen lépett egészségügyi pályára, körzeti nővérként a hetvenes évektől
dolgozott Dr. Borbély Ilonával, Dr. Dér Lászlóval, Dr.
Bodoni Zsuzsannával, Dr. Bárány Bélával, Dr. Duliskovich
Gáborral. Pályája vége felé
szociális területen is kipróbálta magát, de az utóbbi években - immár nyugdíjasként
- inkább öt unokája melletti szolgálata tölti ki mindennapjait.
A Sursum Corda-díj történetében most először adták át orvosházaspárnak. Dr.
Bodoni Zsuzsanna és férje,
Dr. Baranyai István a szegedi orvosegyetemen ismerkedtek meg és kevéssel végzésük

„Sport”
Pálmai
Tamás

A Sursum Corda-díj idei kitüntetettjei: Bereczki Sándorné, Dr. Baranyai István és Dr. Bodoni Zsuzsanna díjukkal, Zajácz Tamás iparművész bőrportréjával.

után,1980-ban kerültek Békésre. Körzeti orvosként dolgoztak. A doktornő később
OEP ellenőrző főorvos lett, jelenleg főosztályvezető helyettes főorvos a Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőnél.
Baranyai doktor úr máig felnőtt háziorvosként tevékenykedik városunkban.
- Ha a kitüntetetteket valaha „kőbe vésnék”, akkor joggal írhatnák a férj talapzatá-

ra: a végtelen türelem és a szelíd szeretet szobra, a feleségére
pedig, hogy a szenvedélyes szeretet szobra – emelte ki a méltatásban Dr. Pálmai Tamás,
aki a díjátadó műsorközlője is
volt. Valamennyi díjazott vastapsot kapott, valamint sok elismerést gyűjtött be a műsorban közreműködő Molnár Kati énekesnő és Szeverényi Barnabás prózamondó is. 
Szegfű Katalin

A helyi választás részletes
eredményeiről
A lezajlott országgyűlési választáson meglepően magas volt a részvétel az országban:
5795619 fő szavazott, azaz a
választók 69,73 %-a. Választókerületünkben ez
az arány 65,63% volt.
Itt - a várakozásoknak
megfelelően - Dankó
Béla és pártja, a FideszKDNP szövetség győzött.
Képviselőnkre 24247-en (52%)
voksoltak. 10540 szavazattal kapott többet,
mint a második helyezett jobbikos Samu Tamás Gergő, aki 13707 találattal 29,39%-ot
tudhatott magáénak.
Békésen 10095-en szavaztak, azaz a jogosultak 70,93%-a. Ezt a mutatót torzítja az átjelentkezettek és a külképviseleten szavazók
száma, kiknek szavazatát a Szarvasi úti szavazókörben számolták meg április 14-én. Ebben
a szavazókörben kapott így több szavazatot egyetlen békési körzetként – a jobbikos jelölt

(1190-ből 1016 szavazatot),
ám itt is a kormánypárti lista nyert (963-ból
782 voksot begyűjtve).
Csak a helyben szavazókat nézve Dankó Béla a legtöbb szavazatot, 501-et, a Dózsa utcai szavazókörben kapta, a legkevesebbet pedig (277) a
Táncsics utcában. Ugyanitt a Jobbik (47 voks) és jelöltje (41 voks) mélyrepülést mutatott, „remekelt” viszont Ásós Tibor
és pártja, az Magyarországi Cigánypárt: 109
és 55 szavazat.
A legmagasabb részvételi arány a Rákóczi
utcai 4-es szavazókörben volt, 74,52%, amely
megelőzte az ugyanitt fellelhető 3-as szavazókört (73,17%), míg a számszerűleg a legtöbben,
804-en a Dózsa utcában jelentek meg. A legkevesebben (483 fő és 53,49%) a Táncsics úton
vettek részt az április 8-i országgyűlési választáson.
P. T.

Emlékezés a holokauszt emléknapon
(Folytatás az 1. oldalról)
Megsemmisíteni szándékoztak a cigányokat, a homoszexuálisokat és a fogyatékosokat is ebben az embertelen
korszakban, melyre a zsidók
nem a holokauszt, inkább a
soá kifejezést használják. A szó
annyit jelent: pusztulás. A legbefolyásosabb politikai vezetők
sorsukra hagyták őket és nem
tettek erőfeszítést a megmentésükért, később a haláltáborok
felszámolásáért.

Jegyzet

Fotó: Gazsó János.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Az előadó szólt arról is,
hogy Magyarországon a zsidó
lakosság 28 százaléka pusztult el a vészkorszakban, míg
voltak országok, ahol ez a
mutató 80 vagy éppen 95 százalékos.
- Magyarország sokkal többet
tett erkölcsileg, mint bármely
más ország, védte a saját zsidóit
és az ide menekülőket, ameddig
csak lehetett – tette hozzá.
Sok magánszemély, vallási
és katonai vezető saját életét

kockáztatva rejtegette és mentette meg a biztos pusztulástól
a zsidókat. Így menekült meg
sokak között Soros György és
az édesanyja is. A zsidómentőket a Világ Igaza kitüntetéssel
ismeri el Izrael. Számos magyar van közöttük. Április 16án így a halottégető kemencékben, munkatáborokban és
másutt elpusztított magyar
zsidók tízezrei mellett rájuk is
emlékezünk. 
Szegfű Katalin

Eric
Moussambani
Malonga (becenevén „Eric,
az angolna”) egyenlítői-guineai úszó, aki nemzetközi
hírnevét a 2000-es olimpián szerezte, amikor a 100
méteres gyorsúszásban úgy
ért célba valami rettenetesen hosszú idővel, hogy a
végé majd belefulladt a vízbe. Az olimpia előtt soha
nem látott 50 méter hosszú,
olimpiai méretű medencét.
Csak előtte nyolc hónappal
kezdett el úszni és egy tóban gyakorolt. De leúszta a
távot, és ezzel sokak elismerését vívta ki. Nem nyert,
de célba ért, ezzel igazi
olimpikonnak, sportszerű
versenyzőnek, azaz Embernek bizonyult.
A „Jég veled” filmet bizonyára sokan látták. A jamaicai bob csapat történetének romantikus, meseszerű megfilmesítése ma is újranézhető, meleg lelkű, ha
úgy tetszik könnyfakasztó
alkotás. Mert igaz történetre épül, melyben kis emberek vívják meg az afrikai
úszóhoz hasonló harcukat.
Elsősorban magukkal, környezetükkel, majd az egész
világ kishitűségével szemben. És nyernek. No, nem
olimpiát, hanem egy másik nagyon fontos, jellemfejlődési „versenyt” és válnak ugyancsak igazi sportemberré. Emberré, mint az
„angolna”.
Hogy miért mesélem el
mindezeket épp most? Mert
választások voltak Magyarországon, melyet mindan�nyian végigizgultunk ezért,
vagy azért, melyen ismét
nyert - mondhatni váratlan
mértékben - egy „csapat”.
S bár ezt a „társulatot” politikailag Fidesz - KDNPnek nevezik, a valódi nyertes azonban a magyar nemzetként egyre ismertebbé
vált „alakulat”, amely nem
várt mértékben bizonyult
érettnek. A Budapesten elért 34%, a vidéki városokban kivívott 42%, a kisebb
településeken megvalósult
51%, a hűséges határon
túliak 96,24%-a mutatja
a végeredmény összeállását. Sokak szerint - és nagy
igazságuk van - a kampányt a miniszterelnök vitte a hátán, aki példát mutatott arról, hogyan kell, kel-

lene dolgozni mindenkinek,
aki a haza, a nemzet szolgálatának „hasznát élvezi”,
s, hogy mekkora szerénység és alázat kell, kellene
mindennek a sikerességéhez. És persze ahhoz, hogy
az egész ország, az egész
nemzet - de legalábbis növekvő többsége - hihesse
és láthassa, hogy a dolgok
nem a saját zseb hízlalásáról, hanem a közjóról szólnak. Főleg ebben a zömében ellenséges közegben,
amely minket körülvesz.
Kicsit olyan tehát a mi
helyzetünk, mint az említett sportolóké. Két kezünkön meg tudjuk számolni,
kik hisznek abban, amiben
mi. Talán a V4-eken kívül
Olaszország, Ausztria, néhány balti és balkáni állam
és kész. A dekadens, értékvesztett Nyugat-Európa
vezetői, az EU mai korifeusai (értsd: nagykutyái), a
világ liberális pénzmágnásai nem nekünk szurkolnak, sőt, keményen ellenünk dolgoznak. Talán a
nyugat ébredező kisemberei, kik lassan megtanulnak a sorok közt olvasni
az agyoncenzúrázott médiájukban és mellette bőrükön érzik a környezetük
drámai alakulását, lehetnek szövetségeseink. Mi,
a magyaroknak nevezett
örök „rebellis” sereg - kik
önzetlen, sokszor drámaian
hősies harcainkban mindig
Európát is védtük - ebben
az ellenszélben hoztuk az
eredményt. Az esélytelenek csodálatos nyugalmával voksolva akkor, amikor a belső feszültség majd
szétvetett közben. De versenyezni, nyerni - nem politikai, történelmi világbajnokságot, de életet, reményt - csak így lehet. És
így, ebben a szellemben éli
napjait, vívja harcát az önhibáján kívül, csupán történelmi percnyi ideje határainkon túl rekedt minden
magyar, bizonyulván Európa szívében élő és tiszteletre méltó guineainak vagy
jamaicainak, akiket számba sem vettek, kigúnyoltak
és lenéztek, míg meg nem
mutatták emberi nagyságukat.
Nekünk, magyaroknak
nem kell elismerés, nagydíj
vagy érem. De sportszerűség és tisztelet igen. Csupán annyi, amennyi kijár
mindenkien, aki Embernek
bizonyult. Mert 70% szavazó nagy hányad. Akkora,
hogy döntése szent és sérthetetlen.
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Csendesül... Létszámbővítés

a Szent Lázár Alapítványnál

A hiten keresztül
A választások után pár héttel még mindig forrong a média,
beszélő fejek ostorozzák a vidék lakosságát, egyesek csalást kiáltanak, tehát minden a megszokott mederben zajlik. Legalábbis,
ami a politikát illeti. De mi van a csendes hétköznapokkal? Mi
van a piacra induló nyugdíjassal, a bölcsődébe induló kisgyerekkel? Őket hogy érinti mindaz, ami a „fejünk felett” zajlik, érinti-e egyáltalán? Nos, jobban is, mint elsőre gondolnánk. A fejünk
felett ugyanis nem képletesen értendő: mindazok, akik hisznek,
hogy e fizikai világ törvényszerűségeinél hatalmasabb erők is léteznek, pontosan tudják, hogy azok a viták, amelyek kitöltik
a haza média minden percét, nem itt, nem most döntetnek el.
Mert többről van szó annál, hogy ki kormányoz a következő négy
évben – sokkal fontosabb, milyen szellemi, lelki klímában éljük
hétköznapjainkat. Ezzel kapcsolatban a Biblia így ír: „Tartsatok
könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért; a királyokért, és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes
életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1 Timóteus 2:1-2)
E sorokból egy dolog válik teljesen egyértelművé: nem nézhetem a hitet a politikán keresztül, csak fordítva lehet. A hit pedig
cselekvő hitté kell váljon, ami nem áll meg a különböző bibliai
idézetek kiposztolásánál, hanem könyörög, imádkozik, esedezik,
és ezzel munkálja a jövőt. 
D. Nagy Bence

Már 200 személynél is többnek ad munkát a Szent Lázár
Alapítvány, melynek vezetőjét, Kovács Ildikót ennek apropóján kérdeztük.

Befejezték az április 8-i országgyűlési képviselő-választáson
leadott összes szavazat megszámolását, valamennyi egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. A
Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az
új Országgyűlésben. A 106 egyéni választókerületből 91-ben a
Fidesz -KDNP pártszövetség jelöltje nyert, nyolcban az MSZP
- Párbeszéd szövetség, háromban a Demokratikus Koalíció,
egy-egyben a Jobbik, az LMP, illetve az Együtt jelöltje szerzett
mandátumot, valamint egy független jelölt is bejutott a parlamentbe. Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 25, az
MSZP - Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet
az Országgyűlésbe. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott. Az
új Országgyűlésben így a Fidesz - KDNP-nek összesen 133, a
Jobbiknak 26, az MSZP - Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az
LMP-nek 8, az Együttnek és a német önkormányzatnak 1-1
képviselője lesz, és 1 független jelölt is bejutott. Ez az eredmény a nem a lakóhelyükön szavazók, a külképviseleteken
szavazók és a Magyarországon lakcímmel nem rendelkezők
voksainak megszámlálásával lett végleges, de fellebbezési lehetőség még van, végeredmény hónap végére várható.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

lett nyári gyermektábort szerveztünk a dolgozóink gyermekei számára, megkönnyítve a
szülőknek a nyári szünidő alatti
felügyeletet.
- A legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó segítő akciójuk
a koraszülött mentőautó beszerzésének támogatása volt.
- Nagy eredményként könyveltük el, hogy a Viharsarki
Koraszülöttmentő Alapítvány
kezdeményezésére a saját erőnk
és gyűjtési munkánk eredményeképpen 400 ezer forintot
gyűjtöttünk össze és ezzel hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a
Békés megyében élőket egy vadonatúj, korszerű koraszülöttmentőautó szolgálja. Nagy sikernek tartom, hogy ebben
a kezdeményezésben sikerült
mozgósítani a békési civil szervezeteket és az egyházakat is.
- Milyen egyéb tevékenységüket emelné ki?
- Különböző rendezvények,
események, klubok szervezését is végezzük. Tavaly februárban kiállítást rendeztünk a
Boldogság Világnapján „Munka, Tehetség, Rejtett értékeink” címmel, fogyatékkal élők
és megváltozott munkaképes-

A Szent Lázár Alapítvány szakmai stábja.

ségűek munkáiból a Békési
Galériában, Nagy siker volt a
kezdeményezés, így évről évre szeretnénk megrendezni a
kiállítást. Az alapítvány által
szervezett Békési Roma Hagyományőrző Zene- és táncnapon 360 békési személyt értünk el és mutattuk be nekik
a helyi roma szokásokat és hagyományokat. Továbbá „Életrevalók klubja” néven életre
hívtuk daganatos klubunkat,
ennek létszáma folyamatosan
bővül. A Hunyadi téri telephelyünkön ingyenes ortopédiai szakrendelésünk továbbra is
zavartalanul működik és havi
két alkalommal várja a betegek jelentkezését.
- Az elmondottakon kívül
mit várnak még ettől az évtől
a Szent Lázár Alapítványnál?

MAGIX FATELEP

- Célunk a folyamatos fejlődés és a termékfejlesztés. Minden évben egy-egy adott termékünket vagy részlegünket
igyekszünk továbbfejleszteni,
ebben az évben a varrodai termékeinkre helyezzük a hangsúlyt. Egy új telephellyel sikerült bővülnünk, ahol a varrodánk üzemel. Nyár elejére
tervezzük a hivatalos megnyitót, termékeinket is ekkor lehet majd megismerni. Továbbá
a Hunyadi téri szociális intézményünkben sikerrel pályáztunk Digitális Jólét Pont kialakítására. Olyan programokat terveztünk, amivel sikerül
majd megszólítani a fiatalokat
és időseket egyaránt. Szeretnénk tehát folytatni az eddigi
munkánkat, fenntartva az eddig elérteket.

Nemzetközi
Hagyományőrző
Fesztivál

TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,
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A rendezvény
fővédnöke:

Hanó Miklós,
BMJV gazdasági
alpolgármestere

8.

április

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

Süsü látogat
városunkba

0

Szponzorált cikk

- Mi tette lehetővé a létszámbővítést?
- Nagyon komoly eredménynek tartjuk, hogy míg
2017-ben 171 személynek
biztosított munkát és ez által
megélhetést alapítványunk, ez
év első negyedévében a tavalyi
létszámot 30 fővel sikerült növelni. A létszámfejlesztést sikeres pályázataink tették lehetővé, és az, hogy évről évre több
és több bizalmat kapunk a felettes szervektől.
- Alapítványuk karitatív
szolgálatáról is ismert. Említsen párat!
- Egyik legfontosabb küldetésünknek tartjuk a békési emberek és a békési családok segítését. A Magyar Élelmiszerbanknak köszönhetően adományosztásaink folyamatosak. Tavaly
mintegy 1200 rászorulót tudtunk valamilyen élelmiszeradománnyal segíteni. A gyermekes
családok támogatására a már
több éve működő „Én is tudok
segíteni” karitatív rendezvényünk révén két békési tagóvodát támogattunk írószerekkel és
rajzeszközökkel, annak érdekében, hogy a gyerekek ne szenvedjenek hiányt ezekben. Emel-

29— 30.
Helyszín:

Gabonamúzeum

A Munkácsy Mihály Múzeum,
a Békéscsabai Történelmi Íjászkör
és a CsabaPark rendezvénye.

(5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.)

Támogatók:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szarvas Péter BMJV polgármestere | Hanó Miklós BMJV
gazdasági alpolgármestere | Kiss Tibor BMJV alpolgármestere | Dr. Ferenczi Attila tanácsnok | Herczeg Tamás
tanácsnok | Bíró Csaba BMJV Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága elnöke | Tímár Ella képviselő | Dr. Csicsely Ilona képviselő |
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány

További információ:
web: munkacsy.hu, facebook.com/Munkacsy.M.Muzeum
facebook.com/Bekescsabai.Vitezi.Jatekok

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szeretettel meghívja a békésieket a „Süsü és
barátai – életre kelt mesehősök” című kiállításra a Békési
Galériába.
A kiállítás megtekinthető: április 23-27. között 9-től
16 óráig. A belépő egységesen
300 Ft.


Hagyomány, hogy az önkormányzat születésnapjuk alkalmából köszönti a szép kort megélt
polgárait. Vári Lászlóné Róza néni 1928. március 23-án született Békésen, és egész életében
itt élt. Egykor TSZ-ben dolgozott baromfigondozóként. Néhai férjével kötött házasságából
három gyermek született. Négy unokája és 10
dédunokája teszi mozgalmassá a mindennapjait. Látogatása során a jókívánságok mellett Izsó
Gábor polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntő okiratot. 

Fotó: Gazsó János.

Róza néni 90 éves lett

illusztráció

Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.
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Békési sorsok, békési arcok

„Azt tette, ami tőle telt”
- A baptista gyülekezet
gondnokát tisztelhetjük az ön
személyében. Megtudhatnánk
miként került e posztra?
- 33 éve vagyok a gyülekezet
tagja. Cukrászként dolgoztam,
amikor a gyülekezetbe kerültem. Láttam magam előtt a jó
példákat, hogy mennyi pozitív
töltést, örömöt ad a szolgálat
Isten és emberek felé is. Eleinte az ifjúsági vezető bízott meg
kisebb-nagyobb feladatokkal,
majd mikor az akkori gondnok
nyugdíjba ment, az ő biztatására elvállaltam a gondnoki teendőket. Eleinte csak másodállásban, majd felismerve, hogy ez
teljes embert kíván, váltás történt. 1993-ban főállású gondnok lettem. Ennek már 25 éve.
- Milyen feladatokat kell ellátnia?
- Annyit vállalok, amen�nyit az ember jó szívvel elvállal,
és amennyit rá mernek bízni.
Nem szívesen mondok nemet,

közlekedési
balesetek
 A Kossuth Lajos utcában
április 8-án egy személygépkocsi nekiütközött egy
motorkerékpárral közlekedő
férfinak, aki elesett és kön�nyebben megsérült. A baleset okát és körülményeit
vizsgálják.
 A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei április 10én előállítottak egy békési
férfit, aki előző nap délután
Békésen, a Széchenyi téren
kerékpározott és összeütközött egy másik kerékpárossal. Ő nem sérült meg, de a
másik biciklis súlyos sérülést
szenvedett. A férfi a baleset
után nem nyújtott segítséget
a nőnek, hanem elhajtott a
helyszínről. Segítségnyújtás
elmulasztása miatt indítottak ellene büntetőeljárást.
 A Kossuth Lajos utca és a
Tóth utca kereszteződésében
április 13-án egy tehergépkocsi nem biztosított elsőbbséget és nekiütközött egy
robbanómotoros kerékpárral
közlekedő nőnek, aki elesett.
A mentők a nőt könnyű sérüléssel vitték kórházba.

és bármit szívesen megcsinálok, amire képes vagyok, a gyülekezeti tagokkal szemben szeretettel. A fő feladatom az objektum karbantartása, fűnyírás,
hótakarítás, a szolgáltatókkal
való kapcsolattartás, a számlák
rendezése, a temetőkert gondozása, a hozzánk tartozó kisebb
gyülekezetek segítése, és mindaz, amivel a gyülekezet vezetője
megbíz. Természetesen, ha valaki megkeres az egyéni problémájával, és tudok segíteni, akkor annak is segítek. Igyekszem
mindent elvégezni, amennyit
csak az időm és energiám enged.
- Tudomásom szerint több
segélyszervezetnek is tagja. Beszéljen, kérem, erről!
- Valóban több szervezetben
is tevékenykedtem. Korábban,
2000 és 2005 között, az Építőkövetek Misszió tagjaként igyekeztem hasznossá tenni magamat. Az éppen építkező gyüle-

Fotó: Gazsó János.

Nem véletlen, kedves olvasóm, az idézőjel a címben, mert
ez Márk evangéliumából való, és a beszélgetőtársamhoz,
Fajó Pálhoz igazán illő. Sőt szerintem még egy kicsit többet
is tett, mint ami elvárható lenne egy embertől. Ez egyelőre
a magánvéleményem, csak remélhetem, hogy a vele készült
interjút elolvasva ön is így fogja gondolni.

kezeteknek mentünk segíteni a
munkálatokban. Még Angliába
is eljutottam ilyen módon 3-4
alkalommal. Segítő kezet nyújtottunk egymásnak. A Küldetés Alapítvány és az Élelmiszerbank közötti megállapodás
alapján történő úgynevezett
élelmiszermentésben is aktívan
részt vettem. A Gedeon Csoportot keresztény üzletemberek
hozták létre, hogy Isten igéjét
terjesszék szállodákban, börtönökben, iskolákban. Bibliákat
hoztunk Budapestről Békésre és a megye településein terjesztettük. Ebben a csoportban
2015-ig tevékenykedtem.
- Mit szabad tudni a magánéletéről?

- Békéscsabán születtem és a
feleségem révén kerültem Békésre. Már 33 éve vagyunk egymásnak segítő társai. Két fiúgyermekünk van. A nagyobbik fiú Pesten dolgozik és még
nem találta meg élete párját.
A kisebbik fiunk Békésen él a
családjával. Ők ajándékoztak
meg minket a leggyönyörűbb
kisunokával, aki 15 hónapos.
Boldogsággal tölt el minket a
nagyszülői szerep. Szeretnénk
olyan nagyszülők lenni, akik a
náluk tapasztaltabb nagyszülőktől tanulják meg, mit érdemes és kell átadni az unokánknak. Kevéske szabadidőmben
olyan jellegű filmeket nézek,
ami mosolyt csal elő, kikapcsol. Alkalomszerűen főzni is
szoktam. Ezt a közösségben és
a családomban kamatoztatom.
Kirándulni, utazni is szeretek.
Tavaly nyáron egy hónapot töltöttem a Hargita Kereszténytáborban, és bár nem csak kikapcsolódás, egyben munka és
szolgálat is volt, mégis feledhetetlen élményt jelentett számomra.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Gyum
bier Ferencné.

Piroslábas
I.Dínomdánom

Időpont: április 28. szombat
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Egész nap várja önöket tavaszváró rendezvényére a Nefelejcs Egyesület.
Kapunyitás 10 órakor.
Az első 50 látogató, aki piros pöttyös ruhában érkezik vagy Piroska a neve, ajándékot kap!
Ízelítő a programokból:
-

Piroslábas mese óvodások előadásában
Gyógy- és fűszernövény szimatoló
Ügyességi játékok zománcos edényekkel
Hangolda két fedőre
Ebédre nagymamáink ízeit kínáljuk: rétes, kövér palacsinta, krumplistészta, bakacsupor
Zenés előadás a hangosfilm első magyar sztárjáról, Kabos Gyuláról
Gyermekkorunk kedvenc pöttyös regényei
Népszerű operettdallamok
Felvonulás a piros lábasokkal és zenészekkel a városban

Kísérő rendezvények:
-

Kati néni Limonádézója
Jani bácsi Fröccsműhelye
régi zománcos edények kiállítása
hagyományos kézműves vásár
játszóház gyerekeknek
a Tájház díjtalanul megtekinthető

Büfé kínálatunk:
-k
 övér palacsinta (káposztás, sajtos-tejfölös-tepertős, diós, szilvalekváros),
perec, sütemény, kolbászzsíros kenyér, málnaszörp, meggyszörp

Valamennyi program és a belépés ingyenes.
Minden látogató belépéskor tombolajegyet kap.
A sorsolás fél négykor lesz. Fődíj: egy piros lábas.
Nincs újrahúzás!
A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

Médiapartnerek:
Békési Újság,
GA-Pix Fotó, Békés TV,
Békés Mátrix, Békés Megyei Hírlap
www.bekesinefelejcs.hu

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Óvodába készülünk 1. rész
A bölcsődében töltött napok, hetek, hónapok, néhány kisgyermek esetében évek után új intézmény várja a gyermekeket,
az óvoda. Ahhoz, hogy az óvodába zökkenőmentes legyen az átmenetel, érdemes áttekinteni, hogy hova jutottak el a bölcsődébe
járó gyermekek:
- Stabilan jár és szalad, egyre ügyesebben ugrik. Már kis magasságból is le tud ugrani anélkül, hogy elveszítené egyensúlyát.
- Fejlett az egyensúlyérzéke. Játékos torna alatt lehet megfigyelni, hogy egyre nagyobb sikerrel próbálkoznak az egyik lábon
való egyensúlyozással.
- A mozgáskoordináció fejlődésével egyre összetettebb mozgássort képesek elvégezni, leutánozni, és memorizálni, illetve azokat felidézni. Ezt a tudást a mozgással kísért mondókák
gyermekdalok mondogatása, játékos torna alatt lehet leginkább
megfigyelni náluk.
- A mozgásuk fejlődik, ez ritmikus szökdécselés, harmonikus mozgáselemek ismétlése, és egyre gyorsulóbb tempójú motorozásban megnyilvánulva. A lépcsőn már egyre inkább váltott lábbal közlekednek, de ha fáradtak, hamar visszatérnek az
utánlépéshez.
- Mozgásigényük kimeríthetetlen, szinte nem lehet „lefárasztani” őket. Örömmel próbálkoznak a csúszdázással, a bújócskázással. A labdát próbálják irányítottan dobni, néhány kisfiú nagyon ügyesen képes célzottan rúgni is, már látszik, hogy jó labdaérzékük van.
- A kézpreferencia kialakulása már nyilvánvaló. Apró elemeket,
darabokat csipeszfogással ügyesen fel tud csippenteni, meghatározott helyre tenni. Apró papírdarabot ujjbegyeikkel össze tudják
gyűrni, és felragasztani papírra. Babát, macit először vetkőztetni,
majd öltöztetni próbálják, betakargatják, babakonyhában főzőcskézés során szabályosan keverik a palacsintát, a kávét, megterítenek a
babáknak. A zsírkréta, ceruza fogása még nem teljesen kialakult, a
kéz anatómiailag még nem teljesen érett erre a tevékenységre, de
látszik a fejlődés. Ujjal szívesen festenek. Bár nem csak az a célja a
gyermekeinknek, hogy nyomot hagyjanak a papíron, hanem megnevezik, és most már tervezik is, hogy mit rajzolnak anyának, apának. Lassan felismerhetővé válnak az alakok, kikerekedik a fej, vagy
fiúknál az autó kereke. Próbálkoznak lassan az ollóval való nyírással,
a gyurmázás során egyre inkább tervezett alkotások keletkeznek.
Gyöngyöt fűznek nyakláncnak, pötyit raknak ki a lyukas alaplapra.
- Jól tájékozódnak térben. Értik az „előttem”, „mögöttem”,
„alattam”, „fölöttem” fogalmakat.
- Próbálkoznak a vetkőzéssel, öltözéssel, ez fontos is lesz, önállósodás miatt az óvodában.
- Az étkezés terén is szembetűnő a fejlődés. A két kanalas
módszer helyett, amikor komoly teljesítménynek számított, ha
betalált a kanál a szájba, most már csak az étkezés befejezése
során kérnek segítséget a kisgyerekek, a darabos ételt önállóan,
ügyesen fogyasztják. Használják a szalvétát, tudják az eszközök
helyét. 
Folytatjuk...

Ittasan vezetett, jogsija se volt
Mezőberényben április 12-én előállítottak a rendőrök egy férfit.
Tehergépkocsit vezetett annak ellenére, hogy a Békési Járásbíróság 2018. december 30-áig eltiltotta a járművezetéstől. A Békési
Rendőrkapitányság a 44 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya
alatt szabálysértés miatt őrizetbe vette. Emellett az igazoltatásakor a szonda alkoholfogyasztást jelzett nála, ezért a rendőrök ittas
járművezetés gyanúja miatt büntető feljelentést is tettek ellene.
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton
100 ezer Ft-ért. 70/27-10-532.
Malomasszonykertben betegség miatt szoba-konyhás kis ház sürgősen eladó. Víz, villany, fiatal gyümölcsös, szőlő.
Irányár: 1,3 millió Ft. Tel.: 70/578-06-55,
9-17 óra között.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Csók zug 1. szám alatti kétszobás, összkomfortos ház 3 millió Ft-ért eladó. Te.:
20/323-88-74.
Negyedik emeleti, 55 m2-es, részben felújított, egyedis, erkélyes lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. 70/365-88-05.
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszobás,
konvektoros ház eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: 66/427-072, 30/97-48-463.
Tarhoson tanya eladó másfél hektár földdel, gyümölcsössel, szőlővel, akácossal 5
millió Ft-ért. Tel.: 30/913-60-39.
Békésen ház eladó 5 millió Ft-ért. 70/3611-973.
A Penny mellett egyszobás, harmadik
emeleti, erkélyes lakás eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/393-67-89.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
Veres Péter téren II. emeleti, 55 m2-es, erkélyes, kétszobás, tehermentes lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.: 70/50955-71.
A Mátra utcában, a fürdő közelében nagy
portával lebontandó, felújítandó, bővíthető ház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.:
20/33-93-474.
A Szendrei utcában két család részére alkalmas 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 Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos,
kívül-belül felújított, beköltözhető kockaház eladó 6,7 millió Ft-ért. CSOK-ra is.
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Attila utcában 100 m2-es, kétszobás téglaház eladó 1000 m2 telken. Garázs, alsóépületek, gyümölcsös. Irányár: 6,95 millió
Ft. Érd.: 30/835-15-19.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
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.
Kétszobás társasházi házrész eladó a
Petőfi utcában. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/372-61-86.
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.
Tanya eladó kövesút mellett, földdel 7,5
millió Ft-ért. Tel.: 30/961-87-65.

Apróhirdetések
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó 7,95 millió Ft-ért. Érd.: 30/97329-64.
Mezőberényben polgári ház a központban
8 millió Ft-ért eladó. 30/44-98-801.
100 m2-es családi ház a Csap utcában
eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 66/630-599,
este.
Második emeleti, háromszobás, jó állapotú, erkélyes, egyedis, tehermentes téglalakás eladó 8,5 millió F-ért. Tel.: 20/32679-26.
Csallóközi u. 25. szám alatti, háromszobás, redőnyös ház 1746 m2-es telken eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/415-469,
30/612-70-21.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
73 m2-es, harmadik emeleti lakás eladó
8,7 millió Ft-ért. Tel.: 30/420-79-26.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra is alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Békésen családi ház eladó. Irányár: 9,2
millió Ft. Tel.: 70/335-94-46.
Hőzső utcában kétszobás, kertes családi
ház eladó 9,9 millió Ft-ért. CSOK igénybe
vehető. Tel.: 70/387-11-31.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Tarhoson 2 + félszobás rendezett családi ház, három fűtési lehetőséggel, két garázzsal eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.:
30/56-66-403.
A Cseresznye utcában kétgenerációs
ház eladó. Irányár: 11,990 millió Ft. Érd.:
70/51-27-565 .
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Rendezett udvaron háromszobás ház eladó a Bethlen utcában 13,5 millió Ft-ért.
Gáz+vegyesfűtés, háromfázis, fúrt kút.
20/48-75-470.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám
alatti összkomfortos ház eladó 15 millió
Ft-ért. Első emeletig lakásra cserélhető.
Érd.: 20/770-73-40.
Egyszintes családi ház a Dózsa György utcában eladó. Irányár: 16 millió Ft. Tömblakást III. emeletig beszámolok. Tel.:
70/262-96-61.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Ingatlant keres
Két- vagy háromszobás albérletet keresek
hosszú távra. 30/660-90-23.
Malomasszonykertben, járdás dűlőn olcsó
albérletet keresek, ahol víz is van. Részletfizetéssel megvételre is. Kilencedik dűlőn
túl nem érdekel. Tel.: 30/948-36-42.

Kert, szántóföld
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Rosszerdőn termő gyümölcsöskert eladó
kis kőházzal. Érd.: 66/634-372, este.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen
is lakható nyaralóval eladó. Fizetéskön�nyítéssel, villannyal és fúrt kúttal. 20/80086-71.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft.
Érd.: 20/92-93-720.
Muronyban, a murvahelyi zártkertben 1152
m2-es kert eladó. Pince, villany és víz van.
Irányár: 380 ezer Ft. Érd.: 30/97-48-463.
Maróban közel két hektár föld eladó. Érd.:
70/379-14-53.

ingyenes apróhirdetés!
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: május 2. szerda 12 óra

Jármű, alkatrész
K-442-es gyorsbálázó és egy szántóföldi kultivátor eladó. Érd.: 66/413-195,
este.
Elektromos kerékpár eladó. 70/94-87-608.
Négysebességes Simson S51-es eladó.
Tel.: 20/495-21-73.
Új Elekta 6000 elektromos moped eladó.
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
1982-es 350-es piros Jawa motorkp. eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Elektromos robogó eladó. 70/94-87-608.
Négyütemű rota kocsival, kapákkal, új gumikkal eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Javításra szoruló Popkorn smkp. eladó 50
ezer Ft-ért sisakkal együtt. Tel.: 70/38711-31.
Idős tulajdonostól 2001. évj. 1400 cm3
Golf Edition személygk. eladó. 2019. novemberig műszakival, 90 ezer km-rel 1,1
millió Ft-ért. Érd.: 66/634-207.

Állat
Anyakecskék gidákkal eladók. 66/634507.
Nagyon aranyos fiúkutya ingyen elvihető. Négyéves, Golden Retriver-tacskó keverék, oltva, chipelve. 20/507-07-44,
66/371-492.
Tenyészetből választott szánentáli kecskegidák eladók Békésen. 70/315-63-11,
70/315-73-47.
4 db anyabirka bárányával eladó. 70/7734-340.
Előnevelt csirke eladó. Kispince u. 47. Érd.:
30/48-48-044, 30/410-40-12.
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Pulyka, rántanivaló csirke eladó. 70/5043-558.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.

Társkeresés
36 éves békési fiatalember Békésen
vagy környékén leendő barátnőjét keresi.
20/573-04-60.
65 éves hölgy társát keresi 65-70 éves
özvegyúr személyében. Tel.: 30/211-8289, 13 óra után.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 25 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.
Keresem 73 év körüli férfi társamat, akivel
kölcsönösen segítenénk egymást. 70/2040-112.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők
javítása. Szívós Ferenc. Hívjon bizalommal! 0036-70/311-99-07.
Veszélyes fák szakszerű kivágása,
gallyazása, tetőjavítások, ácsmunkák, csatornázás, kerítésjavítás. Telefon: 0036-20/472-96-58.

Munkát keres, ajánl
Szarvasmarha fejésében jártas munkaerőt
keresek részmunkaidőben. 30/48-48-044.
Békési baromfitelepre megbízható férfi
munkaerőt keresek jó kereseti lehetőséggel. 70/315-63-11.
Kerti alkalmi munkára veszek fel dolgozót.
30/301-82-86.
Férfi idős bácsi gondozását vállalja (nem
házért). 70/771-12-34.
Idősgondozói, takarítói, házkörüli kisegítői
munkát keresek. 70/246-74-98.
Házkörüli kisegítői munkát keresek.
70/395-82-46.
Megbízható nyugdíjas férfi saját kocsival
vagy a tulajdonoséval besegít vezetésbe,
ügyintézésbe. 30/269-04-17.

Erős és csemege őrölt fűszerpaprika eladó. 66/634-507.
Szobai rokkantkocsi, vezetékes gáztűzhely, horgászbotok, ruhásszekrény, ágyneműtartó, rekamié eladó. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Hagyatékból ágyneműtartós rekamiék és
szőnyegek eladók. Tel.: 30/293-27-51.
28-as szovjet női kerékpár új gumikkal eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Kamuton kukoricamorzsoló és fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz,
régi is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Stihl F3-56 fűkasza eladó. Tel.: 30/45612-91.
Vályog és tégla eladó. 70/240-58-54.
Cserjés szellőrózsa, sásliliom, pirosló hunyor, májvirág tövek és többfajta cserepes
kaktusz eladó. 20/355-77-26.
Nagyfülkés MTZ-80-as sertésszállító kaloda és traktorra szerelhető fűrészgép eladó. Érd.: 66/413-195, este.
Eladó: női és férfi hosszú bőrkabátok, bőröndök, új gyapjú takarók, gyapjú kanapéés foteltakarók, katonaláda. Tel.: 30/27243-50.
Fehér gyerekágy, mázsa, mérleg, Phoenix
varrógép, villanyvarrógép, húsdarálók eladók. Tel.: 30/95-22-466.
Eladó: villanymotor, porszívók, gázégők,
rádiók, asztali lámpák, kerékpárülés,
1300-as Ford Fiesta. 3/57-93-339.
Aggregátor, tápkockakészítőgép, fóliasá
torvas eladó. 70/508-08-95.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
Eladó: Textima Interlock, AEG 120 l bojler,
dohányzóasztalok, középszőnyeg, vécékagyló tetővel, csaptelep, Lucznik lábbal
hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Íróasztal két ajtóval és egy fiókkal eladó.
Tel.: 30/55-12-853.
Heverővé alakítható kanapé eladó.
30/894-35-17.
2 db támlásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Eladó: 220 V-os új gyári hegesztőtrafó,
900 W-os gyári fűnyíró, régi favázas kukoricamorzsoló kézi és elektromos hajtású,
20 fm új locsolótömlő. Árak megegyezés
szerint. Érd.: 30/557-53-37.
Mobil állványos streetball kosárlabda palánk eladó. 20/93-51-683.
Whirlpool felültöltős mosógép jó állapotban eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes
üvegek lapkával olcsón nagy tételben is
eladók Gyulán. Tel.: 30/648-39-12.
28-as férfi kerékpár, Zanussi Lehel hűtőszekrény eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező tömlővel és pisztollyal együtt,
220 l-es műanyag cefréshordó. Érd.:
30/269-04-17.
Eladó: BMX kerékpár, malmikocsi, kerekes
szobavécé, bakancs, pufajka, barackpálinka, kombihűtő, rókaprém. Érd.: 30/82759-97.
Négy részből álló szekrénysor, ágyneműtartós heverő, fotelok, ágyazható kanapé
eladó. Tel.: 70/509-55-71.
Kempingfőző 5 l-es gázpalacckal eladó a
Farkas Gy. u. 1. alatt. 20/585-82-61.
Thomas szivattyú, permetezők, 50 l-es
üvegballon, akácdeszkák eladók. Érd.:
70/379-14-53.
Felújított, háromfázisú gyári hajtóműves
negyedköbméteres betonkeverőgép eladó. 20/472-96-58.
Makita benzines láncfűrész kihasználatlanság miatt eladó. Tel.: 30/822-47-88.
Betonvályú ingyen elvihető. Hargita u. 26.
20/221-53-84.
Kétméteres jukkapálma eladó. Vennék
2 m hosszú kimaradt nádszövetet. Tel.:
66/630-599, este.
Szobabútorok, ágyneműtartós heverő,
mosógép, hűtőláda, mosogatószekrény
eladó. Érd.: 30/43-42-297.
Eladó: 28-as női kerékpár, kempingbicikli,
kézimunkafonalak, horgolt terítők, I. világháborús képek, fotók, 2 db 50 l-es üvegballon kassal, zsírosbödönök, nagyméretű
zománcos fazekak. Tel.: 66/630-599, este.
Disznó, bárány, kisállatszállító kaloda,
csirke önetető, önitató, hosszú etetők eladók. 20/472-96-58.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Marógép eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
20/451-12-27.
Eladó 2 db (1 ill. 2 colos) üzemképes, benzines szivattyú. Érd.: 70/279-39-73.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Cipőtartó, vízmelegítő, színestévé, mosógép, vezetékes telefon, dohányzóasztal eladó. 30/43-411-77.
Szobai rokkantkocsi, vezetékes palackos
gáztűzhely, horgászbotok, új Elektra 6000-es
moped, férfi Tena M-es bontatlan csomagolású pelenka, fűnyíró, táskavarrógép, festékszóró. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, ablak, redőnyök, samott tégla, mozaiklap, mosdókagyló, mestergerenda.
20/472-96-58.

Eladó: nagy hegesztő, nagy álló lemezvágó, akkumulátoros fúró, kézi körfűrész,
kézi rezgőakku, 28-as női kerékpár, konyhaszekrény, kézikocsi, amatőr festmények, vászonfestmények, nagy gobelinhímzés, régi rádiók, horgászbotok, orsók.
Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladó: alig használt német masszázsfotel,
fényképezőgép, új vízszűrő, munkaasztal
székkel, fűrészek, 10-as húsdaráló, kétkerekű kézikocsi. Tel.: 30/272-43-50.

Lézerterápia
A lézerterápiát hosszú idő óta használják a kórházakban belső fülrendellenességek, fülzúgás, fülzúgásnak
tulajdonítató átmeneti nagyothallás illetve siketség, füldugulás érzés, Méniére betegség, akut halláscsökkenés valamint halláskárosodás kezelésére. Mivel azonban a kezelés időigényes, a kórházi tartózkodás pedig
igen költséges, szükségessé vált olyan eljárás kifejlesztése, amellyel a kezeléseket a betegek a kezelést
saját maguk, otthon elvégezhetik. A gyógylézerrel ez
megoldható.

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

Adományközpont nyílt
Megnyitotta kapuit a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió tulajdonában lévő adományközpont a
Táncsics Mihály utca 1. szám
alatt (volt Olimpik épülete),
ahol jó minőségű használt ruhákhoz, lábbelikhez és lakástextilhez juthat hozzá a betérő. A helyszínen ezen felül lehetőséget biztosítanak arra,
hogy használt, de mások számára még hasznosítható adományát karitatív céllal bárki
felajánlhassa. A fenntartó célja, hogy tudatos jótékonykodásra hívják fel a békési embereket. Hisznek abban, hogy

„aki mást felüdít, maga is felüdül”, aki adományát felajánlja, önmaga számára is értéket
teremt.
A bevételt teljes egészében a Cigánymisszió által elért rászoruló emberek megsegítésére, támogatására fordítják. Terveik közt szerepel
törzsvásárlói kártya bevezetése, továbbá folyamatosan
megújuló akciókkal kívánják
fenntartani az adományközpont iránt érdeklődők figyelmét. Ezekről is olvashatnak
„Pepita” Adomány Központ
néven az ismert közösségi oldalon is. 


Szárított, rétegragasztott gerendák érkeztek!


Felhívás vállalkozóknak
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

66/417-071
70/336-4620

Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2018. évi
költségvetésében elkülönített
Vállalkozói Alap terhére a településen megvalósuló beruházások támogatására. A pályázat keretében az önkormányzat bizonyos feltételek mellett
kamatmentes kölcsönt nyújt

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

egyéni vállalkozók, őstermelők illetve gazdasági társaságok részére. A részletes pályázati kiírás letölthető a www.
bekesvaros.hu honlapról, vagy
átvehető a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában. A pályázatok beadásának határideje: 2018. június 8-a, 12 óra. 

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Szép szőttesek látványos tárlata Egy nyelvet beszélünk
Isten tehene

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

„Emlék-Továbbélés” címmel
nyitották meg Dávidné Gyarmati Zsuzsanna békési szövő
népi iparművész legújabb helyi tárlatát. A kulturális központ kápolnatermében helyet
kapott kiállítás május 13-ig díjtalanul látogatható. Az érdeklődők számos, míves kivitelű
használati- és dísztárgyat, torontáli és nomád szőtteseket,
falvédőket, párnákat, bábokat
és gyermekjátékokat, tarisznyákat és szütyőket láthatnak.
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 30 éve a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola rajz- és matematikatanára. Köszöntőt a
megnyitón eme intézmény vezetője, Deákné Domonkos Julianna mondott. Elmondta,
hogy a tárlat a kiállító fiatalon,
a közelmúltban elhunyt férjének, Dávid Lászlónak állít emléket. Végh Judit etnográfus
megnyitójában kiemelte Dá-

Szebbnél szebb szőttesek láthatók a kulturális központ kiállításán.

vidné Zsuzsa oktatói munkáját
és szakmai sikereit. Több száz
személynek adta át ismereteit
szövő szakoktatóként, továbbá játszóházi foglalkozásokon
és mesterségbemutatókon. Saját alkotásai bejárták a világot
Franciaországtól
Kanadáig,
Olaszországtól Kínáig.
- A népművészeti alkotásokban jó gyönyörködni, de

használati tárgy is lehet belőlük, amelyekkel megszépíthetjük otthonainkat - hangsúlyozta Végh Judit.
A kiállításmegnyitón Dávidné Gyarmati Zsuzsanna
egykori és mai tanárkollégái,
művésztársai, Nefelejcs Egyesületbéli tagtársai, valamint
barátai és tisztelői nagyszámban jelentek meg. 
Sz. K.

Kínában járt a békési kézműves
mézeskalácsos, rézműves mellett
szövőként Dávidné Gyarmati
Zsuzsannát érte a megtiszteltetés, hogy a távoli országba utazhasson. A Kelet Gyöngye Tévétorony lábánál a magyar sátraknál számtalan érdeklődő fordult

Fotó: Kádár Ferkó.

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és Magyarország
Sanghaji Főkonzulátusa együttműködésében szervezték meg
március 22-25. között a több
mint 23 millió lakosú pezsgő kínai városban a Budapest FEST-

A felvételen középen, a szakállas férfi mögött jobbról Dávidné Zsuzsa.
Háttérben Sanghaj elegáns épületeivel, feltűnő szállodáival.

et. A színpadi produkciók mellett hazánk népi kézműveseit hívták el: a tojásfestő, népi játékoktató, kékfestő, nemezes, csipkés,

meg. Zsuzsa nemzeti színű fonalakból kötélsodrásra, valamint
körmönfonásokra tanította a látogatókat.

A munka mellett jutott
idő városnézésre is. Sétáltak
a Huangpu folyó partján, a
bazárokkal és kertekkel zsúfolt óvárosban, meglátogattak
a felhőkarcolók lábainál egy
buddhista kolostort. Szállásuk
a magyar Hugyecz László által tervezett art deco stílusú,
fényűző Park Hotelben volt.
A hotel melletti parkban reggelente és esténként karaoke,
tajcsi és tánciskola működött.
A magyar látogatók kommunikációját egy Sanghajban kínai ösztöndíjjal tanuló magyar
diák, és magyarul tanuló kínai
egyetemisták segítették.
- Nagyon jó a közlekedés,
olcsó taxi, jól átlátható, megfizethető metróhálózat, turistabusz segíti a turistákat a hatalmas város látnivalóinak felfedezését – mondta el lapunknak kínai élményeiről Dávidné
Gyarmati Zsuzsanna szövő népi iparművész.
Sz. K.

Fiatalok életkezdését
segíti az önkormányzat
A Petőfi utca 22. szám és a Petőfi utca 35. szám
alatt összesen 14 darab, egyenként 35-40 négyzetméter alapterületű lakást alakít ki az önkormányzat, melyet 24 hónapig, albérleti díj nélkül,
csak a rezsi megfizetése mellett használhatnak a
programba bekerülő fiatal (18-35 év közötti) békési párok. A lakhatás biztosítása mellett álláslehetőséget és életpálya tervezési segítséget is kaphatnak majd. A 200 milliós uniós projektből 100
millió forintot a lakásokra, a fennmaradó összeget a képzésre és életpálya-tervezést segítő programokra fordítanak. A kivitelezés és beruházás
idén tavasszal kezdődhet meg – ismertette a
részleteket Kálmán Tibor alpolgármester.

Eljött a várva várt jó idő, s vélhetően nem
csak mi, emberek örülünk a szép tavasznak,
hanem a rovartársadalom tagjai is. Ha királyt kellene választaniuk, bízvást gondolhatjuk, hogy nem más lenne az, mint a szarvasbogár, amelyet tavaly az év rovarának választottak. Lenyűgöző állat fényes barna páncéljának és méretének köszönhetően is, nem
véletlenül ismerjük ezen a néven. A nyelvjárások más és más néven tisztelik, Palócföldön csikkatós(bogár)nak, másutt tölgyfabogárnak, a Sóvidéken cserebikának, és a Barbie- és legómentes korban gyermekjátékul is
szolgált a gyerekeknek: Áprily Lajos leírta,
hogy „cérna-istrángot” kötöttek rájuk, s ezzel vonszoltattak például kavicsot a kis bogarakkal. Magyarországon is előfordul a tölgybogár kifejezés, de Skandinávia nyelveiben

ugyanehhez a fához kapcsolják az állatot. Az
olaszok repülő szarvasnak nevezik, a nyelvjárási angolban, németben, franciában az ördög lovának (feltehetően a vélt rontáshozó
hatása miatt), a románban az isten ökrének,
vogul nyelvrokonainknál pedig hajvágó bogárnak hívják. A fentebb említett csikkantó
sem a csiklandozásra, hanem a vágásra utal.
„A’ szarvas bogár oly kukaczbul származik,
melynek hat évig reves cserfábul kell élődni,
aztán magát elpólálni, mielőtt szarvasbogárrá lehetne. Ha már egyszer bogárrá lett, ugy
van állapotja, mint a’ többi atyafinak; néhány
napig ide ’s tova repdes, összepárosodik, tojik
és megdöglik” – amint egy XIX. századi, németből fordított, gyermekeknek készült természetrajzkönyv fogalmaz.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok április 24.–május 9. között
Április 26. csütörtök 15:15
„Fába vésett örökségünk” című folyosótárlat
megnyitója. Megtekinthető szeptember 28-ig.
Városháza I. emelete
Április 27. péntek 8-18 óra
Arany-busz a Rendezvénytéren. Lásd a címlapot.
Április 27. péntek 17 órától
Bio-Konyha szakkör. Téma: tavaszi méregtelenítés gyógyteákkal. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
Április 28. szombat 9 órától
II. Tücsöktalálkozó. Hangverseny és zenekari
próba a zeneiskolában, 17 órától koncert a Tarhosi Zenepavilonban.
Április 28. szombat 10 órától
Oltási bemutató és fa örökbefogadási lehetőség
a Tündérkertben.

Április 28. szombat 10 órától
I. Piroslábas Dínomdánom. Bővebben az 1. és az
5. oldalon.
Tájház
Május 1. kedd 14 órától
Majális a Dánfoki Üdülőközpontban. Ugrálóvár,
sör és virsli, kézműves foglalkozások, kerékpárgravírozás, kirakodóvásár és piknikezési lehetőség várja a kilátogatókat. A III. Békés Megyei
Ki-Mit-Tud tehetségkutató-verseny döntője. 18
órától Csordás Ákos és a Harmonia Garden koncertje. A belépés díjtalan.
Május 7. hétfő 16 órától
„Esély” Állat- és Természetvédő Egyesület közgyűlése.
Civil Szervezetek Háza
Május 9. szerda 16:30
Filmklub. Műsoron Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Arany Medve-díjas alkotása. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Versmondó versenyek és
Versünnep városunkban is
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, a Békési Könyvtárért Alapítvány és a Békési
Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával 2018-ban is
megrendezték a városi szavalóversenyt általános iskolai alsó
és felső tagozatos diákoknak.
Összesen 35 fő nevezett a versenyre. Győztesek: az 1. osztályosoknál Dihen Kata Dorina,
2. osztályosok között Tóth Or-

solya Piroska, 3. osztályosoknál
Csökmei Áron, 4. osztályosoknál Mester Loránd, 5-6. osztályosok között Gyucha György,
7-8. osztályosoknál Hegedűs
László. Mindannyian a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
diákjai.
Könyvtárunkban idén már
hatodik alkalommal rendeztek
a Költészet Napja alkalmából
Versünnepet. Az április 12-ei

eseményen húsz felnőtt és középiskolás mondta el kedvenc
versét, valamint néhányan
megzenésített verseket is előadtak. Mások mellett elhangzottak Dsida Jenő, Reményik
Sándor, Szabó Lőrinc, Petőfi Sándor, Arany János, Ady
Endre, Illyés Gyula, Radnóti
Miklós, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János és Weöres Sándor költeményei. 
Zs. I.

Szeretné, ha vállalkozásának több megrendelője vagy vásárlója lenne?

Kálmán Tibor alpolgármester.

Szeretné felpörgetni üzletét? Ha igen, akkor hirdesse meg a Békési Újságban!
Lapunk kéthetente tízezer példányban jelenik meg és Békés valamennyi háztartásába eljut.
A Magyar Posta kézbesítői terjesztik.
Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos lakosai is előszeretettel olvassák.
Miért hagyná ezt ki? Keressen minket!
Telefon: +36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Mintegy 1200 sportszervezeti keretek között sportoló
békési fiatalt és felnőttet támogat évről évre saját erőből
az önkormányzat. A 2018. évi
költségvetésében a sportegyesületek támogatására 15,7 millió forintnyi forrást különített
el erre a célra. A beérkezett kérelmek alapján legutóbbi ülésén döntött a képviselőtestület
az első féléves támogatásokról. A megítélt összegek: Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 1,7 millió Ft, Békési Futball Club 1,44 millió Ft, Békési
Kajak-Kenu Club 1,4 millió Ft,
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1,35
millió Ft, Békési Diákok Atlétikai Clubja 480 ezer Ft, Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 375 ezer Ft, Békési NKTE

(női kézilabda) 320 ezer Ft,
Surman Box Club 200 ezer
Ft, Békési TE Ökölvívó Szakosztály 200 ezer Ft, Békési TE
Sakk Szakosztály 160 ezer Ft,
Békési TE Súlyemelő Szakosztály 105 ezer Ft, Linea Aerobik Klub 80 ezer Ft, Triton SE
Békési Szakosztály (úszás) 80
ezer Ft, Jóbarát Biliárd Klub
30 ezer Ft.
Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint tervezik egy új sportfinanszírozási
rendszer kialakítását. A tervek
kidolgozásában a sportszervezetek véleményére is kíváncsiak. Amennyiben sikerül a végleges pályáztatási eljárást kialakítani, akkor a második féléves támogatások meghatározása már az új rendszer alapján
történne meg.

nyitás: április 25-én!
Kölcsönözzön nálunk kedvező áron!

építőipari gépek  takarítógépek  kertészeti gépek  kisgépek
 barkács szerszámgépek  utánfutó

széles választékban, kifogástalan állapotban,

K

kedvező feltételekkel kölcsönözhetők.

isgép
ölcsönző

Békés, Rákóczi u. 14.
Nyitva tartás: Hétköznap: 7-12 óráig, 13–17 óráig, szombaton 7–13 óráig
Telefon: (66) 749-317, (30) 943-9831
E-mail: juhaszildiko03@gmail.com

Kékkovács Mara lesz
a Nefelejcs Vigalom
sztárvendége
Mindössze két héttel a most
először sorra kerülő Piroslábas
Dínomdánom után tartja hagyományos tavaszi nagyrendezvényét a Nefelejcs Egyesület. A XII. Békési Vigalom
szintén a Tájházba hívogatja az érdeklődőket, a kicsiket
és nagyokat, a családokat és a
nyugdíjasokat, május 12-én.
Az egésznapos szombati programban kiemelt szerepet kap
a malac és a bodza, hiszen ezt
az állatot és növényt állítja a
középpontba a szervező egyesület. Lesznek gasztronómiai
attrakciók, játszóházak és zenés-táncos fellépések is. Előadás taglalja, hogy milyen üzenetet rejt a harangszó és szóba
kerülnek a pünkösdi népszokások is. Az ügyes kezűeknek
malacbábokat készítő, míg a
háziasszonyoknak bodzás süteményeket készítő pályázatot ír ki a szervező egyesület.
Hagyományos kézműves vásár, régi mesterségek bemutatói, pünkösdi virágkoszorú
készítés, bábelőadás, táncház,

Az Év Békési Sportolói 2017-ben

Horgász
szemmel
Pontytilalom
előtt
A holtágak és a Körösök vize már közel 15 fokos, ez a hőmérséklet nagyban készteti a
pontyokat a táplálkozásra. Tavasszal még kevesebb a tápanyag van vizekben és ezért
szorgosabban keresgélnek táplálék után. Az ivási időszak
elején járunk, ilyenkor sokkal
óvatlanabbak a pontyok és hamarabb lehet horogra csalni
őket. Ebben az időszakban a
folyók még igen gyorsak. Sokszor közel 100 gramm súlyú
etetőkosárra van szükség, ezért
a szögletes feeder, vagy a lapos
method kosár ajánlott, melyeket nehezen visz el a sodrás.
Csalinak kisebb méretű popup csalik ajánlottak, ezek kiválóan működnek ilyenkor. A
rövid előkés szerelési módozatot is érdemes kipróbálni. Ha
esetleg nincs kapásunk, akkor
hosszabb előkével próbálkozzunk. Akár 50- 80 cm előkét
is használhatunk hagyományos élőcsalival. Etetőanyagot
megfelelő aromásítással érdemes használni, mert ezzel akkor is az etetésre tudjuk csábítani a pontyokat messzebbről,
ha a környékünkön esetlegesen nem tartózkodnak halak.
Szekerczés Sándor

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

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

A várossá nyilvánítás évfordulója kapcsán megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen átadták az Év Békési Sportolója díjakat. Az elismerést ezúttal hárman vehették kézbe. Fekécs Sámuel
súlyemelő, aki 2017-ben diákolimpiai aranyérmet szerzett
a könnyűsúlyú kategóriában.
Edzője Balog János. Juhos István ökölvívó, aki tavaly szintén diákolimpiai címet szerzett, valamint a Bornemissza
Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt és juniorok
között 80 kg-ban az országos bajnokságot is megnyerte.
Edzői: Surman Zoltán és ifj.
Surman Zoltán. Szintén az Év
Békési Sportolója Laczó Dániel kenuversenyző. 2017-ben a

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Szétosztották a támogatást
a sportszervezeteknek

2017-ben a legeredményesebb békési sportolók. Balról: Juhos István
ökölvívó, Fekécs Sámuel súlyemelő és Laczó Dániel kenus.

Maraton Magyar Bajnokságon
a felnőttek között C-2 versenyszámban második helyezett, a Maraton Európa-bajnokságon felnőtt kenu kette-

sen versenyében 5. helyezett, a
Maraton Európa-bajnokságon
U23-as korosztályban C-1
versenyszámban 4. helyezett.
Edzője Seller László.

Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.

Civil szervezetek kaphatnak
támogatást az önkormányzattól
Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek
vissza nem térítendő pénzbeli támogatására. Összesen hárommillió forintos keret áll
rendelkezésre, melyből olyan,
helyben működő civil szervezeteket támogatnak, melyek
a közösség érdekében közcélú tevékenységet folytatnak. A

megítélt támogatást a működéshez szükséges költségekre,
rendezvények megvalósítására
vagy más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítására lehet felhasználni. A képviselőtestület
a Civil Tanács javaslatának figyelembe vételével, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján
dönt a támogatásokról.

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet. A pályázatot Békés
Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u.
2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton úgy, hogy
az legkésőbb 2018. május 31.
napján beérkezzen. Pályázati adatlap letölthető a www.
bekesvaros.hu honlapról. 

BÉKÉSI ÚJSÁG
Kékkovács Mara fellép a Vigalmon és a süteménykészítő verseny zsűrielnöke is lesz.

kóstolók, önfeledt hangulat
és természetesen a sztárvendég, Kékkovács Mara békési
születésű és máig ide kötődő
operett énekesnő, a Budapesti Operettszínház művészének fellépése csalogatja a várt
szép napsütés mellett a hagyományőrző rendezvények iránt
érdeklődő helyieket a Tájházba a Nefelejcs Vigalomra, május 12-én.
Sz. K.
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