2018. május 22.  XXVI. évfolyam 10. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

A közelmúltban közelről
szemrevételezte az Erzsébetligetnél az Élővíz-csatorna két
partján húzódó, közel százéves
szomorú fűzfasort Békés főkertésze. A vizsgálatból kiderült, hogy az állomány kiöre-

gedett. Az időskori kártevők,
mint a hőscincér, a hangya és
a szarvasbogár kártétele már a
kéreg felületén is szembetűnő.
A rovarok odavonzzák a fakopáncsokat is, melyek utánuk
kutatva odvakat alakítanak ki,
ez pedig növeli a fák balesetveszélyességét. A viharok so-

rán a természeti erők komoly
sérülést okoznak a koronaszerkezetben, így a csonkolt, megdőlt fák fokozottan veszélyesek. A szakember megállapította, hogy az ilyen mértékű
kártételt szenvedett faegyedeknél az élet- és vagyonbiztonságot figyelembe véve védekezésre már nincs mód. A
főkertész által megvizsgált,
a Fábián-híd és a 470-es számú főút közti szakaszon húzódó fasoron a sürgős beavatkozást igénylő egyedek zöld színű festékkel lettek megjelölve.
A ligetnél a nagy gyalogosforgalomra való tekintettel elengedhetetlen ezeknek a fáknak
az eltávolítása. Pótlásukra az
önkormányzat a lehető legkifejlettebb szomorúfűz csemetéket ültet. A kisfák védelme
mindannyiunk érdeke, hogy a
jövő generációi is élvezhessék
az Élővíz-csatorna partjának
egyedi légkörét.


Kiállításmegnyitó
Görgényi Tamás festő- és szobrászművész „Portré, akt, kisplasztika” című kiállításának megnyitója lesz június 1-jén, pénteken 15
órától. Helyszín a Békési Galéria. A kiállítást Ván Hajnalka művészettörténész nyitja meg. A tárlat szeptemberig látogatható.

Legyen egy sikeres
kiadvány társszerzője!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2019-es Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat témája:
„Mesélnek a békési fák, ligetek,
házak és utcák”
Pályázni lehet a témában elkészített novellákkal, visszaemlékezésekkel,
költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában),
6-10 darabból álló, egyetlen témában elkészített fotósorozattal.

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

Sztárénekes volt a slusszpoén
Kékkovács Mara fellépése nem pusztán utolsó programja, hanem csúcspontja
is volt a XII. Nefelejcs Vigalomnak, melyet május 12én a Durkó utcai Tájházban
tartott a Nefelejcs Egyesület.
A korábbi Nefelejcs-díjas Barna Zoltán megnyitójában azt
hangsúlyozta, hogy felnőttkorba lépett az első olyan generáció, amely kisiskolásként, 12
évvel ezelőtt az első Nefelejcsrendezvényeken
megjelent.
Sokan máig rendszeres látoga-

tói a rendezvényeknek. Harangozó Imre, újkígyósi néprajzkutató a pünkösdi népszokásokról és a magyar népdalkincs
értékességéről tartott szemléletes előadást. Az ő irányítása
mellett kötötte fel az első szalagot a bejáratnál elhelyezett májusfára Kékkovács Mara operett
énekesnő, a Budapesti Operettszínház ünnepelt sztárja. A művésznő volt egyben a bodzával
készített sütemények versenyének zsűrielnöke.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kékkovács Mara bevonta a műsorába a jelenlévő gyerekeket is.

Tiszta tábor, rendes város
Május 12-én ismét megtelt a Dánfoki Üdülőközpont számos segítővel, akik
Békés Város Önkormányzata felhívására
csatlakoztak a 2018-as Dánfoki Takarítónaphoz. A tábor idei szezonja május 1-én
indult el, és bár drasztikus beavatkozásra
szerencsére nem volt szükség, a táborkép
szebbé tétele mindenképpen fontos feladatnak bizonyult. A felhíváshoz idén is
számos civil szervezet, valamint oktatási
intézmény csatlakozott, hogy gereblyével,
lombseprűvel vagy éppen ecsettel a kézben munkához lásson.

A pályamunkák
eljuttathatók:

 személyesen
a felnőtt könyvtárba
 postán
– a Családért Alapítványnak
címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20
.)
 elektronikusan
– a bekesiujsag@gmail.com
címre

Elvárásunk, hogy a dig
itális
fotók hosszabbik old
ala minimum 2000 pixel leg
yen. A
papírképeket készítői
knek
visszaadjuk.

A mintegy 130 részvevő közül akadtak,
akik a vízparti fákat ritkították, mások a faházakat festették le, vagy a levelek és leka-

Önkéntesek takarították az üdülőtábort.

szált fű összegyűjtésében segédkeztek. Bőven akadt tehát tennivaló mindenki számára. A munka fáradalmait egy-egy szelet zsíros kenyér és némi limonádé elfogyasztása
mellett lehetett kipihenni, és bár önkéntes
segítséggel tisztult meg a tábor, senki nem
távozott üres kézzel: a szervezők egy-egy Békés Kártyával is megjutalmazták az aznapi
„kiváló dolgozókat.” Az idei takarítási akció
tehát ismét sikerrel zárult, ez pedig nem sikerülhetett volna az önkéntes segítők munkája nélkül, akiknek a szervezők a Békési
Újságon keresztül mondanak köszönetet.

KÉSZ-díj Szeverényi Barnabásnak
Jó hangulatú rendezvényen a Galériában adták át az idei
KÉSZ-díjat, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetség
békési csoportjának tagsága ítél oda minden évben. A díjazott ezúttal Szeverényi Barnabás tanár, költő és versmondó.
Szeverényi Barnabás méltatását Farkas Lászlóné, nyugalmazott iskolaigazgató olvasta fel. A
mélyen vallásos csabai családban nevelkedett Szeverényi Barnabás 20 évesen lépett a pedagógusi pályára, elsőként a békési diákotthonban dolgozott.
Munka mellett képezte tovább
magát és lett tanító, majd magyartanár. Sőt nagybetűvel:
TANÁR. Olyan példamutató pedagógus, aki a nevelésre is

ugyanolyan hangsúlyt fektetett,
mint a tudásanyag átadására.
Amatőr irodalmi színpadot
szervezett és vezetett, és igen
korán bekapcsolódott versmondóként a helyi kulturális
életbe. A KÉSZ díjátadójára
is versmondóként hívták meg
a szervezők, akiknek sikerült
titokban tartani a díjazott személyét. Szeverényi Barnabás
láthatóan meg is lepődött és
köszönettel vette át az elisme-

Fotó: Gazsó János.

Újrafásítások a ligetnél

A Nefelejcs Vigalom sztárvendége Kékkovács Mara volt. Az operett énekesnő exkluzív interjút
adott lapunknak. 
4. oldal

Fotó: László Attila.

Úgy élj, hogy ha gyerekeid
a tisztességről és becsületről gondolkodnak,
te juss eszükbe.
(H. Jackson Brown Jr.)

Május 27-én, vasárnap délután tartják a gyermeknapot Dánfokon.
2. oldal

Fotó: D. Nagy Bence

A lapszám üzenete

A 2018-ban KÉSZ-díjas Szeveré
nyi Barnabás, a díjával.

rést, egy szép angyalszobrot és
díszoklevelet.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Színes programokkal várja
a muzsika barátait a zenei napok
A XLII. Békés-tarhosi Zenei Napok június 16. és július 1. között gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. Rögtön kezdetben a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
- Bagoly László karmesterrel, a fesztivál művészeti vezetőjével - muzsikaszóval köszönti és invitálja a békési piacozókat a több mint kéthetes
komolyzenei rendezvénysorozatra.
Az első nagyobb esemény a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar immár hagyománnyá vált
nyitóhangversenye lesz június 17-én (vasárnap)
18 órától a kulturális központ színháztermében.
Június 24-én (vasárnap) a Kovásznai Pokolsár Egyesület amatőr színjátszó csoportjának
előadásában a Hullámzó vőlegény című három
felvonásos Tamási Áron darabot tekinthetik
meg az érdeklődők a kulturális központ dísztermében.

Június 25-én (hétfőn) a Budapesti Filharmóniai Társaság muzsikusai és az InternationBaILET
nemzetközi sztártáncosai hívják közös kulturális barangolásra a zenei napok közönségét. „Hegedűtől a balettcipőig” című műsorukban ötvöződik a klasszikus zene és a balett szépsége.
Az idei BÉTAZEN záró rendezvénye a Csík
zenekar koncertje lesz július 1-jén (vasárnap) 18
órától a kulturális központban. A Csík Zenekar
30 éve elismert közreműködője Magyarország
népzenei életének. Koncertműsorukban elsősorban magyarországi és erdélyi magyar népdalok illetve táncmuzsikák hallhatók.
Az itt kiemelt eseményeken kívül a zenei fesztivál minden nap különleges programokkal várja a zene és a tánc szerelmeseit. Bővebb információ és részletes program hamarosan a www.betazen.hu oldalon
olvasható.

Nyári táboraink
Nemzetközi Vonószenekari Tábor
és Kurzus
12 éves kortól, vonós hangszeren játszó
ifjú zenészeknek.
Június 16–22. Alapfokú Művészeti Iskola (Békés)

XXV. Fuvolakurzus
11 éves kortól, tehetséges ifjú fuvolistáknak.
Június 23–28. Alapfokú Művészeti Iskola (Békés)

Békés Megyei Amatőr Fotós Tábor
A fotózás szerelmeseinek 15 éves kortól.
Július 23–27. Dánfoki Üdülőközpont

Békés Megyei Néptánc Tábor
6–13 éves (már iskolába járó) táncolni szerető
gyermekeknek.
Július 30.–augusztus 3. Dánfoki Üdülőközpont

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
és online jelentkezési lap:
www.bekesikultura.hu www.betazen.hu

Trianonra emlékezve
Az Ismerős Arcok zenekar
és Simó József közös estje
A Nemzeti Összetartozás Napján, június
4-én, hétfőn 18 órától az Ismerős Arcok zenekar és Simó József közös produkcióval érkezik a
kulturális központba. A zenekar hazaszeretetről tanúskodó, népi elemekkel átszőtt dalai és
Wass Albert legszebb versei garantálják a lélekemelő élményt.

Jegyek kaphatók a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, illetve online a bekesikultura.
hu oldalon. Jegyárak: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.

Sztárfellépők a XX. Madzagfalvi Napokon
Idén már huszadik alkalommal rendezi meg a város a
Madzagfalvi Napokat. A fesz-

tivál szeptember 7-9. között
lesz. Az esti fellépők névsora már körvonalazódott, de a

koncerteken kívül több tucat
kísérőprogram várja majd az
érdeklődőket. Pénteken este
Radics Gigi, Kökény Attila és
Bebe közös koncertjét élőben
kíséri majd az Abrakazabra
zenekar. A szombat este
nagyágyúja pedig a Majka &
Curtis élő koncert lesz. Vasárnap Fenyő Miklós fergeteges Rock&Roll show-ja zárja
majd a jubileumi Madzagfalvi
Napokat.
Részletes program hamarosan a www.bekesikultura.hu weboldalon vagy a facebook.hu/mad
zagfalinapok oldalon.
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Ügyeletes gyógyszertár
május 19-26.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 26. - június 2.
Levendula Patika (Csabai u.)
június 2-9.
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
Házasságot kötöttek
Palotás László és Nagy Zsuzsanna Piroska, Római László István
és Kádár Izolda, Herbály András
(Mezőtúr) és Szabó Tímea, Horváth Róbert és Ásos Ibolya, Benedek Mihály és Római Laura
Julianna, Kovács László Roland
és Borbély Adrienn.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Bárdos Sándorné Szatmári Anna (60 évesen), Papp Béláné
Aradi Magdolna Valéria (81),
Kocsor István (63), Pap Imre
(74), özv. Vetési Istvánné Hidvégi Julianna (79), Takács László
(86), Kovács Ernőné Hegedüs
Julianna (79).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Tóth Zoltán

temetési búcsúztató,
társadalmi szónok
Békésen is
állok
rendelkezésükre!

Telefon
(a nap bármely órájában):

+36-20/436-85-29

NÉVJEGY

Staféta

Név: Szatmári Judit
Foglalkozás: adminisztrátor, közbeszerzé
si
refe rens
Kedvenc zene: ami fülbemászó és énekeln
i lehe t
Kedvenc film : Egy kis Mennyo rszág
Kedvenc étel, ital: csülökpörkölt, rozé fröc
cs
Kedvenc hely: vízpar t
Hobbi: spor t, szabadban eltöltött idő
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz?
- Békésen születtem, Békésen élek és a tanulmányaim
nagy részét is itt folytattam.
Gyermekkorom óta szerves része az életemnek a sport, hos�szú évekig atletizáltam a helyei sportszervezetnél, ahova
a mai napig is szívesen járok
vissza egy-egy edzésre, akár
versenyre. A szüleim mindig,
minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy támogassanak. Fiatalabb koromban, a tanulmányaim során több elképzelésem is volt arról, hogy mi
leszek, ha nagy leszek, de arra
nem gondoltam, hogy végül a
jelenlegi irányba sodor az élet.
2012-ben keresett fel Kállai
Sándor – akivel ma már baráti

viszonyt ápolok – a Békés-Vill
Kft. tulajdonosa, hogy szeretné, hogy a csapatuk tagja legyek és velük együtt dolgozzak a cégnél, mint adminisztrátor. Ma már tudom, hogy
mennyire jó döntést hoztam,
hiszen egy nagyon jó csapathoz és céghez tartozom, ahol
emberileg és szakmailag is fejlődni tudok.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Sikernek tartom azt, hogy
évek óta egy stabil munkahelyen dolgozhatom a szülővárosomban. 2017-ben sikeresen
elvégeztem a közbeszerzési referensképzést, amely mára a
munkám során nélkülözhetetlen szakmai tudást adott, így
az ott elsajátítottakat folya-

matosan kamatoztatni tudom.
A magánéletem és a munkám
során is olykor apróbb, olykor
nagyobb sikerélmények színesítik napjaimat.
- Hogyan képzeled el az életed a jövőben?
- Itthon, Békésen szeretnék
saját családot alapítani és boldogan leélni az életemet a családom és a barátaim körében.
A stafétát Dobi-Mózes Ildikónak adom tovább.

Keresztrejtvény nyertesek
A közeli napokban kisorsoltuk a 2018-as Békési
Kalendáriumban közzétett
keresztrejtvény megfejtői
közül a nyerteseket. A helyes megfejtés a „kerékpározás” szó volt. A megadott
határidőig 29 helyes pályázat érkezett be. A fődíjakat, az egyenként 5000 Ft-

os vásárlási utalványt Kónya Nándorné (Kossuth utcai lakos) és Szőcs Leventéné (Dió utcai lakos) nyerte.
Velük rövidesen felvesszük
a kapcsolatot.
Öten a 2019-es, már készülő Békési Kalendáriumot
kapják majd meg a könyvbemutató ünnepségen, vár-

hatóan októberben. Ők a következők: Knapp Eszter Ilona (Kamut), Molnár Lászlóné (Tompa utca), Oroveczné
Horváth Ágnes (Iskola utca),
Szabó Imre (Szarvasi út), Szabó Istvánné (Tarhos). Őket az
átvételről majd levélben értesítjük.
Nyerteseinknek gratulálunk!

Sztárénekes volt a slusszpoén
(Folytatás az 1. oldalról)
A zsűrizésben Duma Annamária és Lagzi János cukrászmester segítette.
A gyerekeket szólította meg a mezőberényi Kacagó Bábszínház „A három
kismalac” című, modern felfogású darabja. Gyerekfellépések is voltak, ezek közül a Korona utcai óvodások
néptáncelőadása aratta a legnagyobb sikert. Szegfű Katalin újságíró a békési templomok harangjairól és általá-

nosságban a harangszó üzenetéről tartott előadást. Fergeteges bemutatót tartott a
Belencéres Néptáncegyüttes felnőtt csoportja, melyet
a még idősebbek Szarkaláb
csoportjának első nyilvános
bemutatkozása követett. A
Vigalom zárásaként Kékkovács Mara lépett fel. A fiatal művésznő Békésen született és innen jutott el odáig,
hogy korunk legelismertebb
magyar operett énekesének,
nemzetközi színpadokon is

ünnepelt színművésznek nevezhessük. Mara előbb gyerekeknek összeállított dalcsokrokat, főleg a rajzfilmslágereket énekelt, majd daljátékok,
musicalek, és operettek dalait adta elő. Felcsendül mások mellett a My Fair Lady,
a Bál a Savoyban, a János vitéz, a Marica grófnő és a Csárdáskirálynő több ismert dallama. Önfeledt és végtelenül
emberközeli előadását a hallgatóság hangos tetszésnyilvánítás kísérte. 
Sz. K.

Kamarakoncert a pálinkacentrumban
A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes kamarakoncertet ad városunkban június 5-én, kedden este hattól.
A nem mindennapi koncert
helyszíne az egykori zsinagóga épülete, a mai Békési
Pálinka Centrum. Az 1983ben (Fischer Iván és Kocsis
Zoltán által) alapított neves

szimfonikus zenekar a júniusi
Közösségi Hetében Zsinagógakoncertjével látogat el hozzánk. A koncerten rabbi segítségével ismerkednek meg
a látogatók az épület múltjával. Műsoron Franz Schubert,
Felix Mendelssohn-Bartholdy
és Alekszandr Glazunov egyegy műve. A koncert ingye-

nes, de előzetes regisztráció
szükséges a rendeles@bfz.hu
e-mail címen.
A Budapesti Fesztiválzenekar azért dolgozik, hogy – túl a
koncerttermeken – minél több

Jegyzet

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Európa
Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

közösséghez juttassa el a muzsikát. A zene erejével kapcsolja össze a legkülönfélébb zenei
ismerettel rendelkező és korosztályhoz tartozó közönséget.
Békésre Szegedről érkeznek
majd és Zalaegerszegre viszik
tovább a Zsinagógakoncertek
sorozatot. 


Homérosz szerint az Európa név eredetileg KözépGörögország, majd az egész
ország neve volt. Innen tágult földrésznyivé. Eredetét
görög és sémi gyökerekhez
vezetik vissza. Mások szerint
a latinon keresztül terjedt el,
és eredetileg a mai Törökország Európai részét jelölte.
Látható tehát, hogy Európa
nevét illetően a homályban
tapogatózunk. A görög mitológia szerint Európé föníciai királylány volt, kibe Zeusz
beleszeretett és bika alakjában elrabolt. Három gyerekük szüle-tett, kik később
jelentős szerepet töltöttek be
a görög mitológiában. Később Európét Kréta királya,
Asztérion feleségül vette, és
mivel neki nem volt utóda,
vállalta a három gyermek
felnevelését. Zeusz adott
Európénak három ajándékot: Taloszt, hogy védje őt,
Lailapszot, a zsákmányát sohasem tévesztő kutyát, és a
mindig célba találó gerelyt.
Most hagyjuk, hogy elménk egy hatalmas bakot
ugorjék, és fenti történetet
helyezze át abba a megfogalmazásba, mely szerint a
mai Európa értékrendje, lényege a zsidó-keresztény hagyományokon és kultúrkörön alapszik. Hiszen Európé
gyermekei - értsd mi, mai
utódok - egy szép és nemes
vérű közös anya, egy nagyhatalmú Isten-apa (Zeusz,
ki szerelmes, nemz és életben tartó ajándékot ad) utódai vagyunk, kiket azonban
egy gondos, szerető, szintén
uralkodó „mostoha-apa” nevelt fel. S ha Zeusz ajándékait a zsidóság haladásának és
megmaradásának titkaként
fogjuk fel (túlélni, tanulni,
gyarapodni, beolvadni, de
identitást mindig megőrizni), a nevelőapa gondos, feltételek nélkül szerető, óvó,
nevelő védőpáncélját meg a
kereszténységünk megtartó
erényeinek, akkor az allegóriánk teljes. Azaz csaknem
az, hisz mi, magyarok, székelyek a fenti értékek mellett hoztunk még valamit
magunkkal anno Ázsia titokzatos és vad vidékeiről,
mely csodaszer maroknyi
népként is nemzetté tett és
megőriz ma is.
A fenti meseszerű alaptörténet szép, ám a valóságban

valami elromlott. Főként
Nyugat-Európában, főként
az Európai Unióban. Pedig a
dolog jól indult. Az EU zászlajának kék hátterében kör
alakban megjelenő tizenkét
csillag Szűz Mária koronájára utal. Az Uniót kezdettől
fogva a keresztény gyökerek
hatják át. Az alapító atyák
- Monnet, Schuman, Adenauer és de Gasperi - olyan
tervet dolgoztak ki, amely
szerint az európai országok
osztoznak az erőforrásokban
és a feladatokban is, hogy
olyan egységet teremtenek, amely biztosítja Európa termékenységét, békéjét.
Schuman és Adenauer mélyen hívő katolikusok voltak
például, de Gasperi is ilyen
nevelésben részesült. Aztán szépen átliberalizálódott
minden, és ma ott tartunk,
hogy külügyminiszterünknek ilyeneket kell mondania: „Mi azt gondoljuk, hogy
erős EU-t csak erős tagállamok alkothatnak. Nem vagyunk hajlandók belemenni abba, hogy létrejöjjön az
Európai Egyesült Államok,
ahol mindenki feladja a maga nemzeti, vallási, kulturális örökségét és identitását.
Magyarországnak kereszténydemokrata kormánya
van, amely elkötelezett a keresztény értékek megvédése mellett. Nem tudjuk elfogadni, hogy Európa zsidókeresztény örökségét egyesek egyszerűen el akarják
felejteni. Soha nem fogunk
támogatni egy poszt keresztény, posztnemzeti EU-t.
Mi azt tekintjük értéknek,
hogy a Kárpát-medencében
1100 éve egységes, homogén, rendezett, magyar és
keresztény társadalomként
élünk.” Dixit.
Fohászkodjunk hát Európa védőszentjeihez, kik éppúgy hús-vér emberek voltak, de kiemelkedtek életpéldájukkal. Nursiai Szent
Benedek (bencés rend-alapító), Szent Cirill és Szent Metód (szláv apostolok), Szent
Edit Stein (Auschwitzban
meghalt szerzetesnő, zsidók és keresztények kölcsönös megértésének építője),
Sienai Szent Katalin (első
asszony, kinek a politikában
nagy szerep jutott) és Svéd
Szent Brigitta (nagy befolyású rendalapító, a keresztény egység előremozdítója)
akikről beszélek. Segítsetek
nekünk, magyaroknak, kik
Európa kapujában ismét védőként állva kell, hogy példát mutassunk, úgy, hogy
közben mi is megmaradjunk.

4

2018. május 22.

Csendesül... „Nagyon fontos a hagyományőrzés”

rövidebb-hosszabb távon befolyásolja az életünket. Ennek ellenére sokszor végig sem gondoljuk a helyzetet, hanem könnyedén,
megszokásból, esetleg önzésből vagy indulatból cselekszünk.
Megisszuk a szokásos reggeli kávét, rágyújtunk a következő szálra, „kicsit” jobban nyomjuk a gázpedált, durván válaszolunk a
férjünknek vagy a feleségünknek, letoljuk a gyermekünket, aláírjuk a kölcsönszerződést… Döntések, melyek pár órára, néhány
napra, de akár évekre, vagy egész életünkre – és mások életére is
– döntő hatással lehetnek.
Vannak olyan választások is, melyek az emberi életnél sokkal hosszabb távon határozzák meg sorsunkat. Isten az előbbinél
sokkal kiegyensúlyozottabb földi pályafutást ajánl, és egy boldog örökéletet. Ehhez csak az kell, hogy Jézus Krisztust beengedjük a gondolatainkba, a mindennapjainkba, hogy ott is elvégezze azt, amiért e földre jött. Mi a mi választásunk? Hogy
döntünk ma?
Simon Csaba, lelkipásztor

Rétegragasztott gerendák és zsindelyek érkeztek!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

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

Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki eskütétele után
kifejtette, hogy az egész országot, a teljes hazát, a nemzet
minden polgárát fogja szolgálni. „A haza nem lehet ellenzékben, mert magasan a pártok felett áll, és szolgálata nem
függhet attól, hogy éppen ellenzékiek vagy kormánypártiak vagyunk.” Ám „húzzunk éles választóvonalat az önbizalom és az önelégültség közé. A múltból nem lehet megélni. Idézzük ide István királyunk intelmét: semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség. A sikerek mögött mindig ott rejtőzik a Jóisten
kegyelme. Mély meggyőződésünk, hogy egyedül Istené dicsőség.” A követező ciklusban nagy dolgokra vállalkozhatunk. Minden együtt van, ami kell: tapasztalat, kipróbált
bajtársak, bátorság, nemzetközi tekintély, emelkedő pályájú
ország, tervek, tetterő és önbizalom. Magyar életerő, alkotóerők törnek felszínre, hisszük, hogy a holnap jobb lehet.
„Elérhetőnek tartom, hogy Magyarország 2030-ra Európa
Unió első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Megerősítem, hogy minden cselekvésemben nemzetünknek és országunknak, a magyar embereknek, a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek a
szolgálata fog vezérelni. Isten engem úgy segéljen!”

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

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

- Milyen darabokban szerepelsz mostanában?
- A legújabb szerepem a
Lúzer Rádió, Budapest című
darabban, a főszereplő kisfiú
édesanyjának szerepe. A Böszörményi Gyula ismert ifjúsági regényéből készült musicalt Dunaújvároson mutattuk
be és adjuk elő a Bartók Kamaraszínház felkérésére. A darab óriási siker minden korosztályban, nyolc éves kortól kezdődően mindenkinek ajánlható. Emellett a Budapesti Operettszínházban színpadra állok
az Ének az esőben és a Virágot
Algernonnak című darabokban, valamint három év után
újra elővettük az Én és a kisöcsém című klasszikust. Jövőre többet játsszuk majd az
Abigélt, ami nagyon közel áll
a szívemhez, és ezután Horn
Mici szerepében leszek látható.
- Úgy tudom, hogy „szabadidődben” szívesen viszed közelebb a gyerekekhez a zenét, a
szépirodalmat.
- Igen, egyik zongorista barátnőmmel rendhagyó irodalomórákat szoktunk tartani általá-

nos iskolákban. Ötödikeseknek
Kodály Zoltán, hetedikeseknek
Arany János a téma. A gyerekek
nagyon élvezik ezeket a - divatos szóval - interaktív tanórákat,
melyeknek tényleg az a célja,
hogy szerettessük az olvasást és
a zenét velük. Szerintem minden
zene értékes, és lényeges, hogy ismerjünk meg minél többfélét,
hogy eldönthessük, kihez melyik vagy melyek állnak hozzánk
a legközelebb. Nemsoká egyébként éppen a kislányom iskolájába megyünk rendhagyó órára.

Fotó: László Attila.

A tizenkettedik alkalommal megrendezett Nefelejcs Vigalom díszvendége és sztárfellépője Kékkovács Mara operett
Választások – kétezertizen...
énekesnő volt. Városunk egyik leghíresebb szülötte mindig
A közelmúltban lezajlottak az országgyűlési választások. A nagy örömmel látogat haza és vállal fellépéseket. A műközel 5,8 millió szavazó döntése négy évre meghatározza az or- vésznő szinte egész nap jelen volt a Durkó utcai Tájházban, beszélgetett a látogatókkal, a tisztelőivel, a régi kedves
szág és lakói jövőjét.
Napról-napra számtalan döntést hozunk, melyek közül sok ismerősökkel. A Békési Újságnak exkluzív interjút adott.

Kékkovács Mara a Vigalmon.

- Kislányod érdeklődik az
éneklés iránt?
- Jázmin 11 és fél éves, és nagyon szép hangja van, de egyelőre nem szeret énekelni. Korábban hegedülni tanult, el
kellett költöztünk, és mivel ő
nagyon ragaszkodott a korábbi

névjegy
A Békésen Kovács Mária néven született színművésznő a
Théba Színiakadémián kezdett el színészetet tanulni. Ezután
a Nemzeti Színházban három évet töltött. 2001-ben végzett
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Szirtes Tamás osztályában operett-musical szakon. 2001 óta a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. Játszott a West Side Storyban,
A muzsika hangjában. Szubrettként a Marica grófnőben debütált, majd a Csókos asszonyban. Aztán ismert darabok sora következett: Csárdáskirálynő, Abigél, Bál a Savoyban, Cigányszerelem, stb. Tagja az Operett Angyalai formációnak
Janza Kata, Siménfalvy Ágota és Szinetár Dóra mellett. Számos országban lépett színpadra.
Férje Kozák Dénes, egy kislányuk van, Jázmin.

tanárához, másnál nem akarta
folytatni. Mostanság nagyon
érdekli a kungfu és az írás.
- Nem unatkozik, amikor
Békésre látogattok?
- Pont olyan, mint én voltam az ő korában. Amikor
Békésre hazajövünk (érdekes,
hogy ennyi év után is azt mondom, hogy „haza”, miközben
már hat évvel többet éltem
Budapesten, mint Békésen),
az első dolga, hogy a tyúkudvart felkeresse. Nevet ad a tyúkoknak, játszik velük, nagyon
szereti őket. Emellett kutyát
sétáltat a Körös-parton. Az állatok közel állnak hozzá.
- Milyen érzés most itt lenni
a Tájházban?
- Nagyon kedves és családias ez a rendezvény, szeretek itt
lenni. Amikor én voltam gyermek Békésen, még nem voltak ilyen hagyományőrző programok, pedig nagyon kellenek.
Remek alkalmak, hogy az idősebbek átadják a tudásukat a
gyerekeknek. Meséljenek a régi
időkről, bemutassák a népszokásokat, a népi foglalkozásokat, az egykori ételeket, átadják
azokat a történeteket, amik ide
kötődnek. Mert mindannyian
az ilyen közös múltból élünk és
ezek miatt vagyunk azok, akik
vagyunk. Az ilyen információátadás a generációk között
mindenki számára építő.
Szegfű Katalin

Sikereket halmoz a Belencéres
A város néptáncosai, akik
egyben a Dr. Hepp Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, számos versenyen
szerepeltek a közeli hetekben.
Április 27-én rendezte Békéscsabán az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
a Békés Megyei Néptáncosok
Szövetségével karöltve a Gyermek Néptáncosok 13. Országos Szólótánc Fesztiválja délalföldi régiós válogatóját. A
minősítések mellett a versenyből lehetett bejutni az országos döntőbe, amit Szarvason
rendeznek június legelején. A
békésiek közül ifj. Mahovics
Tamás Kiemelt Arany Minősítést és különdíjat kapott a
dévaványai pásztortánc stílusos előadásáért. Felkészítője:
Mahovics Tamás. Lipcsei Katinka (kísérőpartnere: Szaszák
László), Arany Minősítést kapott. Felkészítők: Csipei Judit és Földesi Márton. Mindkét táncos tehetség döntőbe
jutott. Barkász Márton Ezüst
Minősítést kapott. Felkészítője: Hankó Tamás.
Április 28-án a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége bonyolította le a Békés Megyei Gyermek- és Kisegyütte-

A Belencéres Néptáncegyüttes díjazott táncosai és felkészítőik.

sek II. Szólófesztiválját, szintén
Békéscsabán. Ezen a versenyen
a békésiek közül Izsó Borbála
Julianna és Bereczki Péter Kiemelt Arany Minősítést kapott.
Felkészítők: Mahovicsné Ladányi Anita és Hankó Tamás.
Ifj. Mahovics Tamás Kiemelt
Arany Minősítést kapott. Felkészítő: Mahovics Tamás. Lipcsei Katinka és Szaszák László Arany Minősítést érdemelt

ki. Felkészítők: Csipei Judit és
Földesi Márton. Lipcsei Balázs
Arany-, míg Barkász Márton
Ezüst Minősítést kapott. Felkészítőjük Okányi Mihály illetve
Hankó Tamás volt.
Április 29-én Békés Megyei Néptáncosok Szövetsé
ge rendezte meg a Békés Me
gyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozóját, a Belencéres
Néptáncegyüttes
társszer-

vezésében, Békésen. Ezen a
megmérettetésen a Belencéres
Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja és a Belencéres Néptáncegyüttes
Gyermekcsoportja Kiemelt Arany Minősítés érdemelt ki. A gyermekeket Mahovicsné Ladányi Anita
és Hankó Tamás készítette fel.
A Belencéres Néptáncegyüttes Utánpótláscsoportja Ezüst
Minősítést kapott. 
M. T.
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Békési sorsok, békési arcok
Mosolyalbum…

- Ha a neved szóba kerül,
hát én menten a Fakuckóra
gondolok. Hogy jutott eszedbe
épp játékboltot nyitni?
- Én azon szerencsések közé tartozom, akinek még sikerült 55 évesen nyugdíjba menni, de tele voltam még munkakedvvel, tenni akarással. Eleinte a férjem vállalkozásába segítettem be, mert hál’ Istennek
volt kereslet az egyedi gyártású bútorok iránt. Idővel ez
már nem elégített ki és mivel
már gyerekkoromban is vonzónak találtam a kereskedői
pályát, felmerült, hogy nyissunk egy boltot. Mérlegeltük a
lehetőségeinket. Csak játékkal
foglalkozó üzlet nem volt akkor Békésen. A Piac téren egy
bérelt helyiségben kezdtünk
2005-ben, és mivel fajátékokat
árultunk, a bolt neve Fakuckó
lett. Ebből azonban nem tudtuk fenntartani az üzletet, így
jelmezkölcsönzéssel kezdtünk
foglalkozni. Ez utóbbi egyre
keresettebb lett, majd fokozatosan csökkent iránta az érdeklődés, egyenes arányban a turkálók megszaporodásával. Hamar rájöttem arra is, hogy az
igényes, készségfejlesztő játékok mellett tartanunk kell ol-

csóbb, műanyag játékokat is,
ha talpon akarok maradni. A
piaci boltot viszonylag hamar
kinőttük, és akkor vásároltuk
meg azt a helyiséget a főtéren,
ahol a bezárásig voltunk.
- Apropó bezárás. Én ezt
úgy éltem meg, mintha valami megint meghalt volna a
városból. Miért zártál be végül is?
- Erre a döntésre nehezen
szántam el magam. A gyerekszeretetem azt súgta, maradni
kell, hiszen olyan jó volt látni
a csillogó gyerektekinteteket,
ahogyan bámészkodtak a boltban. A kialakult helyzet azonban mást diktált. Az óvodák,
iskolák ilyen jellegű támogatása csökkent, belépett a pályázati rendszer, amely megkötéssel járt, és így mi is elveszítettünk egy nagyobb vevőkört.
Belépett az internetes vásárlás
is, és bizony előfordult, hogy
csak azért tért be a pedagógus,
hogy megnézze a kódot és a
gyártó cég nevét, mert úgy olcsóbban jutott hozzá. A város
lakossága is jelentős mértékben csökkent, na meg az életszínvonal is, és nagyon sok családnak kevesebb jutott játékra.
A legnagyobb probléma mégis

Fotó: Serfecz Dávid.

Ha létezne mosolyalbum, akkor biztosan elsőként kerülne bele beszélgetőtársam, Juhos Balázsné fényképe. Mióta
csak ismerem, Kati néni mindig mindenkire kedvesen mosolyog, türelmesen segít mindenben, még akkor is, ha a szeme titkon szomorúságról árulkodik. Számomra alig hihető,
hogy a 73. évében jár…

a beszerzés lett. A férjem halála után nem volt, aki elmenjen
az áruért, a telefonos megrendeléseket sokszor nem úgy teljesítették, ahogyan kértem. A
szállító a saját hasznát nézte,
így sokáig porosodott egy-egy
drágább játék a polcon. Egyre inkább éreztem, hogy ez így
már nem tartható fenn, ezért
fokozatosan és tudatosan csökkentettem a készleteket. Aztán fájó szívvel, de bezártam a
Fakuckót.
- Nefelejcs Egyesület. Hogy
keveredtél bele?
- Úgy keveredtem bele, hogy
az egyesület árusokat keresett
a különböző rendezvényeire és
én 2-3 alkalommal ki is pakoltam. Aztán olvastam a Békési Újságban, hogy az egyesület nyilvános közgyűlést szervez, és a férjem biztatására el
is mentem oda. Nagyon kedvesen fogadtak, megtetszett,
amit csinálnak, a hagyományőrzés nekem is szívügyem, így

ott ragadtam. Jól érzem magam az egyesületben, mert
számítanak rám, tiszteljük
egymást és mindent meg tudunk beszélni. Egyik kikerekíti a másik gondolatát, és mindenki a tehetsége szerint járul
hozzá a sikerhez.
- Kati néni Teázója. Ennek
mi a története?
- Nagyon egyszerű a történet. A rendezvények, díjátadók szervezésekor időről időre felröppent a kérdés: „Ki fogja megfőzni a teát? Kati néni
megcsinálod?” Aztán valaki
kitalálta, hogy tegyünk ki táblácskát. Hát így született meg
Kati néni Teázója. Ma már
persze előfordul, hogy limonádét, szörpöt árulok, de ilyenkor úgy érzem, koromnál fogva is testhez álló feladat.
- Ki is vagy te akkor valójában?
- Békést végtelenül szerető
békési ember vagyok. Nem is
tudnám elképzelni az életemet
Békés nélkül. Egyszerű embernek tartom magam. Úgy gondolom, senki haragosom nincsen. Mindenkivel fel tudom
venni a kontaktust, bárkivel
el tudok beszélgetni. Egyetlen vágyam, hogy viszonylag
egészségben minél tovább tudjak a gyerekeimmel lenni. Érzem a szeretetüket. A férjem
halála óta nincs olyan este,
hogy ne hívnának fel.  Gugé
Következő beszélgetőtárs: Tóth
Zoltán temetési szónok.

Suligála az Eötvösben
tén nagyszínpadra állhattak
az est folyamán. A legkomolyabb, legérzelmesebb előadás
a Farkas Mihály vezette gitárcsoport nevéhez köthető, vala-

mint a missziós felelősök is felléptek egy szép egyházi énekkel. Színpadra állt az iskola
énekkara, míg a végzősök két
osztálya ezúttal is filmben vett

búcsút az iskolától, a tanároktól. A Suligála megkoronázása
a felsősök hagyományos keringője volt, melyet nagy ováció
kísért a lelátókról. 
Sz. K.

Fotó: Vári László

Tizennégy
zenés-táncos,
prózai és színházi műsorszámban mutatták meg tehetségüket, az elmúló tanévben felhalmozott tudásukat és ügyességüket a Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskolája diákjai. A Suligála idejére, május 10-én meg is telt a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ színházterme: szülők, nagyszülők, testvérek
nagy lelkesedéssel és tetszésüket nem a véka alá rejtve figyelték a fellépéseket.
A legkisebbek katicatáncát követően a felsősök életre keltett mesehősössel vicces
jelenetben nevettették meg a
publikumot. A másodikosok
modern tánccal és retro előadással készültek, a harmadikosok sportbeli ügyességüket mutatták meg. A városi
versmondóversenyen legjobb
helyezést elért kisdiákok szin-

A 2/b-sek a nyolcvanas évek zenéire táncoltak. Középen Balog Fábió, akire sokan felfigyeltek.

Medvehagyma – 2. rész
Ha sikerült azonosítani a medvehagymát, az nem jelenti azt,
hogy korlátlanul haza is vihetjük. A legfontosabb szabály, hogy
a védett növénynek csak a levelei gyűjthetők, a hagymák kiásása szigorúan tilos. Magánszemélyek az állami erdőkben naponta legfeljebb 2 kg-ot szedhetnek össze, kizárólag saját felhasználásra. Ennél nagyobb mennyiségben vagy értékesítési célra
csak az erdőgazdálkodó engedélyével lehet medvehagymát
gyűjteni. Természetvédelmi területen emellett szükség van a
természetvédelmi hatóság engedélyére is, fokozottan védett erdőkben pedig egyáltalán nem szabad leszedni a növényt. Az
engedély nélkül vagy tiltott területen szedett medvehagymát az
erdészek lefoglalják, ráadásul a szabályszegő több tízezer forintos bírságra is számíthat.
A szabályokat betartva, nyugodtan gyűjtsék és fogyasszák a növényt. Gyógyhatása és vitamintartalma ugyanis egyaránt jól jön
szervezetünknek a téli hónapok ínsége után.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Óvodába készülünk 2. rész
A bölcsődében töltött napok, hetek, hónapok, néhány
kisgyermek esetében évek
után új intézmény várja a
gyermekeket, az óvoda.
A bölcsődében eltöltött idő
alatt szókincsük folyamatosan
gyarapodik, a szavak jelentésével még nem mindig vannak
teljesen tisztában, de általában
jól és jókor használják a kifejezéseket. Mondatszerkezetük
bővül, egyre inkább használják az összetett mondatokat.
Nyelvtanilag még nem mindig helyesen fejezik ki magukat. Ezekből a felnőtteknek
furcsa, nyelvtanilag helytelen
kifejezésekből keletkeznek a
„gyermekszáj” mondásai. Kiejtés terén is sokat fejlődnek.
De még mindig megfigyelhető, hogy a mássalhangzók kiejtése nehézséget okozhat. Ha
a felnőtt környezet helyes kiejtéssel beszél a gyermekhez,
ezek a kiejtési problémák viszonylag rövid idő alatt helyre
kerülnek. Ha nem, akkor sem
kell megijedni, mert majd segít a logopédus.
Egyre többet kérdeznek. Az
„ez mi?” kérdés helyett a „miért?” kérdés hangzik el ezerszer egy nap. Egyre gyakrabban használja megfelelően a
névmásokat.
Előfordulhat,
hogy még belezavarodik, ilyenkor hangzik el, hogy „tiem”.
Az őket érdeklő témákról
hosszan el lehet velük beszélgetni. Egyre gyakrabban és

egyre szívesebben mesélnek
az otthoni élményekről. Olykor maguk fantáziája alapján fűzik a történéseket, a vágyaikat, örömüket, élményeiket belevetítve fantáziálásra
képesek. Mondókákat, rövid
dalokat, verseket jól memorizálnak. Ugyanúgy egyre többen meg tudják mondani a
nevüket, esetleg a szülők nevét, vagy azt is, hogy hol laknak, ezeket játékos formában
mi is próbálgatjuk gyakorolni. Ismerik a számokat, mechanikusan tudják a számsort.
Szám fogalmuk még nem kialakult.
Láthatóan figyelmesebbek
társaik iránt. Látszik az empátia, a vigasztalás igénye. Megfigyelhetők a barátkozás alapjai, vagyis hogy ki kivel szeret
játszani.
A szobatisztaság az óvodai
felvétel kritériuma. Erőltetni
nem szükséges, mert többet
árthatunk vele, mint használunk. A kisgyermek hamar rájöhet, hogy egy erős adu kerül
a kezébe, a szobatisztaság kérdése, mellyel képes büntetni,
jutalmazni a környezetét vagy
szoronghat, ha túl nagy az elvárás. A türelem meg szokta
hozni a gyümölcsét, az óvodába kerülés idejére a gyerekek
többségénél kialakul a szobatisztaság.
Püski Anita
és Molnár Ildikó,
kisgyermeknevelők
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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
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Bélmegyeren régi kisház nagy kerttel eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 30/48- 42408.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis
tanya vízzel, villannyal eladó 1800 m2 telken. Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66985.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Borosgyánban 100 m2-es tanya eladó
1 hold földdel, főút közelében. Víz, villany, kemence. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
70/216-37-03.
Hajnal utcában felújításra vagy lebontásra ház telekárban eladó, Víz, gáz, villany
van, fürdő nincs. Irányár: 3,7 millió Ft. Érd.:
70/274-33-44.
Frekventált helyen régi ház telekárban eladó. Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 30/34298-07.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-9082.
Kinizsi utcában ház eladó felújításra
vagy teleknek. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
30/389-69-53.
Veres Péter téren II. emeleti, 55 m2-es, erkélyes, kétszobás, tehermentes lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.: 70/50955-71.
Muronyban, a Duna utcában kétszobás,
gáz- és vegyesfűtéses családi ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/488-08-43.
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.
100 m2-es gáz- és vegyestüzelésű kockaház eladó az Attila utcában. Garázs, melléképületek, gyümölcsös. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/835-15-19.
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos,
kívül-belül felújított, beköltözhető kockaház eladó 6,6 millió Ft-ért. Tel.: 66/412955, 30/203-73-41.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Karacson, III. emeleti, ligetre néző, 59 m2es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Tel.: 30/214-75-81.
Petőfi utcában társasházi házrész eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 70/372-61-86.
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.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Kossuth 1-ben első emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/618-56-56.

Apróhirdetések
Három és félszobás családi ház frekventált helyen eladó 7,5 millió Ft-ért. Érd.:
30/342-98-07.
Tárház utcában 1040 m2-es telken 3 szobás tégla ház sok melléképülettel eladó.
Ár: 7.95 millió Ft. Érd: 30/973-2964.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal
1746 m2 telken eladó 8 millió Ft-ért. Tel.:
30/612-70-21, 66/415-469.
Mátyás király utcában háromszobás ikerház eladó 8,1 millió Ft-ért. Érd.: 70/21544-00.
Második emeleti, háromszobás, jó állapotú, erkélyes, egyedis, tehermentes téglalakás Ady 12-ben eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
20/326-79-26.
Összkomfortos nagy családi ház eladó garázzsal áron alul sürgősen eladó. Irányár:
8,7 millió Ft. Érd.: 30/887-82-37.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra is alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Hőzső utcában kertes ház eladó. Irányár: 9,9 millió Ft. CSOK igényelhető. Tel.:
70/387-11-31.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Muronyban padlásteres családi ház nagy
melléképületekkel, újszerű állapotban eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/48808-43.
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 a
Bethlen utcában eladó. Háromfázis, fúrt
kút, vegyes- és gázfűtés. 13,5 millió Ft.
Tel.: 20/48-75-470.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám
alatti összkomfortos ház eladó 14 millió
Ft-ért. Első emeletig lakásra cserélhető.
Érd.: 20/770-73-40.
Kertes ház eladó. Irányár: 14 millió Ft. Tel.:
20/95-15-391, 20/977-02-01.
Egyedi tervezésű, háromszobás, nappali
családi ház a Malomvégen eladó garáz�zsal, melléképülettel. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 20/322-90-50.
Petőfi utcában ipari árammal, két garáz�zsal rendezett családi ház eladó. Irányár:
18,5 millió Ft. Tel.: 30/292-73-72.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kiadó ingatlan
Tanya kiadó 1 hold földdel. Érd.: 70/21637-03, 30/88-78-237, délután.
Kétszobás kertes ház kiadó. 20/264-1665.
Egyszobás+előszobás albérlet kiadó egy
hölgynek bútorozatlanul, fürdőszoba- és
konyhahasználattal. Tel.: 30/667-45-84.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 488 m2 zártkert eladó. Érd.: 30/498-33-03.
Maróban, megközelítően két hektár föld
eladó, ebből 400 m2 bekerített gyümölcsös. Ásott kút, kisebb épület. Érd.:
70/379-14-53.
Nagykertben kert eladó kis téglaépülettel,
fúrt kúttal. Érd.: 30/265-01-69.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre-pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő
bekerített kert termő gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany, kis ház. Érd.: 66/417-043.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval, fizetéskönnyítéssel, villannyal eladó. 20/800-86-71.

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 29. kedd 12 óra

Gyümölcsöskert kis kőházzal Rosszerdőn
eladó. Tel.: 66/634-372, este.

Jármű, alkatrész
Négyütemű rotakapa kocsival, kerékkel,
kapákkal eladó.30/85-81-911.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Segédmotort és nagymotort veszek bontásra. Simson S50 B1 irányjelzős és Simson Schwalbe eladó 70 ezer és 40 ezer Ftért. Tel.: 20/495-21-73.
MTZ-50 traktor, UNHZ-750 rakodógép, fűkasza, borona, kétfejes eke, cirkula eladó.
Tel.: 20/32-50-360.
Simson segédmotort vennék 50 ezer Ft-ig.
Tel.: 30/513-19-56.
Rendszám nélküli Pannónia motoros traktor pótkocsival eladó. Érd.: 30/389-69-53.
Kistestű benzines japán robogót vennék.
Tel.: 70/216-37-03.
Sátras utánfutót keresek, műszakival.
Ajánlatot várom: 20/520-15-40.
Eladó: Renault Twingo 1150 cm3, 2019
aug-ig műszakival, elekt. ablakemelő, központi zár, riasztó, százezer megtett km-rel
350 ezer Ft-ért. Tel.: 66/746-516, 70/22486-49.
K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda és egy szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413-195, bármikor.

Állat
Egyéves bárány süldőre, hízóra cserélhető. Nyúl, süldő és tojó tyúk eladó. Érd.:
70/216-37-03, 30/88-78-237, délután.
Vágnivaló nyúl, süldő nyuszi, előnevelt
csirke, kacsa eladó. Raktár u. 24. 70/88193-00.
Eladó: 5 db anyakecske, 5 db anyabirka továbbtartásra vagy vágásra. Érd.:
66/643-658, 20/500-13-62.
Gyöngyöstojás eladó. 30/504-07-11.
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/50808-95.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 25 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

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. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Megbízható férfi éjjeliőri munkát keres.
Tel.: 30/67-52-575.
Megbízható nyugdíjas férfi saját gépkocsival vagy a tulajdonoséval vezetésbe segítene. Érd.: 30/269-04-17.
Férfi idősgondozói munkát keres. 70/77112-34.
Nyugdíjas kőműves keresek javításokhoz. Érd.: 70/216-37-03, 30/88-78-237,
délután.
Házkörüli kisegítői vagy idősgondozói
munkát keresek. Tel.: 70/246-74-98.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Mobil állványos streetball kosárlabda palánk eladó. 20/93-51-683.
Eladó: üzemképes hegesztő trafó, jó állapotban lévő fűkasza. 30/85-81-911.
Bélmegyeren 300 l-es régi, de jól működő
fagyasztóláda, hármas bontott ablakkeret.
Tel.: 30/48-42-408.
Eladó: két db működőképes televízió, 26os KTM fehér női kerékpár 10 ezer Ft-ért.
Érd.: 70/216-37-03.
Kamuton eladó: kukoricamorzsoló, fatüzeléses perszelő. 70/304-16-10.
Hagyatékból rekamiék, szőnyegek eladók.
Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: I. világháborús fotók, képek, 2
m-es jukkapálma, mindenféle méretű befőttes üvegek. Tel.: 66/630-599, este.

Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz,
régi is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, vitrinszekrény, szódás üvegek, 3738-as bakancs, női bundák, rekamié, régi
vasaló, szobafenyők, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot,
zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet.
Tel.: 30/245-69-25.
Bognár gyalupad eladó. Érd.: 66/636-671.
Két db támlásszék eladó. Érd.: 66/413771.
Eladó: AEG 120 l bojler, középszőnyegek,
dohányzóasztalok, WC kagyló tetővel,
csaptelep, Lucznik lábbal hajtós varrógép.
70/612-83-74.
Eladó: 2 db fotel+1 db ágyazható kanapés garnitúra, 2 db fotel, ágyneműtartós
heverő. Tel.: 70/509-55-71.
Aludobozért érte megyek. 70/201-70-00.
Kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes
üvegek lapkával olcsón nagy tételben is
eladók Gyulán. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, centrifuga, famázsa 3 q-ig súlyokkal, talicska,
3 db 220 l-es műanyag hordó, olcsón.
70/235-04-82.
370 l-es kombinált hűtőszekrény eladó
újszerű állapotban 50 ezer Ft-ért. Érd.:
30/342-98-07.
Alfa háztáji fejőgép eladó. 30/403-19-28.
Eladó: napozóágy, munkaasztal székkel,
fűrészek, súlyzók, új eredeti német vízszűrő, német masszázsfotel, rozsdamentes mosogató. Tel.: 30/272-43-50.
28-as erős férfi kerékpár és búza eladó.
Érd.: 66/410-204.
Új légpuska 12 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
30/513-19-56.
2 db elektromos kerékpár megkímélt állapotban betegség miatt eladó. Érd.: 70/2315-919.
Eladó: ruhásszekrény, konyhaszekrény, fenyőfa polcok, székek, asztalok, külső ajtó,
teraszajtó, ablakkeret, divatos ruhák. Érd.:
70/216-37-03, délután.
2000 db kecskeméti jubileumi paradicsompalánta eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
Thomas szivattyú, motoros permetező, 50
l-es üvegballon, akácdeszkák, diófarönk
eladó. Érd.: 70/379-14-53.
Eladó: vízszintes új gatterfűrész folyamatos megrendeléssel, ipari ponthegesztő,
vasipari koptatódob. 20/520-15-40.
Háromkarikás gáztűzhely, szagelszívó
jó állapotban elérhető áron eladó. Tel.:
30/907-40-66.
Aggregátor, tápkocka-készítőgép, fóliatartó bordák, alu pérócsövek eladók. Tel.:
70/508-08-95.
Oxigén- és dissous palack minden tartozékával eladó. 30/543-33-03.
Alig használt rózsaszín-fehér 26-os kerékpár 50 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 70/24674-98.
220-as trafó, japán táskapermetező tömlővel és pisztollyal eladó. Érd.: 30/26904-17.
Háromrészes szekrénysor, dohányzóasztalok, fotelek, régről ágyneműtartós heverők eladók. Érd.: 66/630-599, este.
Kétszemélyes, kihúzhatós kékhuzatos kanapé 20 ezer Ft-ért eladó vagy süldőre,
malacra cserélhető. Eladó kéttálcás mosogató, régi fafogas, műanyag rekeszek.
Érd.: 70/21-63-703.
Olcsón eladó: rácsos kiságy, gyermek etetőszék, gyermekülés kocsiba, háromajtós
emeletes szekrény, csillár, vasaló, kerékpárülés. Érd.: 66/416-747.
Eladók: kádba helyezhető fürdetőszék,
régi konyhaszekrény, asztalok, tollpaplan,
lekváros szilke, zsírosbödönök, 50 l-es
üvegballon kassal, 28-as Csepel női kerékpár, régi szerszámok. Tel.: 66/630-599,
este.
Eladó: szobai rokkantkocsi, vezetékes
gáztűzhely, horgászbotok, új, háromkerekű robogó, fűnyíró, ruhásszekrény, rekamié, ágyneműtartó. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Eladó: paprikadaráló, rotakapához barázdahúzó, 30 l-es zománcos lábas, férfi cipők, ingek, pólók, pulóverek, asztalos kézi
szerszámok. Érd.: 66/416-747.

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

Fülzúgás ellen lézerrel
A lézerkezelés során az energiaátadás a halló sejtek gyors
regenerálódásához, az immunrendszer erősödéséhez, a
sejtosztódás felgyorsulásához, valamint a specifikus védekező molekulák aktiválódásához vezet. A lágylézer akupunktúrás alkalmazása tovább fokozza a TinniTool hatását.
Krónikus fülzúgás, alvási zavarok és relaxációs nehézségek
esetében a kezelést akusztikus terápiának is kísérnie kell.

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

Szakmai napot tartottak
A közelmúltban rendezték
meg a Bölcsődék Napját a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsödében. A nap díszvendége Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutatót volt, aki Nevelés az
élet szolgálata címmel színvonalas szakmai előadást tartott
a békési óvónők és bölcsődei
szakemberek előtt. A jó szakmai együttműködés jegyében
meghívták a békési református
fenntartású óvoda pedagógusait, valamint Gyuláról is érkez-

tek kollégák. Az előadás után a
Bóbita Integrált Tagóvodában a
békési óvodapedagógusok által
készített fejlesztő játékokat mutatták be műhelyfoglalkozásokon a vendégeknek.
– A bölcsődék napja, amely
egyben nevelési értekezlet is
volt, nagy sikert aratott. A nap
Békés Város Önkormányzata és Izsó Gábor polgármester
személyes támogatásával valósulhat meg – tájékoztatott Béres Istvánné igazgató.  Sz. K.

megnyitottunk!
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

Szereti olvasni a Békési Újságot?
Kiadását adója 1%-ával támogathatja!
Adószám: 18376287-1-04.
Kedvezményezett: Családért Alapítvány

Fess
Rochilde
 Nyári pólók,
 divatruhák,
 rövidnadrágok,
 nyári cipők,
 továbbá fürdőruha
és ágynemű
érkezett!
Csirkerendelést
felveszünk!

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!

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

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

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Egy nyelvet beszélünk
Hamis barát

Szerintem mindannyian tudnánk valamit
mondani a hamis barátokról – ám most a fordító hamis barátairól beszélünk, azaz azokról
a szavakról, amelyek több nyelven hasonlóan hangzanak és íródnak, mégsem azt jelentik, amit várnánk. Lássunk egy egyszerű példát! Állítólag a háború után az amerikaiak
segélycsomagokat küldtek Németországba,
az ottani lakosok azonban mégsem nyitották
ki őket. Hogy miért? Mert az volt rájuk írva,
hogy Gift – ami angolul ugyan ajándék, de
németül méreg. Ha már a németnél tartunk,
a komisch jelentése a várt komikus helyett:

MÁR 3 ÉVE BÉKÉSEN,
10 ÉVE BÉKÉSCSABÁN

Békési programajánlatok május 22. - június 6. között

KÖZEL 25000 ÜGYFÉL MÁR MINKET VÁLASZTOTT!

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
BÉKÉS, PAVILON SOR 9.
bekes@dh.hu

www.dh.hu

Az olvasást népszerűsítik

mondó versenyen 2017 áprilisában a versmondóknak 26 jutalomkönyvet adott 30276 Ft
értékben. Az Országos Könyvtári Napok keretében a „Találkozás Réz András filmesztétával” című est és a Süti-parti vetélkedő költségeihez is hozzájárultak.
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel és a Jantyik
Mátyás Múzeummal közösen
szerveztek online helyismereti
vetélkedőt „Középiskolai helyismereti totó Békés város jelenével és múltjával kapcsolat-

ban” címmel. Az Önkormányzattól kapott pályázati forrásból biztosították a könyvjutalmakat.
A könyvtár 3185 olvasója,
a város és a városkörnyék lakossága választhatja az alapítvány programjait a szabadidő
kulturált eltöltéséhez, mások
mellett a havonta rendezett
Irodalmi Svédasztalt, ahol az
alapítvány elnöke, Szilágyiné
Szabó Ágnes vezetésével egyegy irodalmi műről beszélgethetnek a résztvevők.
A Békési Könyvtárért Alapítvány részletes közhasznúsági beszámolójáról és a támogatási lehetőségekről tájékozódhat a könyvár honlapján, az
alapítvány menüpontban vagy
személyesen a könyvtár olvasótermében. 


Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

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

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

Május 25. péntek 17 órától
Bio-Konyha szakkör: Bébi- és babaételek. A
részvétel díjtalan.
Kulturális központ
Május 27. vasárnap 9 órától
VII. Körös Kupa Amatőr Sárkányhajó Verseny.
Kishajókikötő
Május 27. vasárnap 14 órától
Városi Gyermeknap. A belépés díjtalan.
Dánfoki Üdülőközpont

+36 30 985 0904

A Békési Könyvtárért Alapítvány elkészítette a 2017.
évi közhasznúsági beszámolóját. A bevételük jelentős részét képezi a személyi jövedelemadóból felajánlott egyszázalékos felajánlás (201160 Ft)
és az olvasóktól kapott 55710
Ft adomány. Békés Város Önkormányzatától pályázat útján
2017-ben 85000 Ft támogatást
kapott a civil szervezet rendezvényekre, vetélkedőkre.
A Békési Könyvtárét Alapítvány 2017-ben 134 dokumentumot (könyveket, folyóiratokat, cd-ket) vásárolt 220235 Ft
értékben a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtárnak (díjakra,
leltározásra), továbbá ott folyó
rendezvényeket támogatott.
A Költészet Napja tiszteletére
rendezett Versünnepen és Vers-

furcsa. Ugyancsak német a Kunst, amely várakozásainkkal ellentétben nem fogást, mesterkedést jelent, hanem magát a (nagybetűs)
művészetet. A Wirtschaft is hamis barát: ott
csupán gazdaságot, nálunk meg rendetlenséget és zűrzavart jelent. Zebrát se keressünk
Németországban, legfeljebb az állatkertben,
mert a gyalogátkelőhelyet máshogy hívják.
Olaszul a calcio nem az elvárható kalciumot
jelenti, hanem a labdarúgást, az influenzához
pedig nem a zsebkendőt kell odaképzelnünk,
mert befolyást jelent.
Szilágyiné Szabó Ágnes

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

Június 4. hétfő 15 órától
Megemlékezés a trianoni békeszerződés aláírása
98. évfordulóján. Beszédet mond: Kálmán Tibor
alpolgármester.
Honfoglalás tér

Június 4. hétfő 18 órától
Wass Albert emlékest. Ismerős Arcok zenekar és
Simó József közös estje. Belépőjegy: 2000 Ft/fő,
Békés Kártyával: 1500 Ft/fő. Kulturális központ
Június 5. kedd 16:30
Irodalmi Svédasztal. Szil Ágnes új kötetének bemutatója.
Könyvtár
Június 5. kedd 18 órától
A Budapesti Fesztiválzenekar kamarakoncertje.
A belépés ingyenes.
Békési Pálinka Centrum
Június 6. szerda 16:30
Filmklub. Műsoron az Országúton című olasz
filmklasszikus. A belépés ingyenes.
Könyvtár

Félszázan a Filmklubon
Rekordot döntött a Püski
Sándor Könyvtár Filmklubja:
még soha ennyien nem tolongtak egy-egy vetítés miatt a tavaly ősszel kezdett sorozatban.
A nagy érdeklődést a vetített
film magyarázza. Enyedi Ildikó 2017-ben bemutatott, számtalan fesztiváldíjat begyűjtött,
Arany Medve-díjas és Oscar-díjra jelölt alkotása, a Testről és lélekről került vászonra.
A magyar és nemzetközi rendezőnőkről, Enyedi Ildikó művészetéről, korábbi nagyjátékfilmjeiről ezúttal is Szegfű Katalin filmtanár, a Filmklub házigazdája tartott előzetes ismertetőt. A ve-

tített filmről elöljáróban elmondta, hogy hosszú-hosszú hallgatás
után készítette el a rendezőnő,
aki egyben forgatókönyvíróként
is jegyzi az alkotást. A sokakat
felzaklató, különös témájú és látványvilágú film a zárkózott Mária és Endre megküzdött szerelmét mutatja be. A filmet a békési
publikum szimpátiával fogadta és hosszan elbeszélgetett mondanivalójáról, mély rétegeiről.
A Filmklub június 6-án folytatódik. Újra egy
klasszikus kerül vászonra: Federico Fellini 1954ben bemutatott alkotása, az Országúton. Főszerepben Giulietta Masina és Anthony Quinn.

KÉSZ-díj Szeverényi Barnabásnak
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi műsorban a kitüntetett mellett (aki a békéscsabai műkedvelő irodalmár
Csorba Tibor egyik versét szavalta) a zeneiskola növendékei,
a Belencéres Néptáncegyüttes
szólótáncosai és a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium di-

ákjai működtek közre. Egyikük Szeberényi Barnabás versét mondta el, ugyanis három
éve megjelent az évtizedek óta
gyűjtögetett, kiérlelt költeményeinek kötete, melyben mások mellett megvívott istenhitéről is bizonyságot tesz.
A tizenharmadik KÉSZ
díjátadásra Békésre érkezett

a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége országos elnöke,
Makláry Ákos, valamint a társelnöke, Dr. Galgóczy Gábor is.
Makláry Ákos kiemelte, hogy a
kultúra műveléséért és továbbadásáért sokat tett díjazott hitből élő ember, akit példaként
állít önmaga elé a békésiek közössége. 
Szegfű K.

Szeretné, ha vállalkozásának több megrendelője vagy vásárlója lenne?
Szeretné felpörgetni üzletét? Ha igen, akkor hirdesse meg a Békési Újságban!

Keressen minket!
Telefon: +36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Újabb bajnoki cím Laczó Daninak

Jótékonyságból futottak
Első alkalommal rendezte meg
a Viharsarki Gát Félmaratont
nemrégiben a Mozdulj Meg Alföld Egyesület. A sporteseményre 85 nevezés érkezett. Ki-ki
erőnléte alapján választhatott a 7
illetve a 21 kilométeres táv között. A futás Békés-Dánfokról
indult és a Kettős-Körös mentén a dobozi híd irányába vezetett. A félmaratoni távot teljesítők a dobozi híd-békési híd kört
tették meg.
Kovács Attilától, a szervező
Mozdulj Meg Alföld Egyesület

Berill

elnökétől megtudtuk, hogy a
testmozgás és a környék természeti adottságainak népszerűsítése mellett céljuk volt a
Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány támogatása is.
A futóverseny bevételét, 115
ezer forintot dr. Abdulrahman
Abdulrab Mohamed, az alapítvány vezetője vette át.
Kovács Attila hozzátette,
hogy a versenyt a következő
években is szeretnék megrendezni, évente más és más jótékonysági szervezetet segítve.

Ékszer
és Zálogház

Ajándékozzon szeretteinek,
gyermekének, unokájának értékálló
arany ékszert BALLAGÁSRA is!

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.: 0+36-70/551-4570
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
552/2017. (XII. 28.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendeletét
annak érdekében, hogy a 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi besorolást kapjon.
A módosítás miatt Békés Város Önkormányzata véleménynyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat szükségességének
és tematikájának meghatározása) fordult a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005. (I.11) Korm. rendelet alapján.
A beérkezett véleményeket Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2018. (IV. 26.) határozatával elfogadta.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint a
teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.
A tervezési területen belül tervezett módosítás a következő:
A 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz. terület a jelenlegi Lf1a falusias lakóterületi besorolásból kereskedelmi, szolgáltató
területbe kívánja átsorolni, melyre a jelenleg érvényes Helyi
Építés Szabályzat 42.§ (2) bekezdése szerint „Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező
lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.”
Az ingatlanon jelenleg is gazdasági tevékenység folyik.
A tervezett módosítással kapcsolatosan
lakossági fórumra kerül sor.
Helye: Békési Polgármesteri Hivatal díszterme
Ideje: 2018. június 11. hétfő, 16 óra

Horgász
szemmel
BALIN PERGETÉSE
A balin kiváló pergetőhal,
ezért sokan szeretik horgászni.
Ugyanakkor szálkás húsa miatt
nem igazán kedvelt fogyasztási hal. A Körösök balinállománya időszakosan változó. Minden évszaknak megvan a sajátos pergetési stílusa. Főként tavasszal, az ívásidőszak beállta
előtt a duzzasztóművek alatti
részeken lehet egy-egy kapitálisabbat elcsípni. Vannak időszakok, amikor a balinok aktívabban táplálkoznak. Ez a sneci
ívás időszaka illetve a közvetlen
azutáni időszak, amikor látványosan kergetik a rajokban
hemzsegő sneciket. Ekkor élesíthetjük a wobblerjeiket. A tömeges rablások sokszor másodpercenként ütik a víz tetejét.
Ilyenkor egy jól irányított felszíni wobblerrel megtizedelhető az állomány, mert a víz felszínén jól vezetett műcsalinkat
hamar elkapják. Az Élővíz-csatornában is egyre több balin
van, bár ott nehezebb horgászni. Hamar kiszúrják a horgászt
a parton és eliszkolnak. Csak az
óvatos horgász számíthat jó fogásokra. Az ajánlott műcsali a
kisebb méretű twister illetve a
4-6 cm minnow wobbler és felszíni popper csali. Ezek esetében számíthatunk jó fogásra.
Szekerczés Sándor

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

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

A Szegeden megrendezett
maratoni kajak-kenu országos bajnokságon május 15én a párosok versenyét rendezték meg. A Békési KajakKenu Club Laczó Dániel révén volt érdekelt. A számtalan
korosztályos magyar bajnoki
és nemzetközi versenygyőze-

lemmel büszkélkedő sportoló ezúttal a felnőttek között
az UTE versenyzőjével, Nagy
Gergely Balázzsal együtt evezte le a 26 kilométeres, embert
próbáló versenytávot a kenu
párosok versenyében. A távot
1 óra 59 perc alatt teljesítették, és ezzel megnyerték a ma-

gyar bajnoki címet. Nagy riválisuk, a világbajnoki címvédő
Kövér Márton–Dóczé Ádám
egység sérülés miatt nem tudott elindulni. A versenyben
mindössze három hajó indult,
az egyik egységet lekörözés
miatt kizárták – írta meg a
nemzetisport.hu.

közlekedési
balesetek
 Április 30-án a Csabai utca
és a Kalászsor utca kereszteződésében egy kerékpáros
férfi a jelzőtábla utasítása
ellenére nem adott elsőbbséget a neki jobbról érkező
személyautónak és összeütköztek. A biciklis könnyű
sérüléseket szenvedett.
 Május 11-én a Széchenyi téren egy tolató személygépkocsi elsodort egy gyalogost.
A nő könnyű sérülést szenvedett. E napon a Veres Péter téren egy személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget egy segédmotorkerékpárral közlekedő férfinak. A motor vezetője fékezett, a járművek nem ütköztek össze, de a férfi elesett és
súlyosan megsérült.

Győzelem a szezonzárón:
ezüstérmes a Békés-Drén KC
Győzelemmel búcsúztatta
a bajnoki évet a Békés-Drén
KC NB IB-s férfi kézilabdacsapata. Papp Bálint alakulata hazai pályán fölényesen
verte a Törökszentmiklósi
KE gárdáját, ezzel ezüstérmes lett az Ózdot verő Mezőkövesd mögött. A 40-28-as
végeredménnyel zárult összecsapáson a békésieknél a leg-

eredményesebb gólszerző a
hatgólos Oláh volt.
Papp Bálint minden játékosának bőséges lehetőséget biztosított, így valamennyien kivehették a részüket az évzáró sikerből, amely ezüstérmet
hozott a hazaiak számára. Remek gálamérkőzéssel búcsúzott tehát csapatunk a 201718-as bajnoki évtől.

- Gratulálok a csapatnak
az egész évi teljesítményéhez.
Örülök, hogy győzelemmel
búcsúztunk a lelkes közönségünktől, melynek ezúton is
köszönjük az egész éves buzdítását - nyilatkozta Papp
Bálint edző.
A csapat megkezdte a készülést a következő idényre.
Styop Barbara
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