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Görgényi Tamás festő- és szob-
rászművész alkotásai ból nyílt kiál-
lítás a Békési Galériában.  

7. oldal

A következő idényben is az első 
osztályú kosárlabda bajnokság 
kiemelt csoportjában játszik a 
Békés.  8. oldal

A lapszám üzenete
Az emberek nem a sorsuk, 

hanem csupán a saját elméjük rabjai.
(F. D. Roosewelt)

Hála és köszönet a felújításért
Az elmúlt hónapokban 

közadakozásból felújította a 
templomtornyot és a kerengőt 
a Békési Református Egyház-
község. A munkák befejezésé-
ért adtak hálát május 27-én, 

az istentiszteleten. Igehirde-
tésében Katona Gyula espe-
res a gondviselő Isten iránti 
hála és köszönet szükségessé-
géről prédikált. Az Isten jó-
ságáért hálatelt szívű ember 

alázatosan leborul, megnyílik 
a szeme saját bűnei és mulasz-
tásai meglátására, de a jövő-
re reménykedve tekint, rend-
szeresen imában és bibliaolva-
sásban keresi a kapcsolatot a 

Megváltóval – foglalta össze a 
kiválasztott ószövetségi bibliai 
történet lényegét és máig ér-
vényes mondanivalóját az ige-
hirdető.

(Folytatás a 3. oldalon)

Könyvbemutatók 
az Ünnepi Könyvhéten

Városunkban is megtartják 
a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. 
Gyermekkönyvnapok rendez-
vényét június első hetében. 
Június 7-9. között a könyv-
tár előtti sátorban kedvez-
ményes könyvárusításra ke-
rül sor. A könyvbarátokat két 
könyvbemutató is várja. Jú-
nius 5-én, kedden 16:30-tól 
Szil Ágnes Életünk legszebb 
napja című prózakötetét lehet 
megismerni. A békési írónő-
vel Barlog Károly szerkesztő és 
Pál-Kovács Sándor beszélget. 
Június 8-án, pénteken 17 órá-
tól Révész Szilvia „Keserűből 
édeset - Istennel a kríziseken 
át” című könyvének bemuta-
tója lesz. A szerzőt első köte-
téről Szegfű Katalin újságíró 
kérdezi. A Könyvhét napjai-
ban Filmklubba is hívják az ér-
deklődőket. Az Országúton cí-

mű klasszikust lehet ingyene-
sen megtekinteni június 6-án, 
szerdán fél öttől. Még két 
rendezvény lesz: a gyermek-
könyvtárban bohóckiállítás te-
kinthető meg, míg a családok-
nak nyílt napot tartanak júni-
us 9-én, szombaton 10-18 óra 
között. Kézműves foglalkozá-
sok, családi mozizás, társasjá-
tékozás és persze a könyv, az 
olvasás áll majd a Családi nap 
fókuszában. 

Sok vidám apróság a gyermeknapon
A Dánfoki Üdülőközpont 

adott idén is otthont a Városi 
Gyermeknapnak, melyet ci-
vil összefogásból és helyi in-
tézmények, sportszervezetek 
közreműködésével a kulturá-
lis központ szervezett meg má-
jus utolsó vasárnapján. Játékos 
sport- és ügyességi vetélkedők 
végeláthatatlan sora mellett a 
szabadtéri színpadon zajló fel-
lépések, kézműves foglalko-
zások, tűzoltó bemutató, tar-
kabarka kirakodóvásár és mi-
ni vidámpark is emlékezetessé 
tette a napot, ami tényleg csak 
a gyerekekről szólt. A progra-
mot záró Belencéres Táncház 
előtt idén sem maradt el az a 
tombolasorsolás: izgulhattak a 
játékos vetélkedők apró részt-
vevői, hogy sikerül-e az élmé-

nyek mellé még egy-egy sport-
eszközt vagy játékot bezsebel-
niük. A Békési Diákok Atléti-

kai Clubja a játékos sportvetél-
kedő keretében külön versenyt 
is hirdetett, melyben korcso-

portonként megkeresték a leg-
tehetségesebb fiú és lány Szu-
perbajnokot. 
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Áramszünet
Június 15-én, pénteken a 

Rendelőintézet József Atti-
la utcai telephelyén a szak-
rendelések áramszünet miatt 
szünetelnek. A többi telephe-
lyeken (fürdő, fogászat, bőr-
gyógyászat) az ellátás válto-
zatlan. A felnőtt és gyermek 
háziorvosi rendeléseken sür-
gősségi ellátás lesz 7-15 óra 
között, a rutinszerű kérések-
kel (havi receptírás, beutalók, 
stb.) kérjük, hogy máskor ke-
ressék fel a háziorvosokat, 
akik – mivel az áramszünet 
miatt a telefonközpont sem 
működik – mobiltelefonjai-
kon lesznek elérhetőek. Meg-
értésüket köszönjük. 

A Hevesi Happy Band elhozta gyermekműsorát, amibe a kicsiket is bevonták.

Programválogatás 
a zenei napok kínálatából
A 42. alkalommal sorra kerülő Békés-tarhosi Zenei Napok 
június 17. és július 1. között várja és hívja a muzsika barátait 
koncertekre, irodalmi és táncelőadásokra, képzőművészeti 
attrakciókra. 

A kulturális központban 
sorra kerülő nyitóhangverse-
nyen hagyományosan a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
két Beethoven zeneművet ad 
elő. Ingyenesen hallgatható 
meg Gryllus Dániel és Lackfi 
János Feldaraboljuk a vég-
telent című előadása június 
19-én, kedden este ugyan-
ott. Szintén díjtalan a belé-
pés Tamási Áron: Hullámzó 
vőlegény című színművének 
előadására, ami június 24-én 
várja az érdeklődőket. Koz-
ma Levente orgonaművész a 
református templomban jú-
nius 18-án, míg Matuz Ist-
ván fuvolaművész június 27-

én a katolikus templomban 
ad koncertet a zenei napok 
idei sorozatában. 

Táncos-zenés fellépésként 
említhető a Hegedűtől a ba-
lettcipőig című est június 25-
én neves közreműködőkkel, 
valamint a Belencéres Nép-
táncegyüttes hagyományosan 
nagyszabású gálaelőadása jú-
nius 29-én. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Régi-új hobbi: a futás
Az utóbbi időkben szerte Magyarországon új hobbi 
művelőit látni a köztereken, utak mentén, sportpá-
lyákon, töltéseken. A futás szerelmeseinek száma 
látványosan megnőtt. 

A jelenség oka feltehetően mindenekelőtt az, 
hogy divat lett az egészséges 
életmód. Erről sokszor beszél-
nek az orvosok, dietetikusok, 
sportszakemberek, és a kö-
zösségi médiában is hangsúly-
lyal jelenik meg. Az emberek 
szeretnének tovább élni, még-
pedig egészségben élni egyre 
hosszabb életet. Ehhez pedig 
kézenfekvő a testedzés. A fu-
tás olcsó sportnak számít, 
egy jó minőségű futócipő mel-
lett némi kényelmes ruházat-
ra van hozzá szükség. Bármely napszakban és 
évszakban űzhető, különösebb előképzettséget 
nem igényel.

Futás, gyaloglás nélkül alig képzelhető el az 
életünk, bár technikai eszközök révén olyan ké-
nyelmet biztosítunk magunknak, ami a mozgás-
szegény életmódra szoktatott. Jó ebből a kénye-
lemből időnként kilépni, célokat kitűzni és azokat 
megvalósítani. A futás közösségépítő is lehet, pár-
ban vagy többen élvezetesebb.

Futás közben oldódik a feszültség és csök-
ken a fájdalomérzet, ebben a szervezetben 
felszabaduló hormonoknak van szerepe. Van 
egyéb pszichológiai hatása is. Például megnő 
az önbecsülésünk abból adódóan, hogy le tud-

juk győzni a saját lustaságunkat. Emellett fel-
szabadult állapotba kerülünk. Fogékonyabbá 
olyan külső és belső ingerekre, amelyeket más-
kor alig veszünk észre. Jobban észleljük az iz-
maink feszülését-lazulását, szívünk dobbanása-

it vagy az orrunkba, tüdőnk-
be áramló levegő útját. Belső 
gondolati világunk felé fordu-
lunk, saját fantáziaképeink 
villanhatnak fel, korábbi em-
lékképek juthatnak eszünk-
be. Belső kívánságainkat, leg-
titkosabb érzéseinket fogal-
mazhatjuk meg magunknak. 
Sokan vallják (Alan Sillitoe: A 
hosszútávfutó magányossága 
című kisregényében is erről 
ír), hogy futás közben nagyo-

kat gondolkoznak, akkor jutnak eszükbe a leg-
mélyebb gondolatok.

Milyen távon fussunk? A rövid távú gyors futás 
a robbanékony embereknek ajánlható. Azok, akik 
hosszabb, akár több kilométeres távokat futnak le 
vagy gyalogolnak, azok kisebb izommunkával, de 
sokkal kitartóbban képesek teljesíteni. 

Mint minden mozgásformánál, a futásnál is 
elengedhetetlen az eredmény elérésében a fo-
kozatosság és a rendszeresség. Nagyon fontos 
a tudatos bemelegítés az ízületek védelme érde-
kében. Sportolás után pedig kellő energia- és fo-
lyadékbevitelről kell gondoskodni. Aki túlsúlyos, 
válasszon a térdre kevésbé megterhelő mozgás-
formát!
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Élő fortélyaink

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Kiváló családi környeze-
tet tudhatok magam mögött. 
A mindennapi szeretet és tá-
mogatás meghatározta élet-
pályámat. A humánus szemé-
lyiségem révén a békéscsabai 
Szent Györgyi Albert Szakkö-
zépiskolába szereztem érett-
ségit. Ezt követően a Szege-
di Tudományegyetem Egész-
ségügyi karán végeztem el 
főiskolai majd egyetemi ta-
nulmányaimat gyógytornász-
fizioterapeuta szakon. Az 
utóbbi években a látóterem 
sokkal szélesebb spektru-
mú lett és megerősítést kap-
tam abban, hogy mivel szeret-
nék foglalkozni. Dolgoztam 
gyógytornászként, személyi 
asszisztensként, beleláttam a 
HR-es munkakörbe, a Dánfo-
ki Üdülőközpont táborvezető-
je voltam, és jelenleg rehabili-
tációs mentorként dolgozom 
egy cégnél. Emellett végzem 

magángyógytornászi tevé-
kenységem. 

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Életszemléletem alapján 
sok mindent sikernek tudok 
be. Büszke vagyok mesterdip-
lomámra, mint fizioterapeuta, 
aztán a blogíró tevékenysé-
gemre, amelyben a közössé-
gi média csatornáját haszná-
lom fel, hogy nagyobb célkö-
zönséghez eljussanak a szak-
mai-, és a tudatos életszemlé-
lettel kapcsolatos gondolata-
im (FysioLife). Sikerként élem 
meg minden páciens gyógyu-
lási folyamatát, fejlődését, il-
letve azt, amit az együtt töltött 
idő alatt nyújthatok számukra. 
Sporttevékenység terén pá-
rommal címvédő magyar baj-
nokok vagyunk kajak-kenu 
sportágban. Továbbá egy saját 
mozgásirányzatot képviselek, 
FysioFitt néven. Így a gyógy-
tornászi szakmámnak szerves 
eleme az edzői szemlélet. 

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

- Sok terv, álom, ambíció, el-
képzelés lebeg a szemem előtt. 
Vannak Békésen lehetőségek, 
de nagyon vonzódok más-más 
kultúrák iránt is. Nem félek a 
kihívásoktól, hiszen az elmúlt 
időszakban rengeteget tapasz-
taltam más-más területen is. 
Igyekszem a jelenben élni, de 
annyi biztos a jövőre gondol-
va, hogy minden pillanatot úgy 
szeretnék megélni, hogy minél 
több élményt, és boldog per-
cet tudjak magaménak, mert 
az élet sokkal többet rejt, mint 
amit a mókuskerékben látunk... 

A stafétát Kondacs Enikőnek 
adom tovább. 

NÉVJEGY
Név: Dobi-Mózes Ildikó
Foglalkozás: fizioterapeuta, gyógytornász
Kedvenc zene: azok a zenék, amik életérzést adnak, hatását nem tudom szavakkal leírniKedvenc film: nincs kedvenc filmem, szintén az érzéseim határozzák meg
Kedvenc étel: hamis tortilla házilag
Kedvenc ital: rozé fröccs
Kedvenc hely: Madeira

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

BALATON – SZIGLIGETI VÁR

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.

Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, 
mint amennyi  a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron 

új kedvenc helyeidre!
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Példaértékű összefogás
Az elmúlt év őszén néhány 

kerttulajdonos és ott élő azzal 
kereste meg Izsó Gábor pol-
gármestert, hogy a leromlott 
állagú malomasszonykerti jár-

da felújítását kérjék. A lakosok 
azt is felajánlották, az önkor-
mányzati támogatás mellett 
maguk is „beszállnak” a költ-
ségekbe. Végül abban egyez-

tek meg, hogy a felújítási költ-
ségek harmadrészét a lakosság 
fizeti, a többit pedig az önkor-
mányzat állja. Mivel mintegy 
80 adakozó részéről összegyűlt 
az összeg egyharmada, a na-
pokban elkezdődött az 1400 
méter hosszú, egyméter széles 
betonjárda építése. Az ünne-
pélyes alapkőletételnél a pol-
gármester mellett a körzet ön-
kormányzati képviselője, De-
ákné Domonkos Julianna is 
köszönetet mondott az ada-
kozóknak. Izsó Gábor kiemel-
te, hogy más felújításoknál is 
előnyt fognak élvezni azok a 
közösségek, melyek hozzájá-
rulnak a költségekhez. 

Európa II.

Nemrégiben jelent meg 
egy interjú Palmer-Buckle 
ghánai érsekkel. Ne tessenek 
megijedni, jórészt igencsak 
világi dolgokról lesz szó 
benne, bár kereszténységről 
és iszlámról, globalizációról 
és nemzetközi nyomásról, 
az öreg Európáról és a fiatal 
Afrikáról közli gondolata-
it az érsek. Ghána körülbe-
lül háromszor akkora, mint 
Magyarország, 29,4 millió la-
kosa van, kétharmaduk 35 
év alatti. A keresztények az 
ország lakosságának 71%-t 
teszik ki.

Nekünk, történelmi egy-
házaknak arra kell nevel-
nünk őket, hogy mélyen 
gyökerezzenek a keresztény 
hitben, erkölcsben, mert ez 
védi meg őket a globalizá-
ció, a szekularizáció és az 
iszlám kihívásától is. Mi szo-
ciális, egészségügyi, oktatási 
szolgáltatásokat nyújtunk. 
A karitatív szolgáltatások 
58%-t működteti az egyhá-
zunk. Nagyon jók az öku-
menikus kapcsolatok, bár-
mikor felhívhatom a protes-
táns püspököket. Az Egyház 
prófétai szerepet vállal. Eu-
rópában a hit ehhez képest 
sokkal inkább a privát szfé-
rába tartozik, és ezt nagyon 
sajnálom. Itt bátraknak kell 
lennünk, nem maradha-
tunk kívül, el kell vinnünk 
az evangélium sóját a köz-
oktatásba, és mindenhová, 
ahol a morális jellegű dönté-
sek megszületnek. A keresz-
ténységnek az élet közép-
pontjában kell lennie.”

A globalizációról szólva 
kifejtette, hogy papjaiknak 
el kell menniük a másik kon-
tinensre, hogy meglássák az 
Egyház valóban egyetemes 
arcát. Európa számos részén 
vannak már afrikai missziós 
papok. Tudni kell, hogy Af-
rikában sok papi hivatás szü-
letik. Ennek oka a demográ-
fiában és a vallásosságban 
keresendő. Az afrikai ember 
nagyon vallásos, Afrika na-
gyon fiatal kontinens, lakos-
ságának 65%-a fiatal. Min-
denütt növekedés tapasztal-
ható: vallási, kulturális téren 
is, sőt az iszlám is növekszik. 
A kereszténység is fiatal Af-
rikában, átlagban kétszáz 
éves. Vonzó, pozitív, Krisz-
tus örömhírét hirdeti. „A li-
turgiáink is vonzóak, sokat 
énekelünk, táncolunk. Az 

afrikai liturgiákból árad az 
öröm. Afrika azt bizonyítja, 
hogy kevés dolog birtokában 
is örömteliek lehetünk. Nem 
kell sok hozzá, az öröm be-
lülről jön, nem az anyagi, ha-
nem a lelki dolgokból. Eu-
rópában is megvan az öröm, 
lángra kell lobbantani. Az 
európai posztkeresztény kor 
elkeserít minket. Ma olyan 
dolgokat hallunk keresztény 
gyökerű európai országok 
kormányaitól, amelyek szö-
ges ellentétben vannak az-
zal, amit a misszionáriusaik 
hirdettek nekünk. Például a 
család. Nálunk, Afrikában 
nagycsalád van. Ősiem még 
poligám családokban éltek. 
Jött a kereszténység, és azt 
tanította, a házasság egy férfi 
és egy nő köteléke. Nehezen, 
de megértettük, elfogadtuk, 
ma nagyrészt monogám há-
zasságokban élünk mi is. És 
akkor az európai kormányok 
elkezdik azt hirdetni ne-
künk, hogy a házasság nem 
egy férfi és egy nő közössé-
ge, hanem lehet két férfi és 
két nő között is. A mi kul-
túránkban ez tabu. És most 
Anglia, Hollandia, Spanyol-
ország, Portugália, akiknek 
misszionáriusai megtanítot-
tak minket a házasság ér-
tékére, azt mondják, hogy 
vagy elfogadjuk az egyne-
műek házasságát, vagy nem 
adnak pénzt a fejlesztésre, a 
betegek kezelésére, a gyere-
kek oktatására. Természete-
sen a homoszexuális ember is 
Isten gyermeke, tiszteletben 
kell tartani. De hogy rákény-
szerítenek egy országra egy 
másik kultúrát, ez érthetet-
len: vagy törvénybe foglal-
juk az egyneműek házassá-
gát, vagy nem tudjuk kezel-
ni a betegeinket. Szenvedünk 
ezektől a feltételektől, ame-
lyeket a nyugati világ, a Vi-
lágbank, az ENSZ támaszt. 
Megpróbálunk ellenállni, de 
sokszor a politikusok a hatal-
mukat féltve nem állnak el-
len, eladják a méltóságukat.” 
A 2014-es maputói jegyző-
könyvet a nők abortuszhoz 
való jogáról Ghána még nem 
írta alá, de sok afrikai ország 
igen. „A mi népünk szereti 
az életet, szereti a gyerme-
keket. És akkor azt akarják 
megértetni a nőkkel, hogy 
akkor lesznek szabadok, ha 
jogukban áll megszabadulni 
a terhességtől. Mintha a ter-
hesség egyfajta betegség len-
ne, amely akadályozza a nőt 
a szabadságában, méltóságá-
ban. A nők tudják, hogy an-
nak a magzatnak is megvan 
a maga méltósága, amelyet 
tiszteletben kell tartani – és 
ezt akarják elvenni tőlük. 

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
június 2-9. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
június 9-16. 
Turul Patika (Piac tér)
június 16-23. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Mészáros Tibor és Máté Julian-
na, Mucsi Csaba és Szegény 
Hajnalka.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Somogyvári Pál (67 évesen), 
Szabó Sándorné Dobó Erzsébet 
Rozália (92), Priskin György (65, 
Tarhos), Szűcs Gábor (70), özv. 
Szerencsi Gáborné Kovács Juli-
anna (86), Balog Imre (73), Pász-
tor János (69), özv. Kovács Lász-
lóné Nyíri Eszter Piroska (71), 
Nyárfádi László (80).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Pásztor János emlékére
69 éves korában elhunyt 

Pásztor János önkormányza-
ti képviselő, állattenyésztési 
üzemmérnök, vadgazdálko-
dási szakmérnök, biotermelő, 
a Békési Kisgazdakör három-
szoros elnöke, két lánygyer-
mekét egyedül nevelő édes-
apa. Városunk közismert 
alakjaként önkormányzati 
képviselő volt a rendszervál-
tás utáni első szabadon válasz-
tott testületben és a mostani 

ciklusban is. Ez utóbbiban az 
ügyrendi, lakásügyi, egészség-
ügyi és szociális bizottságnak 
volt igen aktív tagja. Diplo-
mája megszerzése után előbb 
termelőszövetkezetben, majd 
a Városi Tanács állattenyész-
tési főfelügyelőjeként dolgo-
zott. A rendszerváltozás után 
önálló gazdálkodó lett. 1997 
óta biogazdaként, több mint 
másfél évtizede már minősí-
tett biogazdálkodóként vé-

gezte munkáját. A szolnoki 
Alcsired Kft. és a Boschoop 
szaktanácsadójaként is tevé-
kenykedett. Jó szervezőnek 
ismerték, számos békési gaz-
daköri rendezvény lebonyolí-
tásában vett részt. Békés Vá-
ros Önkormányzata saját ha-
lottjának tekintette és kegye-
lettel emlékezik rá. Hamvasz-
tás utáni, református szertar-
tás szerinti temetésére május 
31-én került sor a Bánhidai 

temetőben több száz békési 
lakos jelenlétében. Izsó Gábor 
polgármester meleg, emberi 
szavakkal búcsúzott, Dr. Tóth 
Attila pedig a gazdák nevé-
ben köszönt el tőle.

Kedvezményes Könyvvásár
vásárolja meg a Családért Alapítvány kiadványait 

mOsT OLCsÓBBAn  
az Ünnepi Könyvhét kínálatában!

– 2018-as Békési Kalendárium  750 Ft   helyett 500 Ft
– Üdvözlet Békésről fotókönyv  1890 Ft   helyett  1500 Ft
– Ízig-vérig Békés kiadvány  1580 Ft   helyett  1300 Ft

Ajánlatunk a korlátozott mennyiség erejéig 
és az akció keretében érvényes. 

Az akció időtartalma: 2018. június 1-30.

Keresse a kiadványokat 
a Békés városi Püski sándor Könyvtárban!

megvásárolhatók a 89. Ünnepi Könyvhét napjaiban, 
június 7-9. között a széchenyi téren, 

az intézmény előtt felállított könyvsátorban.

Hála és köszönet a felújításért
(Folytatás az 1. oldalról)
Az istentiszteleten elhang-

zott, hogy a templomtorony-
felújítási munkákat 2013-ban 
határozták el, de csak 2016-
ban kezdődött meg a tényleges 
előkészítése, és a munkák a ko-
rábbi hónapokban fejeződtek 
be. A körülbelül 37 millió fo-
rintos beruházáshoz tízmilliót a 
Tiszántúli Református Egyház-
kerület, hárommilliót a béké-
si önkormányzat, másfél mil-
liót Szatmári László vállalkozó 
adott. Adományokból 7 millió 
forint, a Békési Templomért 
Alapítványtól 3 millió forint 
folyt be, míg a maradék 12,5 

milliót gyülekezeti saját for-
rásból biztosították. A felújítá-
si munkákat a Vektor Kft., és 
a Korcsok-Kő Kft. végezte el. 

A felújítás tényét emléktáb-

lán örökítették meg, melyet a 
főbejárat bal oldalán helyeztek 
el. A tábla szövege a következő: 
„A templomtorony és a tűzfi-
gyelő erkély teljeskörű felújí-
tása a reformáció 500. évében 
2017-ben közadakozásból ké-
szült el. Soli Deo Gloria!”

Ezen az ünnepi alkalmon 
mondtak köszöntet azoknak a 
korábbi gyülekezeti presbite-
reknek, akik a legutóbbi tiszt-
újításon már nem mérették 
meg magukat, de azt megelő-
zően évtizedekig álltak a gyü-
lekezeti vezetés szolgálatában. 
Nekik a tiszteletbeli presbiter 
címet adományozták.  Sz. K.

Az ünnepi alkalmon Katona Gyu-
la esperes hirdetett igét.
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Újabb drogeset
A Békési Rendőrkapitány-

ság május 29-én őrizetbe vett 
egy 48 éves helyi férfit. A 
rendőrök a lakásán olyan kris-
tályos anyagot és növényi tör-
meléket találtak, amelyek a 
gyanú szerint új pszichoaktív 
anyagnak minősülnek. A nyo-
mozás eddigi adatai szerint a 
férfi másoknak is adhatott el 
tiltott szert. A férfit új pszicho-
aktív anyaggal visszaélés bűn-
tett elkövetésével gyanúsítják. Alapkőletétel a Malomasszonykertben.
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Csendesül...
TarTS panaSzKodáS-böjTöT!

Amit ismételten teszünk, szokásunkká válik. Ezért figyel-
meztet Jakab: „Ne panaszkodjatok.” (Jakab 5:9) Jon Gordon író 
mondja: „A panaszkodás-böjt nem csak a körülötted élőket te-
szi boldogabbá, hanem te magad is több örömet, békességet ta-
pasztalsz.” 

Ezért ha a dolgok rosszra fordulnak, panaszkodás helyett: 1. 
Gyakorold a hálaadást! Ha naponta hálát adsz, az energiával tölt 
fel, és boldogabbnak érzed magad. Nem tudunk hálásak és nega-
tívak lenni egyszerre. 2. Biztass másokat! Ahelyett, hogy panasz-
kodnál amiatt, ha mások valamit rosszul csinálnak, összpontosíts 
arra, amit jól tesznek! „…biztassátok a bátortalanokat, karoljá-
tok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez” 3. ta-
nuld meg elengedni a dolgokat! Ahelyett, hogy azon gyötrődnél, 
amit nem tudsz megváltoztatni, összpontosíts arra, amire hatni 
tudsz. Ha felhagysz azzal, hogy mindent irányításod alatt pró-
bálsz tartani, és életedet Isten kezébe teszed, akkor a dolgok el-
kezdenek helyre rázódni. 4. Használd az ima erejét! Az imádság 
csökkeni a stresszt, megerősíti a hitedet, energiával tölt fel, és 
egészségesebbé tesz. Ha nagy rajtad a nyomás, panaszkodás he-
lyett csatlakozz rá Isten erejére, és töltsd fel az akkumulátoraidat!

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Az illegális migráció szervezése nemzetbiztonsági érde-
keket sértő bűncselekménynek számít, ezért a magyar ál-
lamnak kötelessége fellépni ezzel szemben, - mondta Orbán 
Viktor a „Stop Soros” törvénycsomagról szólva. Brüsszel em-
beri jogi kérdésnek tartja a migráció szervezését, pénzügyi, 
jogi támogatását, Magyarország viszont nemzetbiztonsági 
kérdésnek, ezért fel kell lépni ellene, mert így lehet megvé-
deni a magyar emberek biztonságát. Ha az alkotmány rög-
zíti, hogy Magyarországra tilos betelepíteni, akkor sokkal 
könnyebb megvédeni őket itthon, valamint a nemzetközi 
színtéren: „Magyarország szuverenitását nem veheti el tő-
lünk Brüsszel. Soros György arra akarja használni a pénzét, 
hogy különböző szervezeteken keresztül befolyásolja az eu-
rópai politikát, úgy, hogy az a magyaroknak rossz legyen.” 
A módosítás az otthon védelmét is szolgálja. 2019-ben is 
csökken a munkanélküliség, a költségvetési hiány, az állam-
adósság, emelkednek a bérek, 2 %-kal csökkennek a bére-
ket terhelő adók, nő a gyermekes családok kedvezménye. A 
gazdasági növekedés lehetővé teszi a nyugdíjemelést, és a 
nyugdíjprémiumot is. A cél: 2030-ig Magyarország képes 
kell, hogy legyen fenntartani saját magát: annyi gyermek 
szülessen, mint amennyien eltávoznak.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Programválogatás 
a zenei napok kínálatából

(Folytatás az 1. oldalról)
A fúvószene barátai is meg-

találják a kedvükre valót a VI. 
Nemzetközi fúvószenei talál-
kozón június 30-án, és a Pro 
Musica Fúvósötös hangverse-

nyén, utóbbi június 26-án lesz. 
Szokolay Sándor: Hogy is 

kezdődött című könyvének 
bemutatója is színesíti a prog-
ramot június 21-én, és lesz 
kórustalálkozó, melynek idén 

a református templom ad ott-
hont június 23-án. A Magve-
tés református konferencia jú-
nius 28-án a Szentlélek mun-
kájának kérdéskörét járja kör-
be szintén a templomban. 

A 42. Békés-tarhosi Zenei 
Napok a világhírű Csík zenekar 
koncertjével zárul július 1-jén 
18 órától. Várhatóan és a szer-
vezők reményei szerint meg is 
telik ezen alkalomra a kulturá-
lis központ színházterme. 

A programokról a leírtaknál 
jóval részletesebben tájékozódhat-
nak a szórólapokról, a plakátokról 
és a www.bekesikultura.hu webol-
dalon.

Sikeres véradás a Hepp iskolában
A karitatív tevékenység, az egészséges életmód 

és mások segítése volt a Hepp Ferenc Általános 
Iskola és a Békési Kistérségi óvoda és Bölcső-
de Korona utcai Tagóvodája közötti tanévre szó-
ló együttműködés fókuszában. Ennek jegyében 
hívtak életre közösen véradó napot. Az óvodások 
a plakátokat tervezték, míg az iskola a helyszínt 

adta és a véradás megszervezését vállalta. Sok se-
gíteni akaró ember jelentkezett a felkérésre, hogy 
önként segítse bajba jutott embertársait. A nap 
során a Korona utcai óvodások csoportja megte-
kintette hogyan zajlik ilyen esemény. A gyerekek 
megismerhették, hogy miért fontos a véradás. 
Több tanár is beállt a véradók közé. 

A Békési Rendőrkapitány-
ság április 25-én lopás vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt bűn-
ügyi őrizetbe vett egy fiatal-
korú fiút, aki április 23-áról 
24-ére virradó éjjel helyben 
egy parkoló autóból fényké-
pezőgépet és pénzt lopott.

A Békési Rendőrkapitányság 
május 6-án garázdaság mi-
att szabálysértési őrizetbe vett 
egy férfit, aki volt élettársa há-
zánál kiabált, fenyegetőzött. A 
kutyáját is odavitte úgy, hogy 
nem kötötte pórázra és nem 
tett rá szájkosarat. A 22 éves 
békési férfi a rendőrök több-
szöri felszólítására sem hagyta 
abba a hangoskodást. 

RendőRségi 
híRek




InGyenes eLŐADÓI esT

Gryllus Dániel és Lackfi Já-
nos Feldaraboljuk a végtelent 
című közös előadói estje a ze-
nei napok részeként tekinthe-
tő és hallgatható meg a kultu-
rális központban június 19-én, 
kedden 19 órától. Társszerve-
ző a KéSZ. A belépés díjtalan.

Nagy durranás volt a Suligála
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színháztermében 
teltházas nézőközönség előtt rendezték meg a Dr. Hepp 
ferenc általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjú 
tehetségeit felvonultató xI. Suligálát.

A zeneiskola növendékei-
nek páholyból felharsanó nyi-
tányával és a Grácia mazso-
rettek fellépésével vette kez-
detét a Gála. Az est fő díszlet-
elemeit a különböző fejfedők 
szolgáltatták, és ez a motí-
vum az egyes műsorszámok-
ban is visszaköszönt. A Ko-
rona úti Tagóvoda óvodásai 
fekete kis kalapjukat katona-
csákóra cserélték táncos pro-
dukciójukban, míg a lányok 
pártában ropták a színpadon. 
Az iskola végzős diákjai kö-
zött a lányok viseltek kalapot 
a fekete és Arany című mű-
sorukban. Csodálatos világ! 
– hangzott fel trombitajáték-
ban. Ezt az életérzést adták 
vissza az osztályprodukciók 
is, melyek hol nevetést vará-

zsoltak az arcunkra, hol pedig 
könnyeket. A Tarhosi Tagis-
kola diákjai Nincsen hely cí-
mű műsorszámukkal a hazá-
hoz való hűségre, a 7.c osztály 
tanulói pedig szüleink nyelvé-
nek megtartására hívták fel 
a figyelmet gyönyörű daluk-

ban. Juhász Kitti hangjának 
és egyéniségének varázsát a 
feeling good! című számban 
csodálhatták meg a nézők. 
A Belencéres Néptáncegyüt-
tes „Új utánpótlás” csoport-
ja vásári forgataggal debütált 
az est során. Színpadra álltak 
még a legeredményesebb vers- 
és prózamondók, valamint az 
énekkar is. A Gála fináléjában 
valamennyi fellépőnek tapsol-
hatott a nagyérdemű.

A Gála fináléjában az összes résztvevő újra színpadra ált. 
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Támogassuk a Belencéres 
Néptáncegyüttes kínai fellépését!

Mint ismert lehet, a Belen-
céres Néptáncegyüttes ez év 
szeptemberében Kínába utazik 
egy Sanghaiban megrendezen-
dő művészeti fesztiválra. A te-
temes költségekhez az egyesü-
let munkáját elismerő és érté-

kelő magánszemélyek vagy vál-
lalkozások is hozzájárulhatnak. 
A város és a megye máris meg-
mozdult a táncos közösség ér-
dekében. A sikeres lebonyolítás-
hoz köszönettel vesznek továb-
bi felajánlásokat, melyre nagy 

szükség is van. A Belencéres 
Néptáncegyüttes utazásának 
támogatása banki utalással le-
hetséges. A támogatási ösz-
szeg átutalható a Belencéres 
Néptáncegyüttesért Egyesület 
bankszámlaszámára: 53200077-

11091075-00000000. A meg-
jegyzésbe kérik beírni, hogy 
„Támogatás Kína”, illetve a tá-
mogató megnevezését, ameny-
nyiben hozzájárul, hogy a sajtó-
ban a nevét, mint támogatóét 
később közzétegyék. 

Békésen is loptak 
a sarkadi férfiak

Elloptak egy autót május 
5-ére virradó éjjel Békéscsa-
báról, az Őr utcából. A kocsit 
egy szabadnapos rendőr a be-
jelentés után 4 órával Békésen, 
a Karacs Teréz utcában meg-
találta. A rendszámát lecse-
rélték, egy korábban fémhul-
ladékként eladott autó rend-
számtábláját tették rá. Az ah-
hoz tartozó regisztrációs mat-
ricát is ráragasztották a szélvé-
dőre. A bűncselekményt a gya-
nú szerint két sarkadi férfi kö-
vette el, a Békéscsabai Rend-
őrkapitányság lopás és egyedi 
azonosító jellel visszaélés bűn-
tettek elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indított 
ellenük büntetőeljárást. Emel-
lett a 33 és 57 éves férfiak to-
vábbi lopások elkövetésével is 
gyanúsíthatóak. A nyomozás 
eddigi adatai szerint január-
ban betörtek egy sarkadi ház-
ba, ahonnan többek között 
műszaki cikkeket, arany ék-
szert, kerékpárt vittek el. Már-
ciusban egy békéscsabai telep-
helyen álló tehergépkocsiból 
akkumulátort, Dobozon, egy 
mezőgazdasági gépből szintén 
akkumulátort, Békésen pedig 
egy lakóházból arany nyak-
láncot és mobiltelefont loptak 
el. A Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság mindkét sarkadi férfit 
bűnügyi őrizetbe vette.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

MESETErápIa Már béKéSEn IS

Individualizált világunkban az egyéni értékek halmozására tö-
rekvő ember kudarcot vallott. Sajnos egyre több „útkereső” csa-
lád van, amely kevesebb biztonságot nyújt a gyermek részére, és 
megjelentek a szélsőségek is a normál értékrend mellett: a bán-
talmazó családban nevelkedhet a gyermek, vagy túlzottan óvó-
védő, időnként elrugaszkodott elvárásokkal leterhelt gyerekek-
kel élnek együtt a szülők a megbomlott családi hierarchiában. 
Ezek a tényezők mind-mind feszültségeket hordoznak. A gyer-
mekben dolgozó szorongások oldhatók mások mellett mesete-
rápiával, amely már Békésen is elérhető. A Békés Városi Szociá-
lis Szolgáltató Központ Európai Uniós projektből valósítja meg. 
A Meseterápiát Bartyik Gitta szakpszichológus végzi, aki sze-
rint „az élmény mellett fontos üzenete az alkalmaknak, hogy az 
óvodáskorúak boldogságforrásként a családot, az anyával, apával 
töltött minőségi időt nevezik meg. Nem az okostelefonban, táb-
lagépben, vagy a szuperjátékokban látják a boldogságot, hanem 
az EGYÜttLétBEN. Ők tudják, mire vágynak, de rajtunk, 
szülőkön múlik, hogy megadatik-e részükre.” 

Mit kell tudni a kollagénről?
A kollagén nagyon különleges, nagyon fontos fehérjeféleség. 
A szépség, fiatalosság, rugalmasság és az általános egészség 
egyik legfontosabb őre. Kellő mennyiségű és kiváló minőségű 
kollagén hiányában szervezetünk sokkal gyorsabban öregszik. 
testünk teljes tömegének kb. 5-7%-a kollagénből áll. testünk 
legalapvetőbb és legfontosabb vázát ugyanis ez a leheletfinom, 
de rendkívül strapabíró, kollagénből felépülő háló alkotja.
Különösen sok kollagént tartalmaznak: csontok, fogak, ízületek, 
ínszalagok, erek és a bőr.
Csontok és fogak
A csontok és fogak keménységét és szilárdságát a mész bizto-
sítja. A mész fő építőeleme a kalcium. A kalcium azonban csak 
ennek a kollagénből készült, szinte elszakíthatatlan belső szer-
kezettel bíró hálónak a közeibe, réseibe tud lerakódni. A cson-
tok és fogak alapját tehát egy pehelykönnyű, de drótkötél erős-
ségű, kollagénből szőtt háló alkotja. ez a különleges háló bizto-
sítja a csontok rugalmasságát.
Ízületek
Az ízületi porcok, valamint az ízületek stabilitását biztosító ízüle-
ti szalagok és ízületi tok rugalmasságát, ellenálló képességét, 
strapabíróságát is elsősorban a kollagén biztosítja.

Folytatjuk…

Búcsúzni csak szépen szabad
A búcsúzás sohasem könnyű, főleg nem, ha örökre szól. 
,,Nézel okosan, és csak azt várod, hogy mondjon valaki va-
lamit. Valami szépet. Valami jót. De erre nincsenek sza-
vak.” Interjúalanyom, tóth Zoltán már 20 éve segít elbú-
csúztatni a családoknak azt a hozzátartozójukat, aki távo-
zott e földi létből. Erről a nem hétköznapi tevékenységről 
kérdeztem. Végtelen udvariassággal, empatikus képesség-
gel és odafigyeléssel válaszolt kérdéseimre. 

- Kit tisztelhetünk az ön 
személyében?

- Keresztény gondolkodású, 
a természetet szerető, alapve-
tően vidám és segítőkész em-
ber vagyok. Szeretem a spor-
tot, az állatokat, különösen 
a kutyákat. Brunó nevű ku-
tyámmal nagy sétákat szok-
tunk tenni Tarhoson, mert ott 
van egy tanyánk, ahol kikap-
csolódok, verseket írogatok. A 
tanyát örököltük, a Tóth ma-
ma tanyájaként ismerik, és 
mert gyökér nélkül nem le-
het élni, megtartottuk, hogy 
a testvéreimnek legyen hova 
hazajönni. Csendes kis hely 
ez, a békesség szigete. főállá-
sú egyéni temetkezési vállal-
kozó vagyok, társadalmi szó-
nok, de mivel jómagam a bap-

tista gyülekezetbe járok, nem 
áll távol tőlem a „Miatyánk” 
sem. Már 20 éve segítem azo-
kat a családokat, akik meg-
tisztelnek a bizalmukkal.

- Mi motiválta önt erre a 
cseppet sem könnyű hivatásra?

- Egy véletlen élethelyzet. 
Gyulaváriba voltam hivatalos 
egy temetésre és a kezdés előtt 
15 perccel derült ki, hogy a csa-
lád elfelejtett gondoskodni bú-
csúztatóról. Felkértek, hogy 
mondanék-e pár szót az el-
hunytról, és én mondtam egy 
rövid beszédet. Csak úgy, ahogy 
belülről jött. Szerintük úgy be-
széltem, mint egy hivatásos szó-
nok. Hát ez adta az indítást. 
Autodidakta módon képeztem 
magam és már két évtizede a 
megye egész területén csiná-

lom. Békésen eddig kevés fel-
kérésnek kellett eleget tennem, 
hiszen nem tudták az emberek, 
hogy én ezzel foglalkozom. Épp 
mostanában beszéltük meg a 
nálam ismertebb helyi temetke-
zési vállalkozóval, hogy leülünk 
és egyeztetünk ez ügyben.

- Mi a munkamódszere?
- Minden eset más és más. 

Ezt nem lehet és nem szabad 
rutinból csinálni. Megtisztelte-
tés számomra, hogy a család, 
mikor a legnagyobb fájdalma 
van, megnyílik a gyászában. 
Számomra ez igazi érték a mai 
világban. Szinte minden eset-

ben én keresem fel a családot 
az előzetes felkérés után, mert 
a saját környezetükben köny-
nyebben megnyílnak, hitele-
sebb instrukciókat kapok ah-
hoz, hogy az elhunytat úgy 
engedjük el e földi világból, 
hogy harmóniában legyen az 
életével és az itt maradott sze-
rettei el tudják engedni őt, 
és meg tudják élni a gyászt, 
a holnapot. Van egy hitvallá-
som: „Emberi törvény kibírni 
mindent és menni mindig to-
vább, még akkor is, ha nem él-
nek már benned remények és 
csodák.” 

- A beszélgetésünk azt súg-
ja nekem, hogy ön megtalálta 
az igazi hivatását és teljesnek 
érzi az életét. Mégis, vannak-e 
álmai, vágyai?

- Vágyaim?! Legyen békes-
ség és szeretet. Amikor baj 
van, mindig tudjak segíteni. 
Ameddig szükség van rá, le-
gyen erőm és egészségem eh-
hez, és ezt kívánom minden ol-
vasónak is!  Gugé

A következő beszélgetőtárs 
Guskáné Kiss Mónika lesz.

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

Berill Ékszer 
és Zálogház

kÖnYVBeMUTATÓ
Szeretettel meghívjuk önt

RÉVÉSZ SZILVIA 
„Keserűből édeset - Istennel a kríziseken át” 

című kötetének bemutatójára, 
melynek díszvendége az írónő. 

Révész Szilvia Békés megyei kötődésű 
kommunikációs szakember, párkapcsolati tréner, 

lelkészfeleség és négygyermekes édesanya. 
Beszélgetőtársa Szegfű Katalin újságíró lesz.

Ideje: 
június 8. péntek 17 óra

HeLySZín: 
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár olvasóterme 

(Széchenyi tér 4.)

A rendezvény a 89. Ünnepi Könyvhét
rendezvényeinek részeként 
kerül sorra.
A könyvet a Harmat Kiadó 
jelentette meg 
és a helyszínen megvásárolható. 

Mindenkit szeretettel várunk! Amatőr fotós állít ki
Június derekáig még megtekinthető Patai Ildikó amatőr fotós 

kiállítása a kulturális központban. A békési hobbifotós utazásai 
pillanatképeit gyűjtötte össze és mutatja be az érdeklődőknek 
„Kerengő” című tárlatán. A belépés díjtalan. 

 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.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Rendszámmal trükközött
A Békési Rendőrkapitány-

ság május 22-én büntetőel-
járást indított egy 46 éves 
békéscsabai férfi ellen, aki 
a gyanú szerint Békésen, a 
Mátra utcában lelopta egy 
parkoló autó első rendszám-
tábláját. A jelzést rátette a 
saját, külföldről behozott, 
ugyanolyan márkájú és tí-

pusú autójára, aminek nincs 
rendszáma, mert még nem 
helyeztette forgalomba. A 
rendőrjárőrök a férfit Békés-
csabán, a Tompa utcán iga-
zoltatták, majd előállították. 
A Békési Rendőrkapitányság 
egyedi azonosító jellel visz-
szaélés bűntett elkövetésével 
gyanúsítja.

Félszázan a gyermeknapon
A Küldetés Alapítvány kö-

zel ötven gyermeknek tartott 
gyermeknapot május 19-én 
a baptista gyülekezetben. A 
gyerekek éneket tanultak, sor-
versenyben és kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt. Az 
alkalom végén a résztvevő 
gyerekek édességekből össze-

állított ajándékcsomagot kap-
tak. A gyereknap lebonyolítá-
sát közösségi szolgálatos fiata-
lok és a gyülekezet ifjai is segí-
tették. A jól sikerült, emléke-
zetes alkalmat a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület, a TES-
CO, és a Balogh Gazdabolt tá-
mogatta.  

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!
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis 
tanya 1800 m2 telken eladó vízzel, villany-
nyal. Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66-
985.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen építési telek (867 m2) eladó. 
Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
Felújításra szoruló ház sürgősen eladó a 
Hunyadi utcában. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 
30/286-63-18.
Mátra utcában, a fürdő szomszédságában 
nagy portával lebontandó vagy felújítandó, 
bővíthető ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
Érd.: 20/33-93-474.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-
82. 
Veres Péter téren II. emeleti, 55 m2-es, er-
kélyes, kétszobás, tehermentes lakás el-
adó. Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.: 70/509-
55-71.
Központ közelében kertes ház eladó. 
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/64-55-113.
Szendrei utcában két család részére alkal-
mas ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 
20/440-53-28.
Deák F. u. 61. szám alatti ház 5,9 millió Ft-
ért eladó. Érd.: 70/36-25-107.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Városközpontban felújított, egyszobás 
lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
20/365-17-27.
Karacson második emeleti 56 m2-es lakás 
eladó. Irányár: 6,4 millió Ft. Tel.: 20/886-
84-49.
Központban 70 m2-es, 2+félszobás lakás 
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/64-
55-113.
Bocskai u. 57. szám alatti ház felújítva, 
beköltözhetően 6,5 millió Ft-ért eladó. 
CSOK-ra is. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-
955.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Tárház utcában 1040 m2-es telken három-
szobás téglaház sok melléképülettel eladó 
7,95 millió Ft-ért. Érd.: 30/973-29-64.
Mátyás király utcában háromszobás ker-
tes ikerház eladó 8,1 millió Ft-ért. Érd.: 
70/215-44-00.
Központban II. emeleti, háromszobás 
lakás 8,2 millió Ft-ért eladó. 70/94-83-
940.
Második emeleti, háromszobás, jó állapo-
tú, erkélyes, egyedis, tehermentes téglala-
kás Ady 12-ben eladó 8,5 millió F-ért. Tel.: 
20/326-79-26.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk nem vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TIszTeLT OLvAsÓInK! 
Lapunkban KIzárÓLAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FeLTÜnTeTIK 
Az In GATLAn IrányáráT is.  

megértésüket köszönjük. 

2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Békés központjában I. emeleti, 57 m2-es, 
2+félszobás lakás eladó. Irányár: 9,5 mil-
lió Ft. Érd.: 20/944-32-54.
Rákóczi u. 73. szám alatti ház eladó 10 
millió Ft-ért. Tel.: 30/520-57-33.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Muronyban padlásteres családi ház nagy 
melléképületekkel, újszerű állapotban el-
adó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/488-08-
43, bármikor.
Központhoz közel rendezett udvaron há-
romszobás ház eladó 12,9 millió Ft-ért. 
Háromfázis, vegyes- és gázfűtés, fúrt kút. 
20/48-75-470.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Kertes ház eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. 
Érd.: 20/95-15-391, 20/977-02-01.
Padlástér-beépítéses ház nagy melléképü-
lettel, nagy kerttel eladó. Irányár: 14,9 mil-
lió Ft. Érd.: 20/585-82-61.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható, családi ház eladó. 
Irányár: 18 millió Ft Érd:0036702796226
Városközpontban, a Rákóczi u. 28. szám 
alatti négyszobás, összkomfortos, vállal-
kozásra is alkalmas családi ház eladó. 
Irányár: 19,9 millió Ft. Érd.: 30/92-82-719.

KIADó INGATLAN
Egyszobás+előszobás albérlet kiadó egy 
hölgynek bútorozatlanul, fürdőszoba- és 
konyhahasználattal. Tel.: 30/667-45-84.
Széchenyi tér 2-ben háromszobás lakás 
albérletbe kiadó. Érd.: 30/999-85-02.

INGATLANT KERES
Másfélszobás lakást keresek megvételre 
első emeletig 6 millió Ft-ig. Tel.: 66/631-
580, 17-19 óra között.

kerT, szánTóFöLd
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Érd.: 70/366-61-48.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval, villannyal, fúrt kúttal el-
adó. Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben 
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft. 
Érd.: 20/92-93-720.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kis kőházzal 
eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő, 
bekerített kert termő gyümölcsfákkal el-
adó. Kis ház, víz, villany. Érd.: 66/417-049.

JárMű, ALkATrész
4 db egyteles Michelin gumi eladó (mére-
te: 195.65/R15). Tel.: 20/375-06-89.
Lofty elektromos kerékpár eladó. Érd.: 
30/314-58-02.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok, 
bontott alkatrészekkel egyben eladók. Tel.: 
30/609-15-42.
Megkímélt állapotú Polymobil robogó el-
adó. 30/740-97-24.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, trak-
torra szerelhető sertésszállító kaloda 
és egy szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 
66/413-195, bármikor.
Négyütemű rotakapa gumis kerékkel, ka-
pákkal, kocsi nélkül eladó. Tel.: 30/85-81-
911. 
Irányjelzős Simson segédmotor eladó. 
Tel.: 20/495-21-73.

áLLAT
Előnevelt csibe, kacsa eladó. Kispince u. 
47. Érd.: 30/48-48-044.
Kiscicák ingyen elvihetők. 30/44-82-165.
Bő tejű fejős kecske eladó. 30/277-95-43.

Vágni való nyúl, kisnyuszik, előnevelt csir-
ke, kacsa, némakacsa, pulyka eladó. Rak-
tár u. 24. 70/881-93-00
Dolmányos varjú fiókát, fiókákat szeretnék 
befogadni. Tel.: 20/375-06-89.
Napos fürjek és friss fürjtojás eladó. 
30/85-81-911.
10 méhcsalád eladó a Kodály u. 29. alatt. 
70/779-68-18.
100 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/513-19-56.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

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

MunkáT keres, AJánL
Szarvasmarha fejésében jártas munkaerőt 
keresek. 30/48-48-044.
Békési helyismerettel rendelkező sofőrt 
keresünk ételek céges autóval történő ki-
szállításához. Tel.: 70/362-31-83.
Nyugdíjas traktorvezetőt (MTZ és John 
Deere-hez) idénymunkára magas bérezés-
sel felveszek. 30/232-29-89.
Idősgondozói vagy ház körüli kisegítői 
munkát keresek. Tel.: 70/246-74-98.

EGYÉb 

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

Bontott ajtó tokkal, üveges ablak, négyke-
rekű kiskocsi eladó. Tel.: 20/375-06-89.
28-as szovjet női kerékpár új gumikkal el-
adó. Tel.: 20/440-53-28.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/304-16-10.
Eladó: Samsung monitor olcsón, kétajtós, 
fiókos íróasztal. Tel.: 30/55-12-853.
20-as és 24-es gyermekkerékpár, benzin-
motoros szivattyú és 115/5-ös 4,85 m-es 
acélcső eladó. Tel.: 66/643-730.
Háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, 
vitrinszekrény, szódásüvegek, 37-38-as 
bakancs, női bundák, rekamié, régi va-
saló, szobafenyő, jukkapálma eladó. Tel.: 
30/905-49-14.
Friss tehéntej eladó. Érd.: 30/410-40-12.
Asztali Bioptron lámpa lencsekészlet-
tel kedvező áron eladó. Tel.: 30/286-
63-18.
Kis mázsa súlyokkal együtt eladó. Érd.: 
66/414-928, 30/54-45-746.
Eladó: 200 l-es vízkőmentes villanybojler 
(17 ezer Ft), Slavia 631 Lux 77 légpuska 
(32 ezer Ft). Tel.: 30/265-66-08.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Megvételre keresek Minirot 50x200 öntö-
ződobot, vagy hasonlót. 30/542-77-01.
Eladó: 300 l-es hűtőláda, 120 l-es hűtő-
szekrény, 2 db heverő, gáztűzhely. Tel.: 
70/230-45-75.

Eladó: új háromkerekű 6000-res Elektra 
moped, horgászbotok, gáztűzhely, palack, 
szekrény, rekamié, keményfa haló. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: 70x40-es olajfestmény (Boglári 
László alkotása, gömbölyű vázában virá-
gok, 40 éve a művésztől vásároltam). Tel.: 
30/28-66-318.
Morzsoló, gyári terménydaráló, 170 l-es 
betonkeverő eladó. Mindhárom 220 V-os. 
Hordozható csempekályha eladó. 30/64-
55-113.
KD-160 jelű takarmánydaráló eladó. Tel.: 
30/368-52-91.
Szivattyú eladó (TTM 26/16-V 7,5 kW 
2860 max. ford., 50x200 m öntöződobot 
üzemel. Ára: 80 ezer Ft. 30/542-77-01.
Eladó: 330 l-es fagyasztóláda, állványos 
paprikadaráló, erősvázú női kerékpár, házi 
gyártású erős vastalicska, szőlőprés, 60 
cm-es hajasbaba. 3Érd.: 0/286-63-18.
Régi és új kártyanaptárokat, kis és nagy-
mennyiségben, gyűjteménybe vásárolnék. 
5-20 forintos darabáron. Érd.: 30/603-18-
70. E-mail: fez@freemail.hu.
Hegesztőtrafó eladó. 30/85-81-911.
Fully Boss Schwinn Csepel 26-os 
összteleszkópos sárga kerékpár 15000 Ft-
ért eladó. Érd.: 30/744-08-96.
Csabai natúr hófogós cserép augusztusi 
bontással 50 Ft/db áron eladó. Kb. 3000 
db. Érd.: 70/27-96-226.
Eladó: Robix 151 rotakapa nyolc kapatag-
gal, 28-as magyar női kerékpár, 800 W-os 
fűkasza, 400 db 30x20x20 zsalutégla. 
30/27-28-342.
Pándi meggy szedéssel, szabadföldi páf-
ránytövek, kaktuszok, cserepes virágok, 
és dióbél eladó. 20/355-77-26.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
Kisbálás gyepszéna eladó. 30/921-26-25.
Ülőgarnitúra, ágyneműtartós heverő, 2 db 
fotel, Erzsébet hálóból tükör eladó. Tel.: 
70/509-55-71.
Eladó: szobabútorok, villanymotoros olasz 
szivattyú, hűtőláda, vezetékes telefon, 
színestévé, dohányzóasztal, ágyneműtar-
tós heverő. Érd.: 30/43-42-297.
Eladó: napozóágy, munkaasztal székkel, 
fűrészek, súlyzók, új eredeti német víz-
szűrő, német masszázsfotel, rozsdamen-
tes mosogató. Tel.: 30/272-43-50.
Slávia légpuska eladó. Tel.: 20/495-21-73.
Meggy fáról, szedéssel olcsón eladó. 
20/391-74-90.

Apróhirdetések

Hang- és neurostiMuláció

A TinniTool gyógylézer a belső fül receptor sejtjeit, a 
neurosonic pedig az agykéreg idegsejtjeit stimulálja. ezért 
egymás hatásait kiegészítve érik e a maximális eredményt. 
Ha a fülzúgás krónikussá válik, a hang az agykéreg hallá-
sáért felelős területen, az úgynevezett hallókéregben rög-
zül. minden, a hallószerv által érzékelt inger ide érkezik, és 
itt kerül feldolgozásra. egy hosszabb ideje fennálló fülzúgás 
az idegsejteket folyamatosan túlzott aktivitásra készíteti, így 
helytelen folyamatokat indít meg.  Folytatjuk…

Kérdései vannak? jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

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

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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ingYenes LAkOssÁgi APRÓhiRdeTés LeAdÁsA  
A kÖVeTkeZő heLYen LeheTséges: 

CeRkA papírbolt (Piac tér), kÖnYVTÁR (széchenyi tér) 
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

MAxiMális TErjEdElEM 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: június 12. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

MÁR 3 ÉVE BÉKÉSEN,
10 ÉVE BÉKÉSCSABÁN

KÖZEL 25000 ÜGYFÉL MÁR MINKET VÁLASZTOTT!

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

BÉKÉS, PAVILON SOR 9.
bekes@dh.hu

+36 30 985 0904

www.dh.hu

Fess 
Rochilde

 Nyári pólók, 
 divatruhák, 

 rövidnadrágok, 
 nyári cipők, 

 továbbá fürdőruha 
és ágynemű  

érkezett! 
Csirkerendelést 

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

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

Kb. 100 éves öntöttvas varrógéplábazat el-
adó. 20/585-82-61.
Aggregátor, tápkocka-készítőgép, fóliatartó 
bordák, öntöző perócsüvek. Tel.: 70/508-
08-95.
Eladó: konyhai asztal nyújtódeszká-
val, szétnyitható asztaltetővel (2500 Ft), 
háromkarikás gáztűzhely (14 ezer Ft), 
kézmosókagyló csappal (2500 Ft), 200 
l-es Lehel hűtő (2500 Ft). Érd.: 66/634-
207.
Csővázas Csepel varrógép, elektromos 
Singer varrógép eladó. Érd.: 30/286-63-
18.
Eladó: AEG 120 l bojler, középszőnyegek, 
dohányzóasztalok, WC kagyló tetővel, 
csaptelep, Lucznik lábbal hajtós varrógép, 
720 ml-es befőttes üvegek. 70/612-83-74.

Videómagnó (lejátszó, felvevő), music 
center két hangfallal, kétkerekű kéziko-
csi, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-43-
50.
Eladó: régi leveses tálak, mélytányérok, 
boros és pálinkás készlet, konyhaszek-
rény, régi rádiók, 28-as női kerékpár, nagy 
lemezvágó olló, zsákhímzőgép, nagy he-
gesztő, állványos köszörű, kézi körfűrész 
fához, rezgő fűrész, akkumulátoros fúró. 
Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
28-as alig használt női kerékpár és szo-
babicikli eladó. Érd.: 20/264-20-06.
Bontásból kisméretű tégla, 2 db fehér re-
dőny eladó. Téglatörmelék ingyen elvihe-
tő. Érd.: 30/43-42-297.
Jó állapotban lévő Teramagon-7-es 
mágnesmatrac eladó. Érd.: 30/357-18-43.
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Talán Önök is használták már az ásatag 
szót, amely elsősorban átvitt értelmében 
szokott szóba kerülni, azaz idejétmúlt, na-
gyon régi, a divatból rég kiment dolgok, sőt 
elmaradott személyek jelzője lehet. A konk-
rét értelme nagyon egyszerű: mindazt ása-
tagnak nevezték, ami a föld mélyéből ke-
rült elő, és szakkifejezésként is használták 
a már megkövült élőlények jelölésére, ame-
lyek természetesen ásás útján kerültek a 
szakértők kezébe. Kalandos úton figyeltem 
fel a szóra, ugyanis egy Nemes Nagy ágnes-
versben található az ősvilági zsályák kifeje-
zés, amit jobban körül akartam járni – ám 
vizsgálódásom közepette nemcsak erre a jó-
ízű és tartalmas szóra, hanem egy különle-
ges személyiségre is akadtam. Staub Móric-

ra (1842-1904), aki nemcsak magyar akadé-
mikus, hanem osztrák növénytani társaság 
tagja is volt (tehette: még a Monarchiában 
élt), a filoxéráról tartott a gazdák számára 
előadásokat, részt vett a Magyar földrajzi 
Társaság megalapításában, ásatag növénye-
ket gyűjtött. életkoromnál fogva érdekes-
nek tartom, hogy írt a másodvirágzású nö-
vényekről, mindemellett volt még ideje arra 
is, hogy a középiskolai oktatással foglalkoz-
zon – és rabsegélyező egyletet is alapított, 
a várbeli börtönben iskolát rendezett be, és 
magára vállalta a rabok oktatását is! Kivé-
teles ember lehetett, amint a források írják: 
„cikkeinek száma százakra megy”. Úgy lát-
szik, cseppet sem volt ásatag.

szilágyiné szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Ásatag

béKéSI proGraMajánlaToK júnIuS 5- 19. KözöTT

június 5. kedd 16:30-tól

Szil Ágnes új kötetének bemutatója.
Könyvtár

június 6. szerda 16:30-tól

filmklub. Műsoron az Országúton című film.
Könyvtár

június 8. péntek 17 órától

Révész Szilvia „Keserűből édeset - Istennel a krí-
ziseken át” című könyvének ünnepélyes bemu-
tatója.  Könyvtár 

június 9. szombat 10-18 óráig

Családi nap az Ünnepi Könyvhét zárásaként.
Könyvtár

június 12. kedd 15 óra

Irodalom és határterületei előadás-sorozat. té-
ma: Irodalmi művek zenés adaptációi. A belépés 
díjtalan. Református gimnázium

június 14. csütörtök 16:30-tól

Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása.
Kulturális központ

Iskolások állítanak ki a bölcsiben

Az elmúlt két tanévben tíz 
8-12 éves diáknak tartott rajz-
foglalkozásokat Diószegi Esz-
ter grafikusművész. A gyere-
kek legjobb munkáiból a na-
pokban nyílt kiállítás a Földvár 
Bölcsődében. A folyosótárla-
tot Pocsajiné Fábián Magdol-
na kulturális szakember nyi-
totta meg. Kiemelte, hogy a 
képzőművészeti szakkört a hi-
ány és az igény hívta életre. A 
Kis Anikó fazekasműtermében 
tartott heti foglalkozásokon a 
kis csapat tagjaiból – miköz-

ben számos technikában kipró-
bálhatták magukat és ügye-
sedtek – igazi közösség ková-
csolódott. Ezt igazolja, hogy 
az idény utolsó találkozásán 
családias hangulatú szalonna-
sütést tartottak. A szakkörön 
sokféle technikában és számos 
témában alkothattak szakértő 
felügyelet mellett a gyerekek. 
Család, táj, csendélet, portré 
egyaránt került a papírlapokra 
és a kiállítás jóvoltából a falak-
ra. A tárlat egyébként június 
végéig tekinthető meg. 

Béres Istvánné, a békési 
óvodák és bölcsődék vezetője 
elmondta, hogy a képzőmű-
vészeti szakkör sikerélményt 
adhat azoknak a gyerekeknek, 
akik esetleg sportban vagy ze-
nében nem kiugró tehetségek, 
de kreatívak és ügyeskezűek. 
A szakkörvezető Diószegi Esz-
ter köszönetet mondott a szü-
lőknek és nagyszülőknek, 
hogy lehetővé tették a szakkö-
rös gyerekek eljutását a foglal-
kozásokra és mindvégig ösztö-
nözték őket.  Sz. K.

Az alkotószakkör tagjai diószegi eszterrel és kis Anikóval.
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Megyei fuvolaverseny helyben

A békési Alapfokú Művé-
szeti Iskola harmadik alka-
lommal adott otthont a Bé-
kés Megyei Zeneiskolák fu-
volaversenyének. Az ünnepé-
lyes megnyitón Teleki-Szávai 
Krisztina, a Gyulai Tankerüle-
ti Központ igazgatója köszön-
tötte a vendégeket. A rangos 
eseményre hét művészeti is-
kolából 39 tanuló nevezett, 
akik Békésről, Békéscsabáról, 
Gyomaendrődről, Gyuláról, 
Orosházáról, tótkomlósról és 
Vésztőről érkeztek, hogy ösz-
szemérjék zenei felkészültsé-

güket, tudásukat. Az elhang-
zott zeneműveket háromtagú 
szakmai zsűri értékelte. Koz-
ma András, a Debreceni Ko-
dály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanára, Csep-
regi Hajnalka, a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar tagja, a Ki-
rály-König Péter Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola óraadó 
tanára és Szabó Norbert, a Sze-
gedi Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakgimnázi-
um tanára, egyetemi oktató. A 
verseny hét korcsoportban zaj-

lott. Minden versenyzőnek egy 
vagy több kötelező darabot, és 
legalább egy szabadon válasz-
tott művet kellett előadnia. A 
békési Zeneiskolát négy fuvo-
lista képviselte, akik közül Ba-
ráth Rebeka korcsoportjában 
III. díjat, Kelemen Kitti első 
helyezést, és a zsűri különdí-
ját vehette át. Szépen szerepelt 
Braun Melinda Debóra és Őri 
ágnes Dzsenifer is. felkészítő 
tanáruk Lipcseiné Timkó Sá-
ra, és zongorakísérőjük Kovács 
Gabriella tanári különdíjban 
részesültek.

A hatodik korcsoportban indult fuvolisták a zeneiskola előadótermében.

vállalJuK:
 motorkerékpárok
 személygépkocsik 
 Kistehergépkocsik 

 utánfutók
műszAKI

vIzsGázTATásáT.
Továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
előzetes átvizsgálás. 

műszeres 
diagnosztika.

Tárház u. 22/2.
Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat

+36 30 963-0861        +36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

Aktok és női portrék a Galériában
Görgényi Tamás békési fes-

tő- és szobrászművész újabb 
kiállítása nyílt meg június 
1-jén a Galériában. Az évti-
zedeken keresztül rajztanár-
ként dolgozott és máig ak-
tívan alkotó kiállító Portré, 
akt, kisplasztika című tárlatát 
Ván Hajnalka nyitotta meg. 
A művészettörténész kiemel-
te, hogy mostani kiállításán 
Görgényi Tamás az emberi 
testet helyezi középpontba. 
Az arc, a váll és más „beszédes 
testrészek” kiemelésével a női 
szépségre irányítja a nézők te-
kintetét. festményei, grafikái, 
tanulmányrajzai, fa, bronz és 
terrakotta kisplasztikái, java-
részt női aktok és portrék – 

olykor elhagyva aelhagyva a 
számára kedvel realizmust – 
mind-mind a női nemet cso-
dáló alkotások. 

A Galéria kistermében el-
helyezett tárlat szeptemberig 
várja az érdeklődő megtekin-
tőket.  Sz. K.

Terrakotta kisplasztikák is láthatók a tárlaton.
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Horgász
szemmel

ponTYHorGáSzaT 
A pontytilalom lejártával a 

Körösökön, más élővizeken és 
egyéb vizeken, ahol a tilalmi 
idővel védett volt, mostmár új-
ra fogható a ponty. A felmelege-
dett vizekben az pontyívás is vé-
get ért. A pontyokra való célirá-
nyos horgászatban azután min-
denféle pontyozó módszer al-
kalmazható. Megint a jól bevált 
method módszerre térnék ki, 
mert ezt tartom az egyik legha-
tékonyabbnak pontyhorgászat-
nál. A módszer lényege az egy-
szerűsége. A methodkosárban 
lévő etetőanyag és a felette le-
begő rövid előkés pop-up csali 
egyből kapásra bírja a pontyot, 
hiszen azonnali táplálékot lát a 
csaliban. Ezt az egyszerű mód-
szert már a gyerekhorgászok is 
tudják alkalmazni. Gyakran be-
válik a csalitüskés megoldás: a 
horog alatt lévő csalitüskét be-
leszúrjuk a csaliba és így már 
egyszerűen fel is kínáljuk a pon-
tyoknak.

szekerczés sándor

Legyen egy sikeres 
kiadvány társszerzője!

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

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

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

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

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

A PáLyAMuNKáK 
ELJuTTATHATóK:
  személyesen  

 a felnőtt könyvtárba 
  postán 

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

  elektronikusan 
– a bekesiujsag@gmail.com 
címre

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

Marad a piros csoportban 
a Békési SzSK
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) 
a 2017-18-as bajnoki szezonra átszervezte az első osztályú 
bajnokság rendszerét. Összevonta a Kelet és Nyugat csapa-
tait egy csoportba. Az első 7-7 helyezettek a piros csoport-
ban, míg a 8-14. helyezettek a zöld csoportban mérkőztek 
a bajnoki pontokért. A Békési SzSK korábbi helyezése alap-
ján a piros csoportban játszhatott. 

Ez nehéz feladat elé állítot-
ta mind a vezetőséget, mind a 
szakmai irányítást. A csapat ge-
rince együtt maradt, így csak 
néhány új játékos érkezett. Kö-
zülük Hajdú Márton és Zrínyi 
Viktor „ragadt meg” a csapat-
nál. folytatódott a fiatal játéko-

sok beépítése a felnőtt keretbe. 
Balog Sándor, Bánszki Róbert, 
Sipaki István saját nevelésű játé-
kosként szépen megállták a he-
lyüket a felnőttek között is. Az 
együttes minimális célkitűzése 
a bent maradás elérése, a 9-11. 
hely megszerzése volt. A baj-
nokság nagyszerű győzelmekkel 
kezdődött. Siker az MtK, a Va-
sas és a Budapesti Honvéd ellen. 
De becsúsztak fájó vereségek is a 
bajnokság során a Nagykőrös, a 
Nyíregyháza és a tf ellen, ami-
kor félidőben még vezetett csa-
patunk, de szoros vereség lett a 
vége. Az alapszakasz végén a 11. 
helyen zárt Békés. A bent ma-

radásért Hódmezővásárhelyen 
kezdett a csapat, ahol végig fel-
váltva vezettek a küzdő felek. A 
mérkőzést végül Kertész Da-
ni NBA-t idéző, saját térfeléről 
dobott 3 pontosa döntötte el 2 
másodperccel a lefújás pillanata 
előtt szerzett labdájával. A visz-

szavágón már sima, könnyed 
győzelmet aratott a Békés, ezzel 
eldőlt, hogy a 2018-19-es baj-
nokságban is a kiemelt csoport-
ban folytathatja a pontvadásza-
tot. A folytatásban már nyugod-
tan játszott a csapat az MTK el-
len. Ezt a párharcot a fővárosiak 
nyerték. Az utolsó felvonásban a 
Bonyhád ellen kettős győzelem 
tette fel az i-re a pontot. 

Az MKOSZ egyéni rangso-
rában 5-ös poszton Koma Dá-
niel (B-32-es válogatott) az el-
ső helyen végzett. 1-es poszton 
Kertész Dániel szintén az egyé-
ni rangsor győztese. A két ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó 

játékos mellé sajnos a többiek 
nem tudtak felzárkózni. Egy-
egy mérkőzésen Nagy Balázs, 
Krisztás Dániel tudott jó játé-
kot mutatni. A békési saját ne-
velésű játékosok közül sérülé-
séig Bánszki Róbert szépen fej-
lődött. Balog Szabi többször jól 
szállt be a játékba. Nagy Csaba 
és Sipaki István kevés játéklehe-
tőséget kapott. Ők négyen vi-
szont az NB II legeredménye-
sebb játékosai közé tartoznak. 

NB II-es csapatunk a 6. he-
lyen végzett. felnőtt és után-
pótlás csapataink ebben a sze-

zonban több mint 300 mérkő-
zést játszottak és közel 40 ezer 
kilométert utaztak. A klub ve-
zetése Erdei Ferenc elnök veze-
tésével biztosította a nyugodt 
hátteret csapatunknak. A kü-
lönböző korosztályokban több 
mint 150 békési iskolás sajátít-
ja el a kosárlabdázás fortélyait. 
Szurkolunk azért, hogy a kézi-
labda „munkacsarnok” minél 
előbb felépüljön, mert ezzel le-
hetőség teremtődne, hogy fel-
nőtt és U-20-as csapatunk ha-
zaköltözzön Békésre. Minden 
támogatónak köszönetet mon-
dunk az önzetlen segítségéért. 

Takács János

Pillanatkép a Békési szsk TF elleni áprilisi hazai mérkőzéséből. 

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Mester Nándor sikere
A közelmúltban Bécsben 

versenyeztek a Békési Kajak-
Kenu Club sportolói. Az ottani 
Kajak-Kenu Maratonon a bé-
kési Mester Nándor korosztá-
lyában osztrák maraton bajnok 
lett, és rajta kívül is többen elő-
kelő helyezésekkel tértek haza.

Mint az előző lapszám-
ban megírtuk, a korábbi ifjú-
sági korosztályos világbajnok 
kenus, Laczó Dániel, a békési 
klub legeredményesebb spor-
tolója az Újpesti tE versenyző-
jével, Nagy Gergely Dániellel 
párban a szegedi OB-n kivívta 
a jogot, hogy a felnőttek között 
képviselhesse Magyarországot 
a július elején, Horvátország-
ban sorra kerülő Maraton Eu-
rópa-bajnokságon. Dani az ke-

nu egyesek 26 kilométeres táv-
ján is elindult a felnőttek kö-
zött és a második helyen zárt. 
Ezért az U23-as korosztályban 
szintén ő szállhat versenybe a 
világbajnoki címért – ismertet-
te lapunkkal Kálmán Tibor, a 
kajak-kenu klub titkára. 

MAGIX FATELEP 
TŰziFa 

áRusÍTás
(tölgy, bükk, gyertyán)

Kuglizva 
és KonyhaKészen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/281-09-41 
Magyar u. 54.
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Tiltott szerekkel kereskedtek 
A gyanú szerint Mezőbe-

rényben és környékén terjesz-
tett kábítószereket, új pszi-
choaktív anyagokat egy 23 
éves mezőberényi férfi és egy 
34 éves körösladányi nő. A 
párost még 2016 novemberé-
ben fogták el a rendőrök, az 
ügy azóta húzódik. Az igaz-
ságügyi szakértői vélemény 
szerint a párostól lefoglalt nö-
vényi törmelék és fehér kris-
tályos anyag kábítószernek, 
illetve új pszichoaktív anyag-
nak minősül. Már korábban is 
lebuktak hasonlókkal. A bó-

dító hatású szereket egy 35 
éves törökszentmiklósi férfi-
tól szerezték be, majd kisebb 
csomagokban, tasakokban, 
kimérve értékesítették Me-
zőberényben és a szomszédos 
településeken. Jelenleg mind-
hárman előzetes letartózta-
tásban vannak. A rendőrség 
új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés, valamint kábítószer-
kereskedelem bűntett miatt 
vádemelést javasol. A lezárt 
nyomozás iratait május 2-án 
továbbította a Békési Járási 
Ügyészségre.

 Május 15-én 
az Asztalos ut-
ca és a Gyulai 
utca kereszte-
ződésében villanyoszlopnak 
ütközött egy személygépko-
csi. A sofőr megsérült, de ál-
lapota nem súlyos.
 Május 19-én Békésen, a 
Rózsa temető egyik útke-

reszteződésében 
egy kerékpáros 
nő jobbra akart 
kanyarodni, de 

nem adott elsőbbséget egy 
neki balról érkező, egyene-
sen haladó személyautónak 
és összeütköztek. A nő el-
esett és súlyos sérülést szen-
vedett.

kÖZLekedési 
BALeseTek






