
Emlékezés a trianoni diktátumra
Két rendezvénnyel emlé-

kezett június 4-én a trianoni 
békeszerződés aláírásának 
98. évfordulójára Békés. 

A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából a Hon-
foglalás téren tartott ünnep-
ségen Kálmán Tibor alpol-
gármester mondott beszé-
det, majd Komlóssy Katalin, 
a Békéscsabai Jókai Színház 
színművésze adta elő Tria-
non című verses-zenés műso-
rát. A rendezvény a megem-
lékezők mécsesgyújtásával 
ért véget.

Este zenés irodalmi estre és 
koncertre került sor a kultu-
rális központ színháztermé-
ben, amely teljesen megtelt 
az érdeklődőkkel. Az Isme-
rős Arcok nevű, hazafias da-
lokat és népdalfeldolgozáso-
kat játszó együttes mellett az 
irodalmat Simó József előadó-
művész képviselte, aki Wass 
Albert életrajzi írásaiból ol-
vasott fel, felidézve általuk a 
művész életútját, gyermekko-
rától kezdve idős koráig, va-
lamint több versét is előad-
ta. Az együttes és Simó József 

minden dal, próza és vers után 
vastapsot kapott, és az előadás 
végén a közönség felállva kö-

szönte meg a lélekemelő pro-
dukciót a zenészeknek és az 
előadóművésznek.  Zs. I.

2018. június 19.  XXVI. évfolyam 12. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

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

Koncertet adott a Budapes-
ti Fesztiválzenekar kama-
racsoportja a pálinkacent-
rumban.  4. oldal

Megkezdték a versenyszezont 
a békési kajakosok és kenusok, 
akik maratoni távon indultak.  
  8. oldal

A lapszám üzenete
Semmi sem mélyíti el úgy az emlékeket, 

mint a felejtés utáni vágy.
(Michel de Montaigne)

KedvezMényes Könyvvásár
vásárolja meg 

a Családért Alapítvány kiadványait 

júniusBAn OLCsÓBBAn 
– 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 kizárólagosan 
a Békés városi Püski sándor Könyvtárban!

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 digitá-lis fotók hosszabbik olda-la minimum 2000 pixel le-gyen. A papírképeket ké-szítőiknek visszaadjuk.

Kéthetes fesztivál kezdődött
A június 17-i esti nyitóhang-

versennyel a kezdetét vette a 42. 
Békés-tarhosi Zenei Napok. A 
klasszikus zene mellett kórus-
találkozó, néptánc, balett, iro-
dalmi est és vallási konferencia 
is szerepel az idei színes kínálat-
ban. Összesen közel húsz ese-
ményre, közte 12 koncertre vár-
ják a kultúra barátait. A nyitó-
hangversenyen – amely lapunk 
nyomdába kerülése idején még 
zajlik – a többéves szokások-
nak megfelelően a Békés Me-

gyei Szimfonikus Zenekar kon-
certezik Gál Tamás karmester 
vezényletével és Szabadi Vilmos 
hegedűművész közreműködé-
sével a kulturális központban. 

A rendezvénysorozat csúcs-
pontja feltehetően a zárókoncert 
lesz, amikor a világhírű Csík Ze-
nekar lép fel minden bizonnyal 
teltház előtt, július elsején 18 
órától. 

A Zenei Napok rendezvényeiről 
a 7. oldalon a Közhírré tétetik ro-
vatban olvashatnak. 

 A 42. Békés-tarhosi Zenei Napok nyitóhangversenyén a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar koncertezett Gál Tamás vezényletével.

Az emlékezetes koncert végén felállva tapsolt a teljes publikum.

Időközi önkormányzati 
képviselőválasztás 
szeptemberben
 Békés város 1. számú egyéni választókerületének önkor-
mányzati képviselője, Pásztor János 2018. május 29-én el-
hunyt. Az önkormányzati törvény szerint a képviselő ha-
lálával a megbízatása megszűnik, és időközi választást kell 
tartani. A Békési Helyi Választási Bizottság 2018. szeptem-
ber 2. napjára tűzte ki ezt. 

A választókerületben lakó, 
2018. július 6-án választójog-
gal rendelkező polgárok auto-
matikusan felkerülnek a név-
jegyzékbe, amelyről a Nemze-
ti Választási Iroda július 16-ig 
értesítőt küld. A névjegyzék 
a Helyi Választási Irodában 
(polgármesteri hivatal) te-
kinthető meg. Akit július 6-át 
követően vesznek fel a szava-
zókör névjegyzékébe (pl. ott 
létesít lakcímet), a Helyi Vá-
lasztási Irodától kapja meg 
az értesítőt. Az értesítő tar-
talmazza, hogy mikor és hol, 
illetve hogy milyen érvényes 
okmányokkal lehet szavaz-
ni. A szavazókörök címe nem 
változott. Az 1. számú szava-
zókör: Idősek Klubja (Békés, 
Csallóközi u. 40). A 2. számú 
szavazókör: Idősek Otthona 
(Békés, Farkas Gyula u. 2.). 
Szavazni személyesen lehet 

2018. szep tember 2-án (vasár-
nap) 6 órától 19 óráig. 

Jelöltet július 16. és  júli-
us 30. között lehet ajánlani. 
Egy állampolgár több jelöltet 
is ajánlhat az ajánlóíven, de 
egy jelöltre csak egy érvényes 
ajánlást tehet.

Mozgóurna iránti kérelmet 
augusztus 31-én 16 óráig a He-
lyi Választási Irodánál, ezt kö-
vetően pedig a szavazóköri sza-
vazatszámláló bizottságnál le-
het - a szavazás napján 15 óráig - 
benyújtani (személyesen, pos-
tai úton vagy meghatalmazott 
által). 

(Folytatás a 4. oldalon)
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A közkedvelt lepkeorchidea
A pillekosbor orchidea (Phalaenopsis) vagy köz-

ismertebb nevén a lepkeorchidea nemzettségé-
nek tagjai a Fülöp-szigetekről származnak, ahol 
az esőerdőkben a fák tetején élnek. Ez hazánk-
ban az egyik legismertebb, és talán az egyik leg-
könnyebben gondozható orchideafajta. A növényt 
a legtöbb virágboltban, kertészeti áruházban és 
bevásárló központban is megvásárolhatjuk. A nö-
vény gyökerei jellegzetes szür-
ke színt öltenek, míg a levelek 
oválisak és vastagok bőr nemű-
ek. A növény a lepkeorchidea 
elnevezést a virágok formájáról 
kapta, amelyek szirmai közül 
kettő nagyobb, így leginkább 
egy lepke szárnyára hasonlíta-
nak. A virágok akár öt hónapig 
is díszíthetik otthonunkat, igen gazdag színválasz-
tékban. 

Gondozása a közhiedelemmel ellentétben nem 
bonyolult, csak néhány alapelvet kell szem előtt 
tartanunk.
1.  A növényt tegyük világos helyiségbe, de nyá-

ron óvjuk a közvetlen napsütéstől! Ha túl kevés 
fényt kap a növény, nem fog virágot hozni.

2.  Nyáron a 25-28 fokos hőmérséklet ideális, és 
télen se tegyük 18 foknál hűvösebb helyiségbe!

3.  Akkor érzi jól magát, ha elég párás a levegő, épp 
ezért főleg télen fontos, hogy valamilyen formá-
ban párásítsuk a levegőt a növény számára.

4.  Mivel egy fán élő növényről van szó, nem a lo-
csolás, hanem a magas pára-
tartalom a legfontosabb, hiszen 
a növény a levegőből veszi fel a 
számára szükséges csapadék-
mennyiséget. Érdemes hetente 
vagy kéthetente egyszer a cse-
repét egy vödör vízben megáz-
tatni, míg a leveleket valamint a 
gyökereket időnként, akár na-

ponta virágpermetezővel végig permetezni. Ha 
van rá mód, lágy vízzel vagy esővízzel öntözzük, 
mert a kemény csapvíz árthat. Kerüljük a túlön-
tözést és lehetőség szerint ne ugyanabba a víz-
be áztassuk az összes növényünket, mert egyik 
megfertőzheti a másikat!

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

Élő fortélyaink

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Alapfokú tanulmányomat 
a Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskolában kezdtem, majd a 
Szegedi Kis István Reformá-
tus Gimnáziumban folytat-
tam, ahol 2009-ben érettsé-
giztem. Tanulmányaim foly-
tatását nem volt nehéz eldön-
teni, mivel már kisgyerekko-
rom óra érdekelt a fodrász-
szakma. Első modelljeim a 
„Barbie babák” voltak. Érett-
ségi után - szüleim tanácsára - 
Budapesten Zsidró Tamás 
alapítványi iskolájában tanul-
tam meg a szakma minden 
iskolában elsajátítható részét. 
2012-ben jó eredménnyel vé-
geztem. Fontosnak tartom 
az új technikák megismeré-
sét a szakmában, ezért rend-

szeresen részt veszek tovább-
képzéseken és a tanultakat a 
gyakorlatban is hasznosítom. 
Nagy hangsúlyt fektetek ar-
ra, hogy a szalonban felhasz-
nált termékek mind a legjobb 
minőségűek legyenek.

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Jó állásajánlatot kaptam 
Budapesten, de én a nehezebb 
utat választottam, mert a szí-
vem hazahúzott Békésre. Hi-
ányzott a vidéki környezet és 
természetesen a családom, ba-
rátaim. Önálló vállalkozást in-
dítottam be, aminek eredmé-
nyeképpen most egy jól mű-
ködő fodrászüzletet üzemelte-
tünk kolléganőmmel közösen.  
Folyamatosan bővülő vendég-
köröm megerősít abban, hogy 
jól végzem a munkám.

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

- Szeretem a szakmámat, de 
későbbi terveim között szere-
pel a családalapítás és a gyer-
mekvállalás is. Nagyon remé-
lem, hogy a kettő együtt sike-
rülni fog. Életemet minden-
képpen Békésen képzelem el, 
mert úgy gondolom, hogy ez a 
város alkalmas terveim megva-
lósítására.

A stafétát Szerencsi László-
nak adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Kondacs Enikő
Foglalkozás: fodrász
Kedvenc zene: Kispál és a borz zenekar
Kedvenc film: A tégla
Kedvenc étel: Tárkonyos csirkeragu leves
Kedvenc ital: Balatoni borok
Kedvenc hely: Körös part, otthon
Kedvenc időtöltés: futás, kajak, kertészkedés

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

Erdélyi kiránduláson 
a Reményhír iskolások

A békési Reményhír Intéz-
mény Eötvös József Általános 
Iskolája huszonhárom hetedik 
osztályos tanulója és három pe-
dagógusa a Határtalanul! prog-
ram  „Őseink-Köröseink” pá-
lyázata keretében kiránduláson 
vett részt az erdélyi Várasfenes 
és környékén, a Belényesi-
medencében, a Körösök völ-
gyében. Az ott töltött öt nap 
alatt a tanulók megismerték a 

tájegység természeti és kultu-
rális értékeit. Jártak Farcuban 
a Kristály-barlangban, a 
Mezgédi-barlangban, a Cutilor-
szorosban, Tordán a sóbányá-
ban és a hasadékban, a kiskohi 
Medve-barlangban, a Boga-völ-
gyében és Pádison. Rövid láto-
gatást tettek a világörökség ré-
szeként számon tartott Toroc-
kón is. Felkeresték irodalmi és 
történelmi személyek emlékhe-

lyeit. A kirándulás során megis-
merkedtek a várasfenesi általá-
nos iskola magyar nyelven tanu-
ló diákjaival, közös programo-
kon vettek rész velük.

Köszönjük az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnek, 
hogy kirándulásunk megvaló-
sulhatott.

Dávid Katalin, Kissné 
Fábián Éva, Vári László 

kísérő pedagógusok

Eötvös iskolások Körösfőn, a Sebes-körös forrásánál.

Elkezdődött az ibrányi 
utcanévtáblák kihelyezése 

A korábban legyártott ut-
ca  név táblákat Békés III. 
kerüle tében, Ibrányban is 
kihelye zik. Mucsi András, Ib-
rány és ó-Hatház képviselő-
je elmondta: választókerülete 
hat házi része már tavalyelőtt 
megkapta a szép új táblákat, 

de Ibránynak az idei évig vár-
nia kellett. A képviselőtestü-
let májusi ülésén interpellá-
cióban jelezte a problémát és 
kérte a megoldását. Egyúttal 
jelezte azt is, hogy főként az 
új építésű házakon nincse-
nek házszámok, és így nehéz 

a tájékozódás. Szükséges len-
ne egy városi szintű akció az 
ügyben. 

Mint ismert, a történelmi 
Ibrány kerület ma már magá-
ban foglalja az államszocializ-
mus idején beépített Epresker-
tet is.  

Közgyűlést tartott 
a Nefelejcs Egyesület

Éves közgyűlését tartotta meg nemrégiben a Nefelejcs 
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesü-
let. Balog Gáborné egyesületi elnök a 2017-es év munká-
járól adott számot. Elmondta, hogy a két bejáratott nagy-
rendezvény, a tavaszi Vigalom és az őszi Tökmulatság, va-
lamint a díjátadó mellett júniustól - pályázati forrásból fi-
nanszírozva - új kulturális eseményeket hívtak életre. Ilyen 
a havonkénti előadás Irodalom és határterületei címmel fel-
nőtt érdeklődőknek. Gyerekeknek néptánc- valamint kéz-
műves foglalkozásokat szerveznek rendszeresen. 2017-ben a 
gasztronómiai helyi értékeket bemutató városi falinaptár és 
a mellé adott kis receptkönyvecske összeállításában szintén 
oroszlánrészt vállalt a Nefelejcs Egyesület. 

Az előző év pénzügyi mérlegéről Egeresi Miklósné köny-
velő adott áttekintést, míg az idei év eddigi rendezvényei-
ről Oláh Ibolya alelnök beszélt. Kiemelte, hogy 2018-ban 
az Irodalom és határterületei sorozat értékes előadásai-
nak immár a református gimnázium előadóterme ad ott-
hont, ezzel ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma. Ezzel 
együtt is tény, hogy a kulturálódást és hagyományőrzést 
zászlajára tűző egyesület maroknyi tagságának egyre ne-
hezebb dolga van az érdeklődők megtalálásában, a békési 
emberek megmozdításában. Ezt figyelembe véve kiugróan 
sikeres volt az idén először megtartott Piroslábas Dínom-
dánom elnevezésű rendezvény, amely a Tájház udvarában 
nem várt nagy érdeklődés mellett zajlott le. Ezt a rendez-
vényt a következő két évben is biztosan megtartják a ta-
valy útjára indított hároméves EFOP-pályázat által bizto-
sított forrásból. 

Az egyesület következő rendezvénye a szeptember 22-én 
sorra kerülő xIII. Békési Tökmulatság lesz. Sz. K.

Kutyatulajdonosok 
figyelem!

A 81/2002 FVM rendelet 
értelmében Magyarországon 
az ebek veszettség elleni vé-
dőoltása évenként kötele-
ző. Az oltás feltétele, hogy 
az eb 3 hónaposnál idősebb 
és mikrochippel ellátott le-
gyen.

Felhívjuk a kutyatulajdo-
nosok figyelmét a fenti ren-
delet betartására, és aki még 
nem oltatta be kutyáját, ke-
resse fel állatorvosát!

Békési 
Polgármesteri Hivatal
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SzűcS Bútor
Békés, Kossuth u. 26. (az OMV kút mellett)

+36-70/70-355-39

MegérKezteK a vidáM tavaszi FÜggönyöK! 
továbbra is aKciós áron kínáljuk széles választékunkat. 

Új bútorok árusítása továbbra is folyamatosan heti szállítással. 
szekrények, kanapék, ülők, étkezők és konyhabútorok érkeztek!
nézzen Be a Megye egyiK legolcsóBB BÚtorBoltjáBa!
Udvarias kiszolgálással várjuk meglévő és leendő vásárlóinkat!

Kövesse 
a Békési Újság 

híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.

com/bekesujsag

RendőRségi 
híRek

Május 30-án koraeste a 
Táncsics Mihály utcában it-
tas járművezetés gyanúja mi-
att intézkedtek a rendőrök. 
Egy személygépkocsi vezető-
jét állították elő, majd mivel 
három légalkoholmérés pozi-
tív eredménnyel végződött, 
elvették a vezetői engedélyét 
és ellene büntető feljelentést 
tettek.
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Európa III.

Vannak néhányan az afri-
kai keresztény fiatalok kö-
zött, akik éppen az európai 
gondolkodásmód miatt to-
lódnak az iszlám fundamen-
talizmus felé. Mert az iszlám 
igent mond az életre, a sok 
gyermekre. Amikor egy fia-
tal keresztény azt látja, hogy 
a keresztény Európa elárulta 
őt, és jön egy muszlim, aki 
azt mondja, boko haram – 
ami azt jelenti, hogy min-
den, ami nyugatról jön, ne-
gatív – akkor hajlik arra, 
hogy őt kövesse.

Az nyugat-afrikai iszlám-
ról is szólt Palmer-Buckle 
ghánai érsek: „Csodálatra 
méltó a kapcsolatunk az isz-
lámmal. Szenegálban a la-
kosság 96%-a muszlim és 
nagyon jó kapcsolatban van-
nak a keresztényekkel. Sier-
ra Leonéban 90% a muszli-
mok aránya, és ott is remek 
kapcsolat van a kereszté-
nyekkel. Ghánában harmó-
niában élünk a muszlimok-
kal. Ugyanakkor „nekik sem 
tetszik a radikalizmus, ami 
agresszióhoz, emberek meg-
gyilkolásához, pusztuláshoz 
vezet. Az iszlám fundamen-
talisták nem hallgatnak sen-
kire. Terroristák, akik gyak-
ran a nem fundamentalis-
ta muszlimokat támadják 
meg. A fundamentalizmus 
kiindulópontja az emberek 
elégedetlensége. A szociális, 
anyagi, kulturális hátrány 
utat ad a radikális gondola-
toknak. Éltem Olaszország-
ban, tanúja voltam a Vörös 
Brigádok terrorjának, lát-
tam Németországban a Vö-
rös Hadsereg Frakciót, La-
tin-Amerikában a Fényes 
Ösvény gerillaszervezetet. 
Ugyanaz a radikalizmus élt 
a fiatalokban: egy igazságo-
sabb társadalomra vágytak, 
de végül radikalizálódtak. 
Európában is nagyon sok idő 
kellett arra, hogy felszámol-
ják ezt a szociokulturális je-
lenséget. Sok idő kell ahhoz 
is, hogy véget vessünk ennek 
a mostani, vallási jellegű ra-
dikalizmusnak. Veszélyes le-
het, mégis az egyetlen út a 
párbeszéd útja. Ahogyan 
Benedek pápa mondta, a 
vallás nevében senki nem öl-
het meg egy másik embert. 
Nagyon sok párbeszédre van 
szükség, másrészt becsüle-
tes politikára és gazdaságra 
Európa és Amerika részéről. 

Sajnos a politika becstelen, 
kettős mércét alkalmaznak. 
Globalizációról, nyitott-
ságról beszélnek, a határok 
megnyitásáról a gazdasági 
mozgás érdekében, és aztán 
a multinacionális vállalatok 
belépnek a nyitott határo-
kon az országomba és elve-
szik az egyszerű emberek 
földjeit, éhbérért dolgoztat-
ják őket, aztán nyugaton jó 
pénzért eladják a kakaót, a 
kávét. Európában a mi fi-
ataljaink kárára növekszik 
így a jólét. Elmennek a ta-
nult fiatalok, munkát talál-
nak Európában, mint orvo-
sok, mérnökök, olyan szak-
mák képviselői, amelyekre 
oly nagy szükségünk lenne 
az ország fejlődése érdeké-
ben. Elmennek a tanulatlan 
fiatalok is, mert azt látják 
a tévében, milyen jó az élet 
Európában. Aztán kihasz-
nálják, új rabszolgaságba ve-
tik őket. Erről is beszéltünk 
európai püspöktársainkkal: 
próbálják meggyőzni a poli-
tikusaikat, hogy a világpoli-
tika ne veszítse szem elől a 
fejlődő országok érdekeit.”

Afrika jövőjéről is beszélt. 
„Afrika a világ reménysé-
ge, tavasza. A népesség fia-
tal, míg Európa a demográ-
fiai télbe hajlik. Ha sikerül 
helyben tanítani, képezni 
a fiatalokat, önállóvá tenni 
őket, hogy segítsék orszá-
gaik fejlődését, akkor olyan 
emberek születnek majd, 
mint Einstein, Galilei, Leo-
nardo da Vinci, Mozart, Pas-
teur. Az afrikai ember agya 
még szűz, nincs jól kihasz-
nálva. Be kell fektetnünk 
a fiatalokba, mindent meg 
kell tenni azért, hogy ott-
hon érezzék jól magukat. 
Úgy kell nevelnünk őket, 
hogy mélyen gyökerezzenek 
a család, a humanizmus, a 
demokrácia értékeiben. Az 
afrikai demokrácia prob-
lémásságának geopolitikai 
okai is vannak: értékes ás-
ványkinccsel rendelkeznek, 
amelyet a világ meg akar 
szerezni. Ha Európa valóban 
keresztény lenne, Afrika va-
lóban fejlődne! Az Egyház-
nak ezért nagy feladata van: 
az örömhír hirdetése, az em-
berek elméjének formálása, 
és a szeretetben való szol-
gálat. Evangelizálni kell Af-
rikát, és Európát is újra kell 
evangelizálni. Keresztény, 
humanista politikusokat 
kell nevelni. Ahogyan Gan-
dhi mondta: A Föld min-
denki szükségletét ki tudja 
elégíteni, csak a kapzsiságát 
nem. A globalizációt a kap-
zsiság uralja, ezen kell vál-
toztatnunk.”

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 16-23. 
Oroszlán patika (kossuth u.)
június 23-30. 
levendula patika (Csabai u.)
június 30-július 7. 
jázmin patika (Rákóczi u.).

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

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

Anyakönyvi 
hírek

Házasságkötés
mundrucz Gyula józsef és Bá-
nyai ágnes, horváth Attila és 
molnár katalin Zsuzsanna, hor-
váth krisztián és Balla Dóra, 
Gógán lajos és karácson tí-
mea, Szűcs Zoltán és nagy Sza-
bina. 

Elhunytak
megyeri Sándor (60 évesen), 
özv. kovács mihályné nagy 
Anna (87), özv. egeresi lász-
lóné Szűcs Anna (83), Flóra 
András (73), Szűcs Istvánné 
Fábián julianna (84, Bélme-
gyer), Balog erika (42), Föl-
desi Gézáné kovács erzsébet 
(69), Barra péter jenőné lo-
vas Anna (69), Baranyai Bá-
lint Imre (74), özv. Füsti-molnár 
Béláné pataki Anna (77), Sza-
bó lászló (61), Szilágyi lász-
ló (67), Varga István (41, mu-
rony), Remeczki Istvánné Csá-
vás julianna (76).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Megünnepelték a pedagógusokat
Huszadik alkalommal ren-

dezték meg a Városi Pedagó-
gusnapot, melynek emléke-
zetes pillanata a közoktatási, 
közművelődési és közgyűjte-
ményi intézményekben dolgo-
zó jubilánsok színpadra szólí-
tása és jelképesen egy-egy szál 
rózsával elismerése annak a 
20, 25, 30, 35 vagy 40 évnek, 
melyet a pályán eddig eltöl-
töttek. A ceremónián köszön-
tötték a nyugdíjba vonulókat 
is. Az ünnepeltek a város ne-
vében Izsó Gábor polgármes-
tertől és Deákné Domonkos 
Juliannától, Békés Város Ok-
tatási, Kulturális és Sport Bi-
zottságának elnökétől, a Peda-
gógusok Szakszervezete Békés 
Megyei Szervezete nevében pe-
dig Vrbovszki Beátától fogad-
hatták a gratulációkat. 

Átadták a „színes” diplomá-
kat és a különféle díjakat is. 
Eötvös József-emlékérmet ka-
pott a Pedagógusok Szakszer-
vezete Békés Megyei Szerveze-
tének nevében: Budainé Baji 
Ibolya, Szöllősiné Samu Erzsé-
bet, Vidáné Endrődy Ildikó, 
Balogh Istvánné, Straczinszki 

Andrásné, Nagy Erzsébet, 
Kiss Sándorné, Őriné Apáti 
Anna, Nagy Gabriella. „Ki-
emelkedő pedagógiai munka 
elismeréseként” a Gyulai Tan-
kerületi Központ elismerő ok-
levelét kapta: Hegyesiné Szűcs 
Magdolna, Karácsné Sárközi 
Dóra, Kiss Péter, Puskás Ká-
roly, Ráczné Erdei Krisztina, 
Bohus Andrásné, Erdei István, 
Rónai Sándor. „Kiváló pedagó-
giai munkáért” a huzamosabb 
ideig tartó kiemelkedő peda-
gógiai munkájáért elismerést 
kapott Nagy Ibolya. „Minisz-

ter Elismerő Oklevele” kitün-
tetést kapott Pribék Sándor-
né. Arany fokozatú díszdiplo-
mát idén Görgényi Tamás ve-
hetett át. A Békési Pedagógus 
Szakszervezet megköszönte a 
tavaly év végén leköszönt tit-
káruk, Takács Istvánné Zsuzsa 
néni áldozatos munkáját. 

A díjeső után a kulturális 
program a Békéscsabai Jókai 
Színház két színművészének, 
Komlóssy Katának és Illés 
Adriánnak a zenés műsorával 
folytatódott, majd állófogadás-
sal zárult. 

Virágeső a tanároknak a Városi Pedagógusnapon.
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Új elnök a Belencéres Néptánc-
együttesért Egyesületnél

Deákné Domonkos Julian-
nát, az önkormányzat Okta-
tási, Kulturális és Sport Bi-
zottságának elnökét, a Dr. 
Hepp Ferenc Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatóját választot-
ta meg elnöknek nemrégi-
ben tartott éves közgyűlésén 
a Belencéres Néptáncegyüt-
tesért Egyesület. 

A korábbi elnök, Koszecz 
Sándor mandátuma lejárta 
előtt, más irányú elfoglaltságai 
miatt szóban nyilvánította ki 

lemondási szándékát, melyet a 
közgyűlés elfogadott és további 
munkájához sok sikert kívánt. 
Egyúttal megválasztották az 
új elnököt. Deákné Domonkos 
Julianna évtizedek óta a szívén 
viseli a néptáncoktatás ügyét 
váro sunkban. Az általa irányí-
tott intézmény képviseletében 
alapító tagja a 2012-ben lét-
rejött egyesületnek, de segítet-
te a Belencéres Néptáncegyüt-
test akkor is, amikor  még a 
Belencéres Alapítvány fenntar-
tásába tartozott.  

A segítés tényleg természetes?
Idős olvasónk mesélte el a minap vele tör-

ténteket. Elektromos robogójával a főtérről 
hazafelé tartott, amikor a Mátyás király ut-
cában kiesett a hátsó zsebéből pénz- és irat-
tárcája, de ezt csak otthonában vette észre. 
Nem sokkal később egy fiatal házaspár ke-
reste a házánál és hiánytalanul átnyújtották 
a tárcát. Még megköszönni sem nagyon volt 
ideje olvasónknak, a család autójával sietősen 

továbbhajtott, csak annyit mondtak, hogy ez 
a viselkedés számukra természetes. Jutalmat 
nem akartak átvenni, a nevüket sem mondták 
meg. A 75 éves férfi ezért lapunkon keresztül 
mond hálás köszönetet emberségéért és ön-
zetlenségéért a családnak, és hogy ilyen szép 
példát mutattak a velük jelenlévő kisfiúknak. 
Vannak jó emberek Békésen, akiknek a segí-
tés tényleg magától értetődő.

TiszTelT PálinkafŐzetŐk!
A Békési Pálinka Zrt.

megkeZdte A BéRfőZési előjegyZést. 
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.), 

személyesen keddtől szombatig 8-16 óra között.

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
Főzési díj: 1750 Ft/liter (50%, szeszadóval)
Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

2018. január 1-től módosultak a bérfőzött párlatra vonatkozó szabályok (2016. évi lXViii. törvény 140. § (4) bekezdés), 
ennek értelmében a bérfőzető és képviselője személyazonosságát hatósági igazolvánnyal kell igazolnia!

köZlekedési 
BAleset

Békésen, a Rákóczi utca és a 
Csallóközi utca kereszteződé-
sében június 6-án, 6 óra körül 
egy kerékpáros személygép-
kocsival ütközött. A kerékpá-
ros férfi könnyű sérülést szen-
vedett.

HiRDeSSen 
a Békési Újságban!

telefon: 30/432-20-30. 
e-mail: 

bekesiujsag@gmail.com
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Csendesül...
ÁLDÁs Vagy ÁtoK?

„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel” - 
olvassuk a Szentírásban Pál apostol szavait. A büszke ember nem 
hálás. Sőt néha egészen vak. Magának tulajdonítja mindazokat a 
javakat, például képességeket, tulajdonságokat, szépséget, tehet-
séget, amelyek körülveszik őt. És való igaz, a szorgalom, az igye-
kezet, a hűség és megannyi tulajdonság elvezet sok esetben az 
anyagi biztonsághoz. A büszke ember azonban elfelejtkezik vala-
miről. Elfelejtkezik Istenről.  Szintén Pál apostol írja, hogy „Mid 
van ugyanis, amit nem kaptál volna?”  Egy ószövetségi történet-
ben, még Lábán, a különösen kapzsi rokon is belátja és elismeri 
egy élethelyzetben, hogy Jákób miatt áldotta meg őt az Úr. Még 
a büszke és kapzsi embernek is fel kellene ismernie, hogy nem vé-
letlenül történnek a dolgok az életében. A Gondviselés annyi jó-
val körülvesz. És Isten áldásai, „minden jó adomány” , megállásra 
kell késztessen. Mert valaminek, Valakinek kell lenni a háttérben. 
Valaki, sokszor egy remegve imádkozó szülő, egy lenézett szom-
széd, egy istenes bolond, egy elfelejtett nagyi, egy visszatérő vá-
sárló, vagy akár egy ügyes csaló, mint Jákób, igen, akár még őmi-
atta is, de mindig van Valaki az áldások mögött, aki miatt törté-
nik minden, aki miatt Isten meg akarja mutatni magát nekünk. 
Aki az áldásain túl, az áldások igazi célját, sőt önmagát is szeretné 
végre, ha megismernénk. Balog tibor, lelkipásztor

Orbán Viktor közölte: nyílt sisakkal kell harcolni Soros-
sal és az ő hadseregével szemben, ők bevándorlást akarnak, 
egy multikulturális Európát, nem szeretik a keresztény Eu-
rópa hagyományait, és azt gondolják, ha összekevernek ben-
nünket egy más néppel, akkor Európa élhetőbb lesz. „Azért 
akarják tönkretenni Európát, mert abból nagy profitot re-
mélnek. Megvan a 2/3-os többségünk, nem szabad hezitál-
ni, az ország védelmére azonnal mozgósítani kell az erőt. 
Idegen népesség betelepítése Magyarországra tilos. Mi nem 
akarunk összekeveredni másokkal, jók vagyunk úgy, ahogy 
vagyunk.” Ezekről a kérdésekről szól majd a jövő évi euró-
pai parlamenti választás is. Úgy nyilatkozott: „megjelentek 
a keményfiúk az európai politikában.” Példaként említet-
te Ausztriát és Olaszországot. „Magyarországnak, a balkán 
kapujaként elemi érdeke, hogy rendben menjenek a dolgok 
tőle délre.” Ezért Szerbiát és Macedóniát a jövőben is straté-
giai országnak tekintik. A jövő évi büdzsé a biztonságos nö-
vekedésé lesz. Gazdasági válságok fenyegetnek, de akkor se 
kell, hogy megszorítások legyenek, amihez pedig fegyelme-
zett gazdálkodás kell, ezért a kormány jelentősen megnövel-
te az országvédelmi tartalékot. Egy nagyobb terjedelmű al-
kotmánymódosítást is terveznek a jövőben.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Klezmer zengett a pálinkaházban
Nem mindennapi zenei élményben volt részük a klasszikus 
zene kedvelőinek június 5-én. A Budapesti Fesztiválzene-
kar kamaracsoportja a Békési Pálinka Centrumban adott 
hangversenyt.

A zenekar célja már évek 
óta, hogy kilépjenek a fővá-
rosból és a megszokott hang-
versenytermekből, hogy az-
tán vidéki városokban és al-
ternatív helyszíneken álljanak 
a publikum elé. Így fellép-
nek idősek otthonaiban, vi-
dám műsorral gyerekek előtt, 
templomokban és zsinagó-
gákban, vagy korábban e célra 
használt épületekben. Békés-
re is ennek a kezdeményezés-
nek a révén jutottak el – er-
ről elöljáróban Ács Ákos kla-
rinétművész beszélt, az est 
egyik fellépője, egyben a kon-
cert művészeti felelőse. Mű-

soron Franz Schubert F-dúr 
oktettjének 1. tétele, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy Esz-
dúr oktettjének 1. tétele és 
Alekszandr Glazunov Réverie 
orientale című darabja volt. 
Utóbbi keleties dallamvilága 
már megalapozta a fergeteges 
finálét, melynek során hami-
sítatlan klezmer dallamokat 
hallgathatott a Békésről, to-
vábbá közelebbi és távolabbi 
helyekről ide sereglett művé-
szetkedvelő közönség. 

A zeneszámok között Faith 
Aser budapesti rabbi szólt a 
megjelentekhez. Beszélt a zsi-
nagógák spirituális jelentősé-

géről, az ott zajló hitéletről és 
közösségi jelenétről, valamint 
igyekezett röviden összefoglal-
ni a békési zsidóság és a zsina-
gógaépület történetét. 

A közel száz megjelent in-
gyenesen lehetett a részese en-

nek a zenei élménynek, me-
lyet gasztronómiai élmény ko-
ronázott meg: a szervezők egy 
zsidó konyhaművészeti reme-
ket, flódnit kínáltak a hallga-
tóságnak. 

szegfű Katalin

Rendhagyó koncerthelyszínen emlékezetes hangversenyt adott a fő-
városi zenekar.
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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

Elkezdődött az oncsai ipari terület fejlesztése 
Jelentős beruházás kezdő-

dött meg a békési fejleszté-
sek történetében - jelentette 
be sajtótájékoztatón Izsó Gá-
bor polgármester. Az oncsai 
ipari terület fejlesztése címet 
viselő, 101,7 millió forintos 
uniós projekt egy 10 hektáros 
területet érint a város nyu-
gati részén. A Szarvasi úton 
a napokban megkezdődött a 
víz- és szennyvízvezeték cse-
réje. A fejlesztés ezt követően 
ér majd el az említett oncsai 
területre. A fejlesztés magá-
ba foglalja az ivóvízvezeték 
kapacitásnövelését, ami 200 
mm átmérőjű nyomócső ki-
építését jelenti. Ezenfelül a 
szennyvíz- és gázvezeték-
rendszert bővítik. Egy új tra-
fóállomás kialakítása segíti az 
áramellátást. Az ipari terület 
a Vágóhíd utcáról lesz meg-

közelíthető. A kivitelezés so-
rán az utca útburkolatát is 
felújítják, hogy a nagyobb 
járműveket kiszolgálja. A 

közműbővítés a leendő bör-
tön megépítését is támogat-
ja. Ezzel kapcsolatban a pol-
gármester elmondta, hogy a 

büntetés-végrehajtás szakem-
berei körülbelül egy hónap-
pal ezelőtt jártak legutóbb 
Békésen. Megtekintették, el-
lenőrizték a helyszínt, és elé-
gedettek voltak a látottakkal. 

Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő elmondta, hogy 
a mostani pályázat nemcsak 
az infrastruktúrát, hanem a 
gazdaságfejlesztést és mun-
kahelyteremtést is erősíte-
ni fogja. A projekt 2-3 hóna-
pon belül befejeződik, ezzel 
egyidőben ütemezetten zajlik 
a 154 millió forintos dánfoki 
csapadékvíz-elvezetést segí-
tő beruházás. Sikeres közbe-
szerzési eljárást követően ha-
marosan kezdetét veszi a piac 
korszerűsítésére illetve hűtő-
ház kialakítására elnyert 250 
millió forintos pályázati fej-
lesztés is.  

A Szarvasi úti helyszínen Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó 
Gábor polgármester tájékoztatta a sajtót.

Időközi önkormányzati képviselőválasztás 
szeptemberben

(Folytatás az 1. oldalról)
 A kérelmek a valasztas.hu, 

vagy a bekesvaros.hu oldalról 
letölthetőek, vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatalban át-

vehetőek. Ugyanezeken a web-
oldalakon tekinthető meg a 
szavazó körök területi beosztá-
sa és a szavazóhelyiségek pon-
tos címe is. 

A választási kampányidő-
szak 2018. július 14-től 2018. 
szeptember 2-án 19 óráig tart. 

Részletesebb tájékoztatá-
sért forduljon a Polgármes-

teri Hivatalban működő He-
lyi Választási Irodához (5630 
Békés, Petőfi utca 2. szám I. 
emelet) vagy látogassa meg az 
említett weboldalakat.  
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Énekversenyeken bizonyítottak a „Szegedisek”
A tanév második felében 

több énekversenyen indul-
tak a békési egyházi iskolá-
sok. Előbb a Béres Ferenc 
Országos Református Zsol-
tár- és Népdaléneklő Verse-
nyen vettek részt, amelyet a 
Budapest-Fasori Reformá-
tus Kollégiumban rendeztek 

meg. A versenyben Kiss Dor-
ka gimnazista tanuló arany 
minősítést és harmadik he-
lyezést ért el. A diáklányt Ta-
kácsné Szabó Edina készítet-
te fel. 

Csaknem egy tucatnyian 
képviselték a békési intéz-
ményt az első alkalommal 

megrendezett Csenki Imre 
Országos Zsoltár- és Népdal-
zsoltár-éneklő Versenyen is, a 
Mezőtúri Református Kollé-
giumban. Ezen a megméret-
tetésen Hőgye Péter és Po-
csaji László Norbert korcso-
portjában az egyéni indulók 
között arany minősítést ka-

pott és harmadik helyen vég-
zett. Felkészítőjük Tóth Nor-
bert volt. Kiss Dorka és Sza-
bó Laura korcsoportjában 
egyéniben szintén arany mi-
nősítést kapott és harmadik 
helyen végzett. Őket Takács-
né Szabó Edina készítette fel 
a versenyre.  arató t. 

 Fenyő fűrészáru széles választékban! olcsó nyárfadeszka 100 Ft/db áron.
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békési sorsok, ékési arcokB

Mit kell tudni a kollagénről? – 2. rész

izmok. Az izmokban viszonylag kevesebb kollagén található, de 
az izmokat a csontokhoz kapcsoló ínszalagok épségéhez már 
nagy mennyiségű kollagénre van szükség.
erek. Erős szövedékhez hasonló, bár annál sokkal finomabb 
kollagénháló garantálja az erek biztonságát, de csak abban az 
esetben, ha a kollagén valóban hibátlan minőségű és van belő-
le elegendő. Ennek hiányában a vénákon visszértágulat, a verő-
ereken pedig sérülés és következményes érelmeszesedés jele-
nik meg.
Bőr. Bőrünk üdeségét a bőr alapvető vázát biztosító kollagén te-
remti meg. Ha a bőrben található kollagén mennyisége a szük-
ségesnél kisebb, vagy nincs mód a kollagén frissen tartására, 
akkor bőrünk korán petyhüdtté válik, megjelenik a nemkívána-
tos narancsbőr, és ráncosodni kezd.
Egy 70 kg-os ember testében hozzávetőleg 12-13 kg fehérje 
található. Ez a fehérjemennyiség kb. 50 naponként teljesen új-
raépül. Ez az újraépítés-frissítés rendkívül vitaminigényes folya-
mat. A kollagén különleges szerkezetének felépítéséhez nagy 
mennyiségű C-vitaminra van szükségünk. Ha nem jutunk ele-
gendő C-vitaminhoz, akkor a kollagén szerkezete nem lesz iga-
zán stabil. C-vitaminhiány egyenlő a gyenge kollagénnel. (X)

Minden ember egy lótuszvirág
A címbéli állítást interjúalanyom, a 41 éves Guskáné Kiss 
Mónika mondta jóízű beszélgetésünk során, meglepő élet-
bölcsességről téve vele tanúbizonyságot. A lótusz a kele-
ti vallásokban a tisztaság, a megújulás, a felvilágosodás, az 
újjászületés szimbóluma. Zord környezetben is képes igen 
szép virágokat produkálni és tisztának maradni.  Ez vezérli 
munkája során a szociális munkás Mónikát is.

- Amikor megbeszéltük a ta-
lálkozónkat, azt mondtad, ápo-
lónő is vagy. Hogyhogy?

- A Jászságban nőttem fel, 
Ratkó unoka vagyok. Az én 
generációmnak nagyon nehéz 
volt a középiskola kiválasztása, 
mert nagy volt a túljelentkezés 
mindenhol. Ápolónő szerettem 
volna lenni, de a képzőbe nem 
jutottam be, így a martfűi cipő-
ipari szakközépiskolában tanul-
tam tovább. Jó képességűként a 
technikusi osztályba kerültem, 
de csak az első négy évet jár-
tam végig, nem szereztem meg 
a szakképesítést, mert az érett-
ségi után teljesült az álmom, 
felvettek az ápolónőképzőbe. 
Már akkor tudtam, hogy az én 
hivatásom az emberek segíté-
se. Szolnokon iskolaelsőként vé-
geztem és mindjárt kaptam is 
állást a pszichiátriai osztályon. 
Békésre 2000-ben kerültem, 
ide jöttem férjhez. A békés-
csabai Réthy Pál Kórházban, 
majd a gyulai műveseállomá-
son dializáló ápolónőként dol-
goztam 2005-ig. Az utóbbi he-
lyemen felajánlották és támo-
gatták, hogy szociális munkás 
diplomát szerezzek.

- Ez után hogyan alakult az 
életed?

- A diplomámat 2007-ben 
vehettem át.  2006-ban meg-
született a kisfiam, Imike, és 
tudtam, hogy a több műszakos 
munkarend nem egyeztethető 
össze a gyerekneveléssel, ezért 
amikor felajánlottak egy állást 
a családsegítőben, örömmel fo-
gadtam el. Itt aztán kipróbál-
tam magam többféle területen, 
például családsegítőként, kö-
zösségi koordinátorként. 11 éve 
dolgozom itt, ugyanabban az 
irodában és ugyanabban a szék-
ben ülök. Hiszek abban, hogy 
minden ember egy lótuszvirág.

- Bár nem szereted a titulu-
sokat, mégiscsak az intézmény 
igazgatóhelyettese vagy. Hogy 
kerültél erre a posztra?

- Soha ne a hatalom tegye az 
embert, ez inkább felelősség. 
Kádasné Öreg Juliannát 2011-
ben nevezték ki igazgatónak, 
én pedig akkor a helyettese let-
tem. Azóta segítem a munkáját 
és azóta példaképem is az em-
berségével, a tisztességével, a 
problémákhoz való hozzáállásá-
val. Egyszerű, kétkezi családból 
származom, ahol a munka érték 

volt, melyet édesapám tovább-
örökített. Apám büszke volt 
arra, hogy elméleti területen is 
próbálom a tudásomat erősíte-
ni, és mellette megtanultam a 
kemény fizikai munkát. Ő saj-
nos már nincs közöttünk, de a 
szelídsége, az életbölcsessége a 
mai napig meghatározza az éle-
temet. 

- Egész pontosan mit csinálsz, 
mi a munkaköröd?

- Munkaköröm, de hivatá-
som is. A hozzám fordulóknak 
segítek abban, hogy könnyeb-
ben vészeljék át a hétközna-
pok nehézségeit, hogy rátalál-
janak az ünnepnapokra. Igyek-
szem a gyerekek, a fiatalok fe-
lé megvilágítani a saját értéke-
iket, hogy ne csak kudarcok ér-
jék őket. Ha szükséges, akkor a 
pótkeresztanyjuk vagyok. Egy-
mást segítjük a kollégákkal az 
egyre súlyosabb problémákon 
való túljutásban, azért, hogy 

emberek tudjunk maradni. Ha 
kell, kimegyek a súlyos pszichi-
átriai beteghez és meghallga-
tom a téveszméit, vagy meg-
hallgatom, hogy mi nyomja egy 
gyerek lelkét. Ha kell főzni, ta-
nítom az anyukát és elmagya-
rázom a nagytakarítás jelentő-
ségét, az alapvető higiénia fon-
tosságát. Bár papíron nekem is 
nyolc óra a munkaidőm, de va-
lójában mindig az adott feladat 
szab határt.

- Milyen embernek tartod 
magad?

- Naiv és optimista vagyok. 
Hiszem, hogy jók az emberek, 
és ahogyan én viszonyulok hoz-
zájuk, ők is úgy viszonyulnak 
hozzám, mégis tudom, kit me-
lyik polcra kell tennem. A szo-
ciális munkás a személyiségével 
dolgozik, viszont szüksége van 
horgokra a magánéletében, ami 
nekem Imike, a kirándulás és a 
meditáció. Imádok csavarogni a 
világban. Erdélyt, a görög kul-
túrát. Soha nem utazási irodá-
kon keresztül szervezzük az út-
jainkat. Szeretem és hatással 
van rám a határokon kívül élők 
kultúrája, életérzése, megküz-
dési technikája. Az életemben 
a legbüszkébb a gyermekemre 
vagyok, akinek szeretném átad-
ni a tapasztalataimat, a termé-
szet szeretetét, a főzőtudomá-
nyomat és azt, hogy higgyen az 
emberekben.  gugé

Következő beszélgetőtárs: Lestyán 
Zsolt, díszmadártenyésztő.

BÉKÉSI LAKoSoK 
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha 

750 Ft-os 
MenüT KínáL 
kiszállítással.

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

vagy hétköznapokon 
8-16 óra között személyesen Békésen, 

a verseny utca 7. szám alatt. 

NYUGDÍJASoK 
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha 

450 Ft-os 
kedvezményes menüt kínál 

kiszállítással.

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

vagy hétköznapokon 
8-16 óra között személyesen 

Békésen, a verseny utca 7. szám alatt. 

Kirándulást támogat 
a Hétkrajcár Egyesület

250 ezer forint saját forrás-
ból 60 békési iskolás kirándu-
lását támogatta a Hétkrajcár 
Egyesület nemrégiben. Ez-
zel lehetőséget biztosítottak 
olyan gyermekeknek, akik 
egy-egy kirándulásra vagy 
táborba önerőből nem tud-
nának elmenni.  A szervezet 
tagjai a májusi közgyűlésen 
döntöttek arról, hogy támo-
gatják Izsó Gábor polgármes-
ter javaslatát, miszerint mind 
az öt békési közoktatási in-
tézmény számára felajánlják 
a lehetőséget. Nagyné Hidvé-

gi Mária, az egyesület elnöke 
elmondta, hogy 50 ezer forint 
keretösszeget határoztak meg 
az iskoláknak, és a felaján-
lást egy előzetes javaslattétel 
megküldését követően folyó-
sították. 

Ezenfelül a Hétkrajcár 
Egyesület 7 éve rendület-
lenül támogatja a rászoru-
ló gyermekeket hétvégi élel-
mezési programjával. Ennek 
keretében éves szinten közel 
ötezer adag meleg ételt osz-
tanak szét a szorgalmi idő-
szakban.  

FO
T

ó
: G

A
Z

Só
 J

Á
N

O
S 

(G
A

-P
Ix

  F
O

T
ó

).

Napközi tábort szervez 
a református iskola

A szülők szünidei terveit 
igyekszik könnyíteni a Szegedi 
Kis István Református Általá-
nos Iskola Petőfi utcai alsó ta-
gozata, amelynek pedagógu-
sai sikerrel pályáztak Napközi 
Erzsébet Táborra. Az elnyert 
pénzösszegből június 25-29. 
között szerveznek meg napkö-
zi jellegű táborozást helyben, a 
sport, az egészséges életmód, a 
környezettudatosság, a hagyo-
mányőrzés, az önismeret és a 
közösségépítés szem előtt tar-
tásával – erről Kis Alexandra, 
DÖK patronáló és koordinátor 

számolt be a Békési Újságnak. 
A gyerekek részt vehetnek 
majd egy pósteleki kirándulá-
son, ellátogathatnak a Csaba 
Centerben található moziba, 
kézműveskedhetnek a békés-
csabai Meseházban, és sok ha-
sonló, izgalmas meglepetésben 
lehet részük. A pályázatnak 
köszönhetően a szülőknek egy 
szimbolikus, 500 Ft-os részvé-
teli díjat kell mindössze fizet-
niük, miközben a gyerekek az 
élmények mellett természete-
sen egész hétre teljes ellátást is 
kapnak.  
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Rosszerdőn mezőgazdasági telek eladó. 
Két részre osztott (2x1000 m2). Egyik ré-
szén gyümölcsfák találhatók. Irányár: 510 
ezer Ft. Tel.: 30/89-17-577. 
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.
Tanya eladó gyümölcsössel, 14 AK földdel. 
Irányár: 2,2 millió Ft. 70/218-59-72.
Komfort nélküli ház felújításra vagy lebon-
tásra eladó 1100 m2-es telken 2,2 millió Ft-
ért. Szélső u. 59. Érd.: 30/65-83-503.
Telek eladó lakható házzal aszfaltút mel-
lett. Irányár: 2,9 millió Ft. Deák F. u. 73. Tel.: 
20/580-38-56.
Csendes környéken lebontásra vagy felújí-
tásra váró ház eladó a Hajnal utcában. Víz, 
gáz, villany van, fürdő nincs. Irányár: 3,5 
millió Ft. Érd.: 70/274-33-44.
Muronyban kétszobás, gázkonvekto-
ros családi ház eladó nagy telken, állat-
tartó épülettel. Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 
66/472-072, 30/97-48-463.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Kétszobás, jó állapotú kockaház sürgősen 
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/835-
15-19.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Ház eladó vagy első emeletig lakásra cse-
rélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 66/634-
874, 20/276-17-01.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Harmadik emeleti, kétszobás ház eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, 90 m2-
es ház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért el-
adó. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Kövesút mellett tanya eladó 6,9 millió Ft-
ért. Melléképülettel, nagy udvarral, komfor-
tos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765.
Kétszobás társasházi házrész a Petőfi ut-
cában eladó 7 millió Ft-ért. Nem kiadó. 
Tel.: 70/37-26-186.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.
Karacson III. emeleti, Ligetre néző, 59 m2-
es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió 
Ft. Tel.: 30/214-75-81.
Kossuth u. 2/A-ban, 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. 
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszo-
bás, duplafűtéses, redőnyös, garázsos 
ház 1746 m2-es telken eladó 8 millió Ft-
ért. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.

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. 

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.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Kétszobás téglaház eladó a Szélmalom ut-
cában 8,7 millió Ft-ért. Tel.: 70/452-63-89, 
70/227-85-96.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy 
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartá-
sa is alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Háromszobás kertes ház eladó 9 millió Ft-
ért. Érd.: 70/215-44-00.
Békés központjában I. emeleti, 57 m2-es, 2 
+félszobás lakás eladó. Földszintire cse-
rélhető. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 20/944-
32-54.
Hőzső utcában kétszobás kertes családi 
ház eladó 9 millió Ft-ért. CSOK igénybe 
vehető. Érd.: 70/387-11-31.
Muronyban tehermentes családi ház el-
adó 9,6 millió Ft-ért, vagy II. emeletig bé-
késcsabai lakásra cserélhető. Tel.: 30/22-
25-102.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft. 
Érd.: 20/454-16-81. 
Muronyban padlásteres családi ház nagy 
melléképületekkel, újszerű állapotban el-
adó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/488-08-
43, bármikor.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám 
alatti összkomfortos ház eladó 13 millió 
Ft-ért. Első emeletig lakásra cserélhető. 
Érd.: 20/770-73-40.
Padlástér-beépítéses ház nagy melléképü-
lettel, nagy kerttel eladó. Vállalkozásra is 
alkalmas. Irányár: 14,9 millió Ft. 20/585-
82-61.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KERt, SzántófölD
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval, villannyal, fúrt kúttal el-
adó. Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kis kőházzal 
eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Muronyban, a Murvahelyi zártkertekben 
1152 m2 kert gyümölcsfákkal beültetve 
eladó. Víz, villany, pince. Érd.: 30/97-18-
463.
Malomasszonykertben kert gazdasági 
épületekkel eladó. Tel.: 30/242-75-54. 
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely. Érd.: 
30/269-04-17.
Szécsénykertben kert eladó. 30/643-27-
56. 
Nagykertben 3250 m2-es zártkert eladó. 
Érd.: 70/225-31-51.

JáRmű, AlKAtRéSz
Nagytestű, 50 cm3-es robogó eladó 60 
ezer Ft-ért. Bontásra való Simsont 30 eze-
rig beszámítok. Tel.: 20/495-21-73.
Elektromos Lofty kerékpár eladó, alkat-
résznek is. 70/67-26-628.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motor-
kerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, trak-
torra szerelhető sertésszállító kaloda, 
szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413-
195, bármikor.

állAt
Gyöngyöstojás eladó. Tel.: 30/504-07-11.
Vágni való nyúl, növendék nyulak, előne-
velt csirke, kacsa, némakacsa, pulyka el-
adó. Raktár u. 24. 70/881-93-00
Egy cirmos és egy tarka kiscica ingyen el-
vihető. Érd.: 30/417-91-60.

Kiscicák ingyen elvihetők. 20/213-19-26.
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Nyolchetes választási malac eladó. 
70/944-26-54.
Kettős hasznosítású vörös csirke élve 
vagy konyhakészen eladó. Tel.: 20/524-
81-92.
Anyakecske és bakkecske eladó. Érd.: 
66/643-658, 20/500-13-62.
Hófehér kiscicák ingyen elvihetők. 
20/434-51-29.

táRSKERESéS
Élettársi kapcsolatra keresek 60 év körü-
li hölgyet. 68 éves, átlagos alkatú, barna 
férfi vagyok, stabil anyagi háttérrel. Tel.: 
70/212-19-41.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét ked-
velő, 25 éves békési fiatalember társat ke-
res. 70/268-68-15.

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

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 00 36-
70/311-99-07.

Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
gallyazása. Tetőjavítások, ácsmun-
kák, csatornázás, bádogozás. Tel.: 
20/472-96-58.

munKát KERES, AJánl
Takarító munkát keresek hölgyeknél. 
30/75-30-187.
Magántanárt keresek angol nyelvből. Tel.: 
20/775-06-50.
Megbízható nyugdíjas férfi autóvezetésbe 
besegítene. Érd.: 30/269-04-17.
Idős házaspárnál takarító munkát keresek. 
Tel.: 20/536-45-98, 20/500-14-51.
Piacos munkára hölgyet felveszek, diák is 
lehet. 20/395-40-33.
Megbízható, becsületes nyugdíjas asz-
szony napi négy órában munkát keres. 
30/887-82-37.
Idős személy mellett napi négy órában 
munkát keresek. 30/667-45-84.

EGYÉB 

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

Kétcolos, üzemképes, benzines vízszi-
vattyú és Farmer láncfűrész eladó. Érd.: 
70/279-39-73.
Hagyatékból bútorok, szerszámok, edé-
nyek és egyebek eladók. Tel.: 30/53-77-
815,16 óra után.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó. 
Tel.: 30/321-35-52.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Eladó: új tésztakészítőgép (DP-0900) el-
adó 8000 Ft-ért és szobapáfrány. Deák F. 
u. 39. Tel.: 66/416-144.
Háromkarikás palackos gáztűzhely és új-
szerű szagelszívó eladó. Tel.: 30/907-40-
66.
Bognárpad eladó. Érd.: 66/636-671.
Eladó: elektromos fűnyíró (7000 Ft), ágy-
neműtartós heverő, hűtőszekrény, vezeté-
kes gáztűzhely olcsón. Tel.: 30/467-13-39.
Rácsos kiságy és gyermekheverő, fali ké-
pek eladók. Rákóczi u. 18.
Automata mosógép, gáztűzhely, fér-
fi kerékpár, porszívó, villany vízmelegítő, 
szagelszívó, bojler, szobakerékpár eladó, 
hordós leander. Tel.: 66/463-333, 70/410-
62-32.
220-as hegesztőtrafó eladó. Érd.: 30/269-
04-17.
Eladó: fenyőfa polcok, asztal, szekrény, 
konyhaszekrény, heverő, ajtó, ablak, gáz-
konvektor. Érd.: 70/216-37-03, délután.
600as kombinált gyalugép, szobabútor el-
adó. 30/291-91-56.
Kismázsa, állóventillátor eladó. Érd.: 
66/414-928, 30/54-45-746.
Több fáról meggy szedéssel eladó. Ára 
megegyezés szerint. Rákóczi u. 18.
Nagyméretű fa járóka, bébi hordozó, 20-
as fiú bicikli, bébi etetőszék eladó.  Érd.: 
20/397-93-38.

Nagyon jó állapotú vessző hintaszék el-
adó. Tel.: 66/427-158.
16-as lányka és 16-os fiú kerékpár eladó 
kifogástalan állapotban, reális áron. Tel.: 
30/233-46-76, 66/634-513.
Szobai rokkantkocsi, gáztűzhely, palack, 
horgászbotok, új háromkerekű 6000-res 
elektromos robogó, fűnyíró, rekamié. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: zuhanytálca, 170-as fehér zo-
máncos fürdőkád, beltéri kazettás ajtó 
(80x205), bukóablak (120x60), háromfázi-
sú villanymotor. Érd.: 30/860-17-03.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, szé-
ket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústo-
kot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, 
zománcos és lemez tárgyakat, teljes ha-
gyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet. 
Tel.: 30/245-69-25. 
Kukoricamorzsoló és fatüzeléses perszelő 
eladó Kamuton. 70/304-16-10.
Eladó: új gyári hegesztőtrafó, 900 W-os 
gyári fűnyíró, régi favázas kukoricamor-
zsoló kézi és elektromos hajtással, 20 fm 
½-es új locsolótömlő. Árak megegyezés 
szerint. Érd.: 30/557-53-37.
Hatszemélyes jénai étkészlet, kávés, bo-
ros, teás készlet, és tálalótálak eladók. 
Érd.: 70/410-62-32.
Eladó: Tomzon nagyképernyős tévé táv-
irányítóval, Samsung videolejátszó, ere-
deti videofilmek eladók. Sokféle ruha és 
könyv és más holmi ingyen elvihető. Érd.: 
70/216-37-03.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, 
régi is érdekel. Tel.: 20/49-52-173.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcse-
rép, mozaiklapok, konvektorok, ablak, 
mosdókagyló, redőnyök, mestergerenda. 
20/472-96-58.
Megvételre keresek régi Nintendo játékot, 
gépet és kazettát. Tel.: 30/958-50-29.
Jó állapotban lévő Terramagon-7 mág-
nesmatrac eladó. Érd.: 30/357-18-43.
Hagyatékból rekamiék, szőnyegek eladók. 
Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: felvevős-lejátszós videomagnó, 
music center két hangfallal, kétkerekű ké-
zikocsi, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-
43-50.
Vályogtégla eladó. 30/921-26-25.
Eladó: utazós gyerekágy, szeletelőgép, 
elektromos főzőedény, két nagy bontott 
ablak (150x193 cm). Tel.: 30/486-22-67.
Eladó: talicska, jól felszerelt orosz ver-
senykerékpár (5000 Ft), elektromos fűnyí-
ró. Vennék szőlőprést és zúzót. 70/235-
04-82.
Napozóágy, munkaasztal székkel, fűré-
szek, súlyzók, új eredeti német vízszűrő, 
német masszázsfotel, rozsdamentes mo-
sogató eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Zanussi-Lehel hűtőszekrény, 28-as fér-
fi kerékpár, búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó Gyulán: kerítéselemek fából, 720 ml-
es befőttesüvegek lapkával nagy mennyi-
ségben is. Tel.: 30/64-83-912.

Apróhirdetések

Hang- és neurostiMuláció

A hosszabb ideje felálló fülzúgás miatt az idegsejtek egyre 
szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, míg végül a fülzú-
gás tartósan megragad, az agy pedig megjegyzi ezt a rög-
zült zajt. ekkor már le kell választani a zajt az agyról. ezt a 
szakemberek az idegsejtek akusztikus impulzusokkal törté-
nő stimulálásával érik el. A kezelés elsődleges célja, hogy a 
fülzúgástól szenvedő elfeledkezzen a fülzúgásról, ez egyfaj-
ta wellnessprogram a fülnek.

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 26. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés tElEfoNoN:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Szép, szomorú filmet 
néztek a Filmklubban

A Női sorsok a filmklasszi-
kusokban sorozatban június-
ban az Országúton című film 
került vászonra a könyvtár ta-
valy ősszel indított Filmklub-
jában. Frederico Fellini olasz 
rendező 1954-es klasszikusa 
két főszerepét Giulietta Ma-
sina és Anthony Quinn játsz-
sza. A szép, szomorú történet 
a második világháború utáni 
olasz sivár valóságba viszi el a 
nézőket, a vándorcirkuszosok 
kemény, konkurenciaharcoktól 
sem mentes világába. Az érzé-
kelten erőművész, Zampano és 
az együgyű, szeretetre vágyó, 

törékeny Gelsomina tragikus 
kapcsolata tárul elénk. A film-
nek a zenéje is klasszikussá 
nemesedett: Nino Rota, a 20. 
század egyik legnagyobb film-
zeneszerzője örökre emlékeze-
tes melódiát írt. 

A Filmklub első évadának 
utolsó vetítése július 4-én lesz. 
Akkor Pálfi György 2012-ben 
bemutatott, egészen külön-
leges „újrahasznosított” film-
je, a Final cut – Hölgyeim és 
uraim tekinthető meg ingye-
nesen a Püski Sándor Könyv-
tár óriáskivetítős olvasóter-
mében.  Sz. K.

 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.

MAGIX FATELEP 
tűzIFA 

ÁrUSÍtÁS
(tölgy, bükk, gyertyán)

KUglizva 
és KonyhaKészen,
 kiszállítással Békésen.

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

Lezárták a nyomozást 
az orvvadászok ügyében

Négy agár és egy elhul-
lott őz volt annál a két férfi-
nál, akiket még március 6-án 
késő este Mezőberény külte-
rületén igazoltattak a Béké-
si Rendőrkapitányság Mező-
berényi Rendőrőrsének rend-
őrei. A férfiak harmadik tár-
sukkal a gyanú szerint Mező-
berényben, a Körgát utca mö-
götti füves területen elenged-
ték a kutyákat. Az ebek fog-
ták meg az őzet, amit a férfi-
ak haza akartak vinni. A rend-

őrök értesítették az illetékes 
vadásztársaságot és átadták az 
elhullott vadat a társaság hi-
vatásos vadászának. A Békési 
Rendőrkapitányság mindhá-
rom mezőberényi férfit orvva-
dászat bűntett és lopás vétség 
elkövetésével gyanúsítja. A 
nyomozást a rendőrkapitány-
ság Mezőberényi Rendőrőrse 
június 13-án befejezte és az el-
járás iratait vádemelési javas-
lattal továbbította a a Békési 
Járási Ügyészségre.
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A régi szavakat rendkívül szórakoztatónak ta-
lálom, talán Önöknek is van kedvük velem játsza-
ni. A mulatsághoz Berzsenyit hívtam segítségül, 
aki dunántúli lévén egészen más szavakat javasolt 
Kazinczynak, mint amelyeket az szeretett volna 
meghonosítani, így aztán ma már csak ízlelgetjük 
ezeket a két évszázados kemenesaljai kifejezéseket 
(mint egy régi pálinkával töltött csokoládébon-
bont – persze szigorúan étcsokiból!).  Először is 
lássuk az igéket: cikákol, csilleget, kámpol, kocog-
tat - vajon mit is jelentettek ezek? Valami ilyes-

mit: próbálkozik, fecseg, csenget és hamisan ját-
szik. Nem is hasonlítanak? Azért, mert hátulról 
előre „fordítottam” őket, hogy jobban oda kelljen 
figyelni. Különben nem is érdekes a játék. Most 
pedig jöjjenek a melléknevek! Milyen, aki pipes 
vagy kamuti? Kényeskedő vagy alattomos – per-
sze semmi köze ennek a Békéshez közeli Kamut-
nak. Ilyet csak egy gubó állítana (Berzsenyi így 
szerette volna nevezni a tehetségtelen senkit – 
Kazinczynak szerintem megfelelt a felfuvalkodott 
hólyag).  szilágyiné szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Játszani is engedd

BÉKÉsI PrograMajÁnLatoK júnIus 20. - júLIus 3. Között

június 21. csütörtök 15 órától

Szokolay Sándor: Hogy is kezdődött? Levelek a 
békés-tarhosi diákévekből. Könyv, kotta és le-
mezbemutató. Zeneiskola

június 21. csütörtök 18 órától

A Suttyomba Zenekar koncertje. Belépés ingye-
nes. Kulturális központ

június 22. péntek  17 órától

Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangver-
senye. Belépés ingyenes. Békési Galéria

június 23. szombat  11 órától

A Békés-tarhosi Zenebarátok Körének közgyű-
lése. Tarhosi Wenckheim-kastély ebédlője

június 23. szombat 15 órától

xV. Békés-tarhosi Kórustalálkozó. Belépés in-
gyenes. Református templom

június 24. vasárnap 10 órától

Tokaji Gábor emléktáblájának avatása.
Zeneiskola

június 24. vasárnap 18 órától

Tamási Áron: Hullámzó vőlegény – három fel-
vonásos színmű a Kovásznai Pokolsár Egyesület 
amatőr színjátszó csoportjának előadásában. Be-
lépés ingyenes. Kulturális központ

június 25. hétfő 19 órától

Hegedű és balett est. Közreműködnek a Bu-
dapesti Filharmóniai Társaság muzsikusai és az 

InternationBalLET táncosai. Belépődíj: 2000 Ft/
fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő. 

Kulturális központ

június 26. kedd 19 órától

Pro Musica Fúvósötös hangversenye. Belépődíj: 
2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.

Kulturális központ

június 27. szerda 19 órától

Matuz István Kossuth-díjas fuvolaművész elő-
adói estje. Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés Kártyá-
val 1500 Ft/fő. Szentháromság Plébániatemplom

június 28. csütörtök 10 órától

Református „Magvetés” Konferencia. Belépés 
ingyenes. Református templom

június 28. csütörtök 17 órától

xxV. Nemzetközi Fuvolakurzus záróhangversenye. 
Belépés ingyenes. Szentháromság Plébániatemplom

június 29. péntek 18 órától

Belencéres Néptáncegyüttes gálaműsora és 
táncház. Belépődíj: 1000 Ft/fő. A gálát követő 
táncház ingyenes. Kulturális központ

június 30. szombat 18 órától

VI. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó. Belé-
pés ingyenes. Kulturális központ

július 1. vasárnap 18 órától

Csík Zenekar koncertje. Belépődíj: 2500 Ft/fő, 
Békés Kártyával 2000 Ft/fő. Kulturális központ

Az első évzáró Reményhír Gála
A 2017-ben alakult Reményhír Intézmény Alapfokú Mű-
vészeti Iskolája tartotta meg első tanévzáró gáláját a kultu-
rális központban június 1-jén. 

A műsort a szolfézs csoport 
kezdte el, majd a négy tanszak 
növendékei folytatták. A drá-
mások, akik egy színdarabot ad-

tak elő az anyai szeretet erejé-
ről, aztán a képzőművészetisek, 
akik a legjobban sikerült alko-
tásaikat hozták el és mutatták 

meg a közönségnek, szintén a 
nagyszínpadra kiállva. A gitáro-
sokat egyéni és csoportos foglal-
kozásokon oktatják, így is lép-
tek fel, olykor 20 gitáros zenélt 
együtt. Végül a sort a társas-
táncosok zárták, akik standard 
táncokat adtak elő, bemutatva 
mindazt, amit az első tanévük-
ben ebből a nem könnyű műfaj-
ból megtanultak. A műsorszá-
mokat Pocsaji Ildikó konferálta, 
ő vezeti a művészeti iskolát. El-
hangzott, hogy közel 100 tanu-
lóval foglalkoznak, örvendetesen 
kevesen morzsolódtak le a tanév 
során. Mindössze kilenc hónap 
alatt jutottak el az általános is-
kolás, művészetekre nyitott gye-
rekek a színpadképes bemutató-
ig, annak minden izgalmával és 
emlékezetes pillanatával.  Sz. K.gitáros növendékek az oktatójukkal.
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A könyvhét rendezvényeiről
Június 5-e és június 9-e között zajlottak 
országosan, így városunk Püski Sándor 
Könyvtárában is a 89. Ünnepi Könyvhét és 
17. Gyermekkönyv Napok eseményei.

A programok sora Szil Ágnes Életünk legszebb 
napja című prózakötetének bemutatásával kez-
dődött. A Békésen élő Szil Ágnes író, dráma-
író, műfordító az elmúlt években több díjat is 
kapott. A József Attila Kör első JAKkendő-
díjának nyertese, a Bárka-díjat is kiérdemelte 
2016-ban, valamint a Békéscsabai Jókai Színház 
drámapályázatának különdíjasa. A Bárka folyó-
irat mellett számos irodalmi lapban jelentek, je-
lennek meg kisprózái és novellái. 2016 februárjá-
ban egyazon napon mutatták be Ez nem gyakor-
lat című egyfelvonásosát Brnoban, Calgaryban 
és Hódmezővásárhelyen. Az író-olvasó találko-
zón a szerzővel és könyvszerkesztőjével, Barlog 
Károllyal Pál-Kovács Sándor költő, a sorozat 
társszerkesztője beszélgetett. A rendezvényen 
Ágnes felolvasott egy békési vonatkozású novel-
lát a kötetből. A novellagyűjteményt – amely a 
könyvhétre jelent meg a Fiatal Írók Szövetségé-
nek Hortus Conclusus sorozatában – első alka-
lommal városunkban, Békésen mutatták be, in-
nen indult országjáró körútjára.

Június 6-án, a Filmklub következő rendezvé-
nyén Federico Fellini 1954-ben készült Oscar-
díjas alkotását, az Országúton címűt tekinthet-
ték meg a szép számban megjelent filmbarátok. 

A film vetítése előtt ezúttal is a klub vezetője, 
Szegfű Katalin média- és filmtanár beszélt az 
olasz neorealista filmiskoláról, a levetített film 
alkotóiról, a rendezőről, a két főszereplőről, Ant-
hony Quinn-ről és Giuletta Masinaról, valamint 
a nagyszerű filmzeneszerzőről, Nino Rotaról.

Június 9-én Családi Napot rendeztek a könyv-
tárosok, ahol meseolvasás, kreatív foglalkozás, já-

tékok várták a gyerekeket, de a szülőket, nagy-
szülőket is, valamint délután megnézhettük a 
Dzsungel könyve című filmet. Az érdeklődő-
ket a gyermekkönyvtárban bohóckiállítás várta 
Prorok Eszter és Varga János gyűjteményéből. 
A könyvsátor a könyvtár előtt kedvezményes 
könyvárusítással szolgálta ki az olvasókat. 

Zsombok Imre

Pál-Kovács Sándor, Szilágyiné Szabó ágnes és 
Barlog Károly.
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KrízIsFELDoLgozÁsróL írt a LELKIgonDozó újsÁgíró

A 89. Ünnepi Könyvhét 
rendezvényeinek részeként 
mutatták be a békési publi-
kumnak Révész Szilvia első-
kötetes szerző Keserűből édeset – 
Istennel a kríziseken át című kö-
tetét. Az írónő nagy kedvvel 
mesélt januárban megjelent 
könyve hátteréről és fogadta-
tásáról. Sokak gondolkodását 
és életét változtatta meg a ki-
advány, amely a szinte vala-
mennyi ember életében bekö-
vetkező krízisek, életválságok 
leküzdésére ad útmutatást, 
mélyen emberi és keresztényi 
szemszögből, finom és segí-
tő női lélekkel megírt módon. 

Az újságíróként és kommuni-
kációs szakemberként dolgo-
zó Révész Szilvia a könyvben 
saját életrajzi hátterét is meg-
osztja az olvasókkal: korábban 
egy évet misszionált lelkipász-

tor férjével Mongóliában és 
végigjárták az El Camino za-
rándoklatát. A szerzőt mind-
ezekről Szegfű Katalin újság-
író kérdezgette. A könyvbe-
mutatóra tejesen megtelt a 
Püski Sándor Könyvtár ol-
vasóterme. A kiadványt szin-
te mindenki megvásárolta és 
dedikáltatta az íróval, aki el-
árulta, hogy máris újabb kö-
teteken dolgozik. Még idén 
meg fog jelenni interjúköny-
ve Sterczer Hildával, a tragi-
kusan elhunyt világhírű hegy-
mászó, Erőss Zsolt özvegyé-
vel. A tervek szerint azt is be-
mutatják majd Békésen.

A Békés megyei kötődésű szer-
ző máris második kötetén dol-
gozik.
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Miniszteri elismerés a diáklánynak
Balogh Ágnes Kíra, a Szegedi Kis István Gim-

názium és Általános Iskola hetedikes tanulója a 
napokban vette át Kásler Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának minisztere elismerő 
oklevelét. Kíra hosszú évek óta játszik a helyi asz-
talitenisz csapatban, edzője Balogh József vala-

mint Baranyi József békéscsabai sportszakember. 
A helyi sportélet előterjesztése alapján megkapta 
a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója” elis-
merő oklevelet, amelyet kimagasló sporteredmé-
nyei és az eredményes tanulmányi munkája miatt 
érdemelt ki.  

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
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Sportnap a város óvodásainak 
Három évvel ezelőtt egy is-

mert sportáruház pályázatán 
nyertek sporteszközöket a Bé-
kési Kistérségi óvoda Újvárosi 
Tagóvoda apróságai. A kosár-
labda, foci, kézilabda, floorball 
és tenisz sportágakban haszná-
latos eszközöket azóta folyama-
tosan használják az oviban, sőt 
a program révén az eszközö-
ket rendszeresen cserélik és to-
vábbképzéseket, gyakorlati be-
mutatókat is tartanak az óvó-
nőknek. A június elején meg-
tartott sportnappal az volt a 
szervezők célja, hogy a város 
többi óvodását is megismertes-
sék ezekkel a gyermekméretű 
eszközökkel, legyen lehetősé-
gük azokat kipróbálni – tájé-
koztatta a Sportnapról az olva-
sókat Lipcseiné Jakucs Anikó, 
az Újvárosi Tagóvoda vezetője. 

A napot Kálmán Tibor al-
polgármester nyitotta meg, és 
köszöntötte a gyerekeket Béres 
Istvánné, a Békési Kistérségi 
óvoda és Bölcsőde igazgatónő-
je. Nem a versenyeztetés volt a 
cél, sokkal inkább a mozgás és 
a sportolás öröméért szervezték 
meg a sportnapot, melynek a 

városi sportpálya adott otthont. 
A rendezvényen tehát városunk 
összes óvodájának óvodásai va-
lamint a tarhosi óvodások vet-
tek részt. A napot Kopárdi Im-
re, az önkormányzat és a Dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskola 
segítette, valamint a Decathlon 
áruház támogatta.  Zs. I. 

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Horgász
szemmel

MagVaK 
HasznÁLata 

A pontyhorgászat alapja 
a jól elkészített etetés akár a 
Körösökön, akár bármelyik 
tavon horgászunk. Elsődleges 
mindig a jól megválasztott 
hely, hiszen a pontyok sem 
tartózkodnak mindig ugyan-
azon a helyen. Viszont az ete-
tésünket sokszor meglátogat-
ják, ha jó minőségű magfé-
léket szórunk nekik. A mag-
félék keveréket jelentenek, 
alapja a főzött kukorica és a 
búza, amit hamar meg tud-
nak emészteni. Ezekhez pré-
miumként tigrismogyorót és 
főtt kendermagot adhatunk. 
Ezzel a keverékkel könnyen az 
etetésen tarthatók a pontyok. 
Ha viszont nem reagálnak, 
akkor más helyet kell válasz-
tanunk. Ha megfelelő a he-
lyünk, akkor a mindennapos 
etetési stratégia meghozza a 
várt eredményt, hiszen a pon-
tyok szinte óramű pontosság-
gal jelentkeznek a számukra 
szórt magvakra. Horgászat-
ra bármely módszer alkalmas, 
hiszen ezek a halak csak a 
táplálékot keresik, ezért akár 
féder akár az úszós módszer 
kiválóan alkalmazható.

szekerczés sándor

gyermekméretű sporteszközöket mutattak be.
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Versenygyőzelmek 
a giriseknél

A békési girisek közül ket-
ten a közelmúltban részt vet-
tek a Százhalombattán meg-
tartott versenyben. Brezina 
Tamara Lili és  Madarasi Lász-
ló remekül szerepelt élete első 
versenyében. Brezina Tamara 
Lili 10 perc alatt, 1 kézváltás-
sal, 8 kg girivel 199 db szakí-

tást végzett. Madarasi László 
szintén 10 perc alatt, 1 kéz-
váltással, 8 kg girivel 178 db 
gyakorlatot csinált meg. Kor-
osztályukban mindketten el-
sők lettek. Felkészítőjük Szűcs 
Istvánné volt. A girisek im-
már az országos bajnokságra 
készülnek. 

Maratoni távon mentek 
a kajakosok, kenusok

A békési egyesület sportolói 
a közelmúltban részt vettek a 
győri Maraton Magyar Bajnok-
ságon, illetve a korosztályos ke-
nuvilágbajnok Laczó Dani ver-
senyzett a Maraton Világkupán.

A győri magyar bajnoksá-
gon a legjobb helyezést K2 
Férfi Szabadidős és Egyetemis-
ta 10 km-es versenyszámban 
Farkas Áron és Nyeste Márton 
érte el, akik megnyerték a ver-
senyt. Az MK4 Női Gyermek 
U10-U12 5 km-en a Somlyai 
Csenge, Nyeste Lilla, Bíró Sza-

bina, Szabó Luca egység máso-
dik lett. Bronzérmes a K1 Férfi 
Szabadidős és Egyetemista 10 
km-en Nyeste Márton, vala-
mint K1 Férfi Serdülő U15 15 
km-en Pardi-Kis László.

A Maraton Világkupa por-
tugáliai versenyére, Viana do 
Castelora Laczó Dániel utaz-
hatott el. A kenu egyesek me-
zőnyében a 3,6 kilométeres tá-
von, az úgynevezett Short Race 
versenyben ötödik, míg a férfi-
ak 26,2 kilométeres távján ha-
todik helyezést szerzett. 

Kajakos fiatalok edzőjükkel, Pankotai gáborral.

Ezüstérmes a serdülő kézicsapat
a felnőtt csapat után a 

serdülők is az ezüstérmet 
szerezték meg a bajnokság-
ban.

A nyár folyamán új edző-
ként érkezett a klubhoz Jám-

bor-Kardos Viktor, aki a serdü-
lőkkel, Kádas László és Papp 
Bálint korábbi tanítványaival 
megkezdte a munkát. A klub-
vezetés úgy döntött, hogy az 
ifjúsági és serdülő csapatokat 
az élmezőnyben versenyezte-
ti, vagyis főleg az NBI-es klu-
bok utánpótlás csapataival kel-

lett megküzdeniük a bajnok-
ságban. Az ifisták az erős kö-
zépmezőnyhöz tartoztak, míg 
a serdülők a dobogó közelé-
ben voltak. 17 győzelem és 1 
döntetlen mellett 4 vereség-

gel a 100 százalékos Pick Sze-
ged mögött végeztek a máso-
dik helyen az alapszakaszban. 
A négyes döntőt Dunaújváros-
ban rendezték. A döntőbe a Fe-
rencvároson keresztül vezetett 
a békésiek útja, a másik ágon a 
Veszprém a Szegeddel küzdött. 
A mieink egyetlen góllal, 27-

26-ra megverték a Fradit, míg 
a másik ágon meglepetésre a 
Veszprém 25-22-re legyőzte a 
Szegedet, így a Békés ellenfele a 
Veszprém volt a döntőben. Er-
re a meccsre elfáradtak a fiúk és 
34-22-re kikaptak. 

Jámbor-Kardos Viktor edző 
később úgy nyilatkozott, hogy 
óriási eredmény az ezüstérem 
megszerzése:

- Hatalmas siker ez egy ilyen 
kisváros, ilyen hatalmas aka-
rattal, elszántsággal és fana-
tizmussal megáldott vezetői, 
edzői, játékosai és szurkolói 
számára. 

A csapat tagjai: Ádám Ger-
gő, Ásós Miklós, Baji Gergő, 
Borbély István, Csige Norbert, 
Gyepes Norbert, György Oli-
vér, Kádas Bálint, Kiss Attila, 
Kovács Dominik, Kovács Ger-
gely, Kovács László, Kovács 
Levente, Minya Márton, Oláh 
György, Szabó Ádám, Balogh 
Zsolt, Kóta Kristóf, Kovács 
Kornél, Pap Tamás, Tóth Ben-
ce, Varga István.

A döntőben a Veszprémtől kaptak ki a békési serdülők, eredményük 
így is szenzációs.

Ajándékozzon szeretteinek 
értékálló arany ékszert, amely bearanyoz 

bármely családi alkalmat és ünnepet! 
Óriási ArAny éKszer KínáLATTAL 

és Kedvező árAKKAL várjuK vásárLÓinKAT!

Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink 
3 napos határidővel rendelhetők.

törtarany beszámítás 7000 Ft/g áron.

szeretettel VárjuK ügyfeleinKet! 
Berill Ékszer és zálogház 

Békés Kossuth út 4-es pavilon. tel.: +36-70/551-4570

Berill Ékszer 
és Zálogház

TONI TÜZÉP
TŰZIFA EL-

ADÓ! 
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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