havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2019. május 14.  XXVII. évfolyam 5. szám

Európa válaszút előtt
– el kell menni szavazni

A humor a szellem olyan
szikrája, mely a szíven keresztül
kacagtat meg.
(Mikszáth Kálmán)

Képünk illusztráció.

Valóban: válaszút előtt állunk, történelmi a felelősségünk a május 26-i Európa Parlamenti választásokon, mert nagy és komolya tét, mely nemcsak az országra, hanem az egész keresztény kultúrára, az elért
gazdasági eredményekre is kihat. Egyre többen tudják, hogy a migráció kezelését el kellene venni a brüs�szeli bürokratáktól, és vissza kellene adni a nemzeti
kormányoknak. A valódi menekülteket, üldözötteket
mindig is támogattuk, de valljuk, hogy egyetlen ország sem kötelezhető akarata ellenére migránsok befogadására, és - biztonságunk érdekében - senkit sem
kellene beengedni Európába érvényes dokumentumok
nélkül. A migránskártya, migránsvízum nem a mi világunk, és az sem elfogadható, hogy Brüsszel pénzelje
- a mi pénzünkből is - Soros György bevándorlást segítő szervezeteit, inkább térítse meg nekünk a határvédelem költségeit.
Azt sem szeretnénk, hogy Európában bárkit hátrányos megkülönböztetés érhessen azért, mert keresz-

A lapszám
üzenete

Az Európai Parlamenti választás május 26-án lesz.

ténynek vallja magát. És az sem elfogadható, hogy kizárólag bevándorláspárti vezetők álljanak az EU-s intézmények élén. A választással a brüsszeli elit hatalmi törekvéseit szeretnénk megfékezni, a bevándorlást
megállítani.
(Folytatás a 4. oldalon)

Elbúcsúztak a végzősök

4. oldal
Felekezeteken túllépő
zarándoklat

9. oldal
Az elhallgatott történelem ma
már megismerhető

13. oldal
Három fiatal az év sportolója

15. oldal

Bárány és pitypang a Vigalmon
Csodás tavaszi napsütésben rendezte meg a Nefelejcs Vigalmat
május 11-én a Nefelejcs Egyesület.
A hagyományőrző civil szervezet
tavaszváró mulatságának kedvence
ezúttal a bárány és a pitypang volt,
e kettő gasztronómiai jelentőségéről Ambrus György olimpiai arany-

érmes mesterszakács beszélt a Békési Tájházba kilátogató népes közönségnek. Volt továbbá tarhonyakészítés-bemutató, továbbá nagy
sikert aratott a pitypangszörp és a
birkapörkölt is. A gyerekeket bábelőadás, a felnőtteket citerazene és
néptánc előadás szórakoztatta.

Fotó: Serfecz Dávid.

Egy százéves véres
történet utózöngéi

Lapunk
tartalmából

A századik jubileum napján tartották meg azt a megemlékezést,
melynek során felidézték az 1919.
április 26-i román katonai vérengzést, és az általuk a Fehér-Körös

partján puskákkal, szuronyokkal
meggyilkolt tizenkét csatárkerti civil ártatlan földműves személy
alakját.
(Folytatás a 13. oldalon)

Fotó: GA-Pix Fotó.

A megemlékezés közönsége a malomvégesi temető területén álló kopjafánál,
melyet megkoszorúztak.

A Vigalmat fergeteges táncház zárta.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Fotó: GA-Pix Fotó.

A település legjobbjait
ismerték el

Békési újság

Sztárzenekar koncertezett
A Bikini együttes nagy érdeklődéssel várt és sokak által meghallgatott koncertje zárta a Békési Majálist május 1-jén a Rendezvény téren. A nap folyamán tartották meg
a IV. Békés Megyei Ki-Mit-Tud?
tehetségkutató verseny döntőjét, melyben 14 versenyző mérette
meg magát. Az eredményhirdetés
előtt, fokozva a hangulatot, az idén
már a zsűriben helyet foglaló tavalyi győztes, Molnár Sándor is fellépett. A hattagú zsűri döntése értelmében első lett végül az énekes

Merics Nikolett, második az ének
és tánc produkciót előadó Antal
Tamás és Szijártó Adél, harmadik
pedig a harmonikás Gurmai László. A nagyszínpadi programok ezután folytatódtak. A Feláldozhatók
zenekar koncertjét követően Izsó
Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester virágcsokorral
köszönte meg az április 26-i tűzesetnél tanúsított erőfeletti helytállását a békési tűzoltóknak. A majálist a legnagyobb slágereit előadó,
közkedvelt Bikini koncertje zárta.

Az április 15-én megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen díjazottak. Balról
jobbra: Kádasné Öreg Julianna szociális munkás, Bíró György néptanító, Balog
Gáborné népi kismesterségi oktató, Mészárosné Fábián Ilona nyugdíjas óvónő,
a Meskete Meseszínház vezetője.

Békés várossá nyilvánításának
46. évfordulójának alkalmából, április 15-én az ünnepi képviselő-testületi ülésen elismeréseket adtak át
a település kiválóságainak. Díszpolgári címmel ismerték el Nagy
Sándor borászt, aki az elmúlt két
évtizedben három köztéri szobrot
adományozott Békésnek. A lokálpatrióta szemléletű, Csongrád megyében élő borász betegsége miatt
nem tudott személyesen megjelenni az ünnepségen, a díjat már korábban elvitte hozzá Izsó Gábor
polgármester. Hárman érdemelték ki a Békés Városért kitüntetést.
Balog Gáborné népi kismesterségi

oktató, a Nefelejcs Egyesület alapító elnöke; Kádasné Öreg Julianna szociális munkás, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ igazgatója; valamint Bíró György tanító, népnevelő, aki a Békési Újságban hosszú-hosszú éveken át írta a
közkedvelt „Beszélő házak – épített
értékeink” című cikksorozatot. A
képviselő-testület döntése alapján
„Civilek a Városért” kitüntetésben
részesült a Meskete Meseszínház,
a békési óvónők amatőr színjátszó
társulata. A tagság nevében az alapító, Mészárosné Fábián Ilona nyugalmazott óvónő vette át az elismerést Izsó Gábor polgármestertől.

Könyvbemutató

Sokan hallgatták a Bikini zenekart a Rendezvény téren.

Fecskelakásba költözhetnek
Májustól vehetik birtokba bérlakásaikat azok a fiatalok, akik elnyerték az „Esélyt a fiataloknak” pályázat keretében felújított önkormányzati lakások két évre szóló bérleti lehetőségét. Tizenkilenc ilyen lakásról van szó, melyeket teljes körűen,

mintegy 90 millió forintból újított fel
az önkormányzat – ismertette Kálmán Tibor alpolgármester. A pályázatnyertes személyeknek két évig
nem kell bérleti díjat fizetniük, csupán a rezsit, de ez idő alatt lakáscélú
megtakarítást kellett vállalniuk.

Jöjjön el ön is a nemrégiben megjelent
„Fejezetek Békés város történetéből”
című kiadvány bemutatójára!
Találkozzon a szerzőkkel
és tudjon meg kulisszatitkokat!

A belépés díjtalan.
A helyszínen a 160 oldalas, nívós
kivitelű, keményfedeles, fotókkal gazdagon
illusztrált könyv megvásárolható.

Fotó: Gazsó János.

Időpont: május 20. hétfő 17 óra
Helyszín:
Püski Sándor Könyvtár
(Széchenyi tér 4.)
A Karacs Teréz utca 7. számú tömb egyik önkormányzati bérlakásába Trubó
Tünde és Balog Zoltán költözhet két kisgyermekkel. A család kiváló spórolási
lehetőséget látott a pályázatban, amely hozzásegíti őket középtávú céljukhoz,
egy sajáttulajdonú családi ház megvásárlásához. A felvételen a pár mellett Izsó
Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester.

aktuális

Békési újság

Gyógypedagógus és radiológus
főorvos az idei Sursum Corda-díjas

A felvételen Priskinné Sápi Tünde gyógypedagógus és dr.
Farkas Éva radiológus főorvos, a Sursum-Corda díj 2019es díjazottjai.

dek óta a Békési Rendelőintézet radiológusa, jelenleg
részmunkaidőben látja el ezt a feladatot. Dr. Farkas
Évát a méltóság, a tiszta szakmaiság, a korrekt kollegialitás, az alázattal végzett orvoslás, az igazi emberség megtestesítőjeként méltatták. A Sursum Cordadíj Zajácz Tamás bőrképe, melyet Izsó Gábor polgármester adott át a két díjazottnak.
Sz. K.

„Magyarországnak még van kiút”

Fotó: Gazsó János.

Németország, Franciaország, Belgium és Anglia már elveszett, az
ottani migrációs demográfiai folyamatok visszafordíthatatlanok.
Számukra nincs már kiút. Kiút Magyarország számára van, amely
nemet mondott a migrációra és a kormány a családok megerősítését tűzte ki célul – mondta Georg Spöttle Békésen.
A Nézőpont Intézet politikai
elemzője május 6-án Dankó Béla, Békés és a térség Fideszes országgyűlési képviselője meghívására látogatott el városunkba és tartott teltházas előadást a Galériában.
Georg Spöttle több évtizedes katonai és rendőrségi szolgálattal a háta mögött lett az iszlám terrorizmus
elleni fellépés közismert szakértője.
Előadásában azt a helyzetet vázolta fel, amelyben a németek jelenleg
élnek. Mindennapjaikat az iskolai
megfélemlítések, a főleg nőkre leselkedő utcai zaklatások, a radikálisan
romló közbiztonság jellemzi. Minden nagyvárosban kerületeket uralnak a migráns hátterű személyek,
virágzik a bűnözés. A szólásszabadság is odalett: aki rámutat a tömeges
migráció veszélyeire, azonnal meg-

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított és Békés Város Önkormányzata által is támogatott Sursum Corda-díjat az egészségügyi és szociális
területen dolgozók legjobbjainak adják át évről évre.
Eddig harminc személy vehette a kezébe és idén újabb
két személyt ismertek el vele. A díjakat tizenkettedik
alkalommal április 23-án a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban adták át egy irodalmi-zenés műsorral körített, vidám hangulatú ünnepség keretében.
Az egyik díjazott Priskinné Sápi Tünde, aki már
közel negyven esztendeje dolgozik gyógypedagógusként Tarhoson és Békésen, jelenleg a mostani nevén
dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium nagy megbecsültségnek örvendő gyógypedagógusa. Méltatását
dr. Varga Imre egyetemi docens olvasta fel, meleg szavakkal méltatva Priskinné Sápi Tünde hivatástudatát,
következetességét, emberbaráti szeretetét.
A másik díjazottat dr. Pálmai Tamás háziorvos, alpolgármester, a díjátadó házigazdája méltatta. Dr.
Farkas Éva radiológus főorvos asszony 1985 óta dolgozik szakvizsgázott orvosként Békés megyében, évtize-

Georg Spöttle: a migráció nem jelent
megoldást Európának.

bélyegzi a bevándorláspárt liberális
sajtó, és az egzisztenciáját is kön�nyen elveszítheti. Németország elképesztő vagyonokat költ a gyakran
saját nyelvén is írástudatlan, munkavégzésre képtelen milliók szociális és

orvosi ellátására, gyerekeik iskoláztatására és a családegyesítésre.
Georg Spöttle szerint az iszlám
vallású migránsok kultúrája és az
európai kultúra összeegyeztethetetlen, a nőkhöz való hozzáállásuk
elfogadhatatlan és munkamoráljuk
reménytelen.
- Nem a bevándorlás a megoldás, hanem a magyar találmány, a
családtámogatás nyugaton sem ismert formáinak kormányprogramba emelése, amely az itteni fiatalokat ösztönzi gyermekvállalásra, és
nem a bevándorló tömegekre akarja cserélni a kiöregedő munkavállalóit – szögezte le Békésen Georg
Spöttle, aki Dankó Bélával egyetértésben a május 26-i Európai Parlamenti választáson való részvételre és Orbán Viktor miniszterelnök
programjának támogatására buzdította a jelenlévőket, hogy Magyarország olyan képviselőket küldhessen
Brüsszelbe, akik a migráció megállításáért és nem ösztönzéséért dolgoznak majd. 
Szegfű Katalin
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Ügyeletes gyógyszertár
május 11-18.
Turul Patika (Piac tér)
május 18-25.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 25-június 1.
Levendula Patika (Csabai u.)
június 1-8.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
június 8-15.
Turul Patika (Piac tér)
június 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és
ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is
nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Vrbovszki János és Szabó Marianna Gabriella, Papy Zsolt és Egeresi Erika.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Török Árpád (79 évesen), Pomucz Zoltán (37,
Bélmegyer), Kis Imre (80), Durkó Lajosné Lévai Eszter Mária (80), Hegedűs István (59,
Bélmegyer), Zsigmond János (75), Almási Istvánné Matuska Eszter (79), Domokos Gábor
(82), Belleli Gáborné Balázs Julianna (78), Kovács Gábor (71), Végh Mihály (65), Herpai Gábor (51), özv. Békési Ferencné Kira Anna (83,
Bélmegyer), özv. Domokos Jánosné Barta
Róza (99), Bereczki László (67, Kamut), özv.
Faragó Jánosné Daróczi Eszter (87), Kalotai
Sándor (77), Guti László (81), özv. Paulcsik
Györgyné Darányi Ilona (89), Liszkai Gábor
(84), Fábián Zsigmondné Csizmadia Magdolna (70), özv. Márton Lászlóné Vozár Mária
Magdolna (82), Borbély Sándor (55), Marti
Zsuzsanna (65), özv. Szabados Istvánné Pataki Eszter (97), Szák-Kocsis Andrea (51), özv.
Pocsai Lajosné Varga Julianna (93).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Békési újság

Elbúcsúztak a végzősök Európa válaszút előtt

Fotó: GA-Pix Fotó.

Május 4-én Békés mindkét középfokú oktatási intézményében
megtartották a ballagást. A végzősök búcsút intettek középiskolás
éveiknek, iskolájuknak és tanáraiknak.

A Szegedi Kis István Református Gimnáziumból két osztály ballagott el. Nem
egy tanuló 12 évet töltött el az intézmény falai között. A végzősök legelőször
végigjárták a jól ismert osztálytermeket a gimnáziumban, majd a templomban
Katona Gyula esperes igehirdetését hallgatták. Köszöntötte őket Palatinus Pál
igazgató és Kálmán Tibor alpolgármester is. Ezt követően a tanulmányaikban,
sportolásban és közösségi munkában legkiemelkedőbb ballagók elismeréseinek átadására került sor. A Szegedi Kis István Díjat Nagy László, a jó sportolójó tanuló elismerést Szilágyi Petra kapta, a BÖDE díja pedig Papp Franciska
Julianna tanulóhoz vándorolt.

– el kell menni szavazni

(Folytatás az 1. oldalról)
Európa maradjon az európaiaké, ne adjuk át a helyet más civilizációkból érkező tömegeknek!
Védjük meg a keresztény, európai
kultúránkat, ne adjuk át a terepet
a multikulturalizmusnak! Európát
ma népvándorlás fenyegeti, melynek oka, hogy Európán kívül sokkal több gyermek születik, mint
Európában, mert a mi kontinensünk kulturális meghasonlással és
identitásválsággal küzd. Nincs eu-

rópai családpolitika, de van migrációs politika. Az Európai Egyesült
Államok terve a brüsszeli elit hatalmi törekvése a nemzetállamokkal
szemben. Az európai álom megtört, sok a pesszimista a nyugateurópai államokban. Mi, magyarok május 26-án megmutathatjuk
Brüsszelnek, hogy a végső szót nem
a Soros-féle NGO-k és a brüsszeli bürokraták, hanem az emberek
mondják ki a szavazófülkékben.
Dr. Pálmai Tamás

Díjazták a novellaíró óvónőt
A Fények vakondja irodalmi pályázaton indult és két novellájával két díjat
nyert Bagolyné Szűcs Andrea, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa. A pályázat szűkebb témája a „tükör” volt. Bagolyné Szűcs
Andrea „Mint egy angyal” című novellája a második díjat érdemelte ki, míg
a „Tükör ajándékba” harmadik díjas lett. A verseny jeligés volt, így valóban
az írásművek értékei és mondanivalója alapján döntött a zsűri, és díjazott
lelkes amatőröket, mint amilyennek a békési szerző is tartja magát. Sz. K.

Fotó: Serfecz Dávid.

Magyar és finn gyerekek
énekeltek együtt

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium három szakgimnáziumi osztályából csaknem ötven fő búcsúzott, akik a mezőgazdaság, a gépészet, az informatika vagy a rendészet iránti érdeklődésük miatt
választották az intézményt. Ötvenöt szakközépiskolai tanuló vonulhatott végig az iskolán, akik a vizsgák után a szociális gondozó, cukrász, eladó, mezőgazdasági gépész, gépi forgácsoló vagy hegesztő munkakörben dolgozhatnak
majd. Harmincnégy technikusától is elköszönt az iskola: ők a mezőgazdaság,
a gépészet, illetve a közszolgálat területén tudnak elhelyezkedni. A végzősöket
Moldován-Garas Helga igazgató búcsúztatta.

A húsz éve elhunyt, Munkácsydíjas Janáky Viktor békési keramikusművész életművét bemutató nagyszabású kiállítás nyílt meg a Galériában,

Több mint négy éve tart a kapcsolat a békési Reményhír Intézmény és
a finn JIPPII (magyarul: Hurrá) gyermekkórus között. Utóbbi a közelmúltban a kulturális központ színháztermében adott nagysikerű koncertet az iskola növendékeinek. A koncert előtt az intézmény igazgatónője,
Durkóné Illés Bernadett szólt egyebek mellett arról, hogy a pletykákkal
ellentétben az iskola stabil, jól működik, van jövője, és bátran írassák gyermekeiket ebbe az intézménybe a szülők. Egyébként a JIPPII kórus a Reményhír Intézmény kórusával – melynek vezetője Rácz Ildikó Gyöngyi –
adott közös koncertet. A két gyermekkórus finn, angol, német és magyar
nyelven énekelte Istent dicsőítő dalait. 
Zs. I.

amely a nyár végig
látogatható. A vázákat, faliképeket,
tányérokat bemutató tárlatmegnyitóról bővebben a következő
Békési Újságban írunk.

Fotó: Vári László.

Új tárlat nyílt

A finnországi és a békési gyerekek együtt énekeltek.

hírek, jegyzet

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Képes hírek

Fotó: GA-Pix Fotó.

Idén újra gazdára talált a „Kezünkben a jövő” díj, a békési bölcsődékben dolgozók elismerése, melyet a kollektívák döntése nyomán adnak át. Ezúttal a Földvár Bölcsődéből Varga Andrásné Hucz Anikó dajka, míg a Gólyafészek Bölcsődéből Pankotai Jánosné Molnár Edit szakácsnő vehette kezében a Kis Anikó
keramikus által megformált emléktárgyat és fogadhatta kolleganői gratulációit.
Mindketten évtizedek óta dolgoznak békési bölcsődékben.

Fotó: Gazsó János.

Napsütéses-zivataros, bolondos időben rendezte meg április 27-én a II.
Piroslábas Dínomdánomot a Nefelejcs Egyesület a Tájház udvarán. A népi kultúra megőrzését célul kitűző rendezvényen nagyon népszerű volt a gasztronómiai, így a békéscsabai Matrjoska baráti csoport nyári orosz töltött káposztája,
a pirospöttyös minyon, a citromos-mentás limonádé, valamint a csörögesütés
és kóstolás. A gyerekek piros lábasokkal szórakozhattak, sorjátékokon.

Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete négyelőadásos sorozatot kezdett el április 30-án a Püski Sándor Könyvtárban. Elsőként dr. Sándor Csaba,
az egyesület vezetőségi tagja tartott előadást El Camino-zarándoklatairól. A dobozi gyógyszerész az elmúlt tíz évben hat alkalommal járta meg a népszerű
spanyolországi keresztény zarándokutat Szent Jakab nyomában, amely mindig
Santiago de Compostelában, az ottani, több mint 800 éve álló katedrálisnál ér
véget. Más-más útvonalakat választott és összesen mintegy 5000 kilométert
gyalogolt. Fotókkal illusztrált előadásában a zarándoklat lelki oldaláról is beszélt, valamint igyekezett hasznos tanácsokat adni a leendő zarándokoknak.
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A vezető jelleme
Robert J. Tamásy könyvet írt
erről. Ebben azt mondja, hogy
„a jó vezetők elvégeztetik a dolgokat, vagy motiválnak másokat erre. Vannak irányítók, akik
utasításokat adnak beosztottjaiknak. Mások jól tudják delegálni a hatalmat és a felelősséget. És vannak, akik maguk is
szeretnek belefolyni, részt venni
a folyamatokban.” Ám bármelyikük esetében igaz: ha vezetőket választunk, azt keressük,
akik méltóknak bizonyulnak a
követésre, és nemes, acélos a jellemük.
De mi is a jellem? A bölcs
könyvek szerint általános értelemben az illető gondolkodását,
viselkedését, tetteit meghatározó, örökölt vagy szerzett jegyek összessége. Erkölcsi értelemben a maradandó jó tulajdonságok összessége (erények),
melyek szilárdságot, következetességet és megbízhatóságot
adnak. A természetes erkölcsi
törvényen alapszik a pogány,
és Krisztus követésén a keresztény jellem. Nevelésük a szereteten alapuló erkölcsi nevelés
feladata, melyet kisgyermekkorban kell megkezdeni. A jellem ellentéte a jellemtelenség,
mely tulajdonság állhatatlanná
és kiállhatatlanná tesz, gyengít
és kizár az erkölcsi rendből. És
hány ilyen vezetőt látunk ma
sajnos helyi, országos és világviszonylatban is!
A jó vezetők értékelik a bölcsességet. A mai modern technológia csaknem korlátlan hozzáférést biztosít az információhoz,
mely a tudást jelenti. Ám bölcsességet nem tud adni. Ezt csak
úgy lehet megszerezni, ha helyesen alkalmazzuk az ismereteinket. A jó vezetők támaszkodnak
a megbízható tanácsadók javaslataira. Mert egy problémának
sok megoldása lehet, de egy jó
vezető nem átall döntései előtt
tanácsot kérni.

Pálmai Tamás
És a jó vezetők alázatosak is.
Ma, amikor a hangos, rámenős,
szókimondó emberek kapják
a figyelmet, mégis van valami
nagyon is tetsző azokban, akik
nem magukat helyezik előtérbe,
hanem feladatukat. A jó vezetők
megfontoltak és így is beszélnek. Mert leírt vagy kimondott
szavaink felemelhetnek, vagy lerombolhatnak. A vezetők megválogatják szavaikat, hogy hatásosak legyenek, de ne is bántsanak. De tudnunk kell azt is,
hogy: „az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája
pedig csak álnokul” (Példabeszédek könyve 10,32).
Európai Uniós választás előtt
állunk, mely talán az egyik legsorsdöntőbb e mérlegelésünk
történetében. Most erre kell
koncentrálnunk, mert döntésünk nemcsak minket érint,
itt Békésen, hanem egész országunk, nemzetünk, Európa,
sőt, az egész világ további sorsára is kihat. Karizmatikus vezetőnk van. Aki messze tekintő perspektívában látja sorsunkat, akit sokan tisztelnek és
szeretnek, de sokan rettenetesen utálnak is, épp, mert olyan
a jelleme, az intellektusa, a vezetői habitusa, a szókimondása,
hogy már régen nem csak Magyarország szintjén hat politikája, hanem világszerte. Kis állam és kis nemzet vagyunk, de
a vezetőnk „merjünk nagyok
lenni” hozzáállása következtében mindenhol tudnak rólunk,
ismernek. Kikerülhetetlen tényező lettünk így a világpolitikában. Viselkedjünk mi is így
tehát. Szavazzunk mindannyian, s jól lehetőleg. Okosan és
jellemesen.
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Folytatja karitatív tevékenységét
a Szent Lázár Alapítvány

A fülzúgás oka gyakran mindössze a hallójáratban található idegen anyag,
elsősorban a fülzsír vagy víz. Az esetek nagy részében a nagyothallásra és
a fülzúgásra is megoldást nyújthat a fülzsír szakszerű eltávolítása. Míg a
nem megfelelő fültisztítás inkább okozója a hallójáratban megrekedt fülzsírnak. Szintén nagyon gyakori ok az agyi vérellátási zavar, főleg idősebb
személyeknél, illetve a zajkárosodás okozta halláscsökkenés, a fülzúgás
ennek kísérő tüneteként jelentkezik. Zajkárosodás akár egyszeri, pl. koncerten ért vagy petárda által okozott zajterhelésből adódhat, vagy rendszeres, gyakran munkahelyen tapasztalható zaj okozza. A fület érintő fertőzések is a gyakori okok közé tartoznak, leggyakrabban középfülgyulladás
kapcsán jelentkezhet a panasz. 
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

Alapítványunk a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és foglalkoztatását tűzte ki célul Békés városában, új lehetőségeket, tanulást, különféle szolgáltatásokat, támogatásokat, nyújtunk a hozzánk fordulók számára.
A tavalyi év folyamán több mint 200 fő fordult meg az alapítványunknál.
Továbbra is követjük azt a szemléletet, mely szerint nappali ellátás nem működhet foglalkoztatási lehetőség nélkül. A fejlesztő foglalkoztatás és az akkreditált foglalkoztatás
az alapítványunknál mind tevékenység típusban, mind létszámban bővülő tendenciát
mutat. Éves beszámolónkat a kuratórium elfogadta.
A tavalyi év folyamán egy új telephellyel bővültünk, varrodánk a Szentpálsor u. 18.
szám alá költözött, ahol eddigi tevékenységeink mellett sikeresen indítottuk be az új
lakossági szolgáltatást: nadrágfelvarrás, cipzárcsere, stb.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület közreműködésével negyedévente tudtunk élelmiszercsomagokat adományozni a rászorulók számára, ezáltal nemcsak ellátottjainkat
segítettük, hanem a városunkban élő hátrányos helyzetű családokat is. Az „Én is tudok
segíteni” programunk keretében ezúttal az EGYMI óvodásait támogattuk, továbbá lehetőségünk volt a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz is adományokat juttatni. Karitatív
tevékenységeinket a jövőben is folytatni szeretnénk, még több lehetőséget biztosítva
a békési lakosok számára.
Számos egészségüggyel kapcsolatos klubot szerveztünk, melyek lehetőséget adtak arra, hogy a színvonalas előadások és egyéni problémákra adott tanácsok során, a városban működő háziorvosok, szakorvosok közelebb kerülhettek betegeikhez.
Ezúton szeretnénk megköszönni partnerszervezeteinknek az együttműködést, az önkéntesek munkáját és a város lakóinak aktív közreműködését a segítségnyújtásban.
Kérjük Önöket, segítsék további munkánkat adójuk 1 %-nak felajánlásával.
Kedvezményezett: Szent Lázár Alapítvány
Adószám: 18375839-2-04

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársakat keres Békésre,

LAKATOS,
CSATORNAMŰ-GÉPÉSZ,

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZATSZERELŐ
munkakörökbe.
Részletek a www.alfoldviz.hu weboldalon

MEGHÍVÓ
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési Szervezete
meghívja Önt és kedves családját a tizennegyedik

„KÉSZ DÍJ ”
átadási ünnepségére, a Békési Galéria dísztermébe
(Széchenyi tér 4.)
május 28-án, kedden 17 órára.

A rendezvényt zenés irodalmi műsor színesíti.
Fellépnek: Meister Éva színművésznő és Szeverényi Barnabás.
A díjazott kilétére a helyszínen derül fény.
Az elismerés átadása után zárszót mond:
Makláry Ákos parókus, a KÉSZ országos elnöke.
A belépés díjtalan.

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan rendelhető!

Tel.: 00 36-30/466-83-69.

Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:
ENTER
8:30–12 óra,
13 óra–16:30
PC SZERVÍZ
Péntek: 8:30-14 óra

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Interjú
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Elsődíjas
szaxofonos lány

Egyhez három az egy
A „Más Kép” Egyesület fontosnak érzi a hátrányos helyzetű emberek
felé megnyilvánuló empátiát. Megkeresett három nagyszerű embert,
Dancs Emesét, Bereczki Mónikát és Barna Zoltánt, hogy segítsék
munkájukkal azokat a gyerekeket, akik valamely okból hátránnyal
kezdenék az iskolát, vagy csak felkészültebbek szeretnének lenni ehhez. Így jött létre egy fejlesztő csoport az egyesület égisze alatt.
Dancs Emese: Tavaly nyáron a
Szent Lázár Alapítvány gyermektáborában táborvezető-szervező voltam,
ezután kerestek meg, hogy csatlakozzam a fejlesztő csoporthoz. Imádom a
gyerekeket, így nem esik nehezemre a
profi pedagógusok munkájuk segítése,

Fotó: Gazsó János.

- Mivel keresed a kenyérre valót?
Dancs Emese: Csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint idegenforgalmi szakmenedzser végzettségeim
vannak. Svájcban idegenforgalmi területen dolgoztam, de a honvágy hazavezetett és jelenleg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál vagyok iskolai és óvodai szociális segítő.
Barna Zoltán: 1988-ban Debrecenben szereztem tanítói diplomát.
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában helyezkedtem el, mert a saját városomban akartam nevelni a gyerekeket. Azóta is ott dolgozom. Hivatásom iránti elkötelezettségem arra sarkallt, hogy képezzem magamat, így az
évek során közoktatás vezetői és mentorpedagógusi szakvizsgát szereztem,
valamint nevelőtanári, továbbá tánc
és dráma pedagógus végzettséggel is
rendelkezem. Tíz éven át dolgoztam
néptáncoktatóként.
Bereczki Mónika: Óvodapedagógus, majd gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak tanára végzettséget szereztem. Az autizmus is a szakterületem. Szakvizsgáztam gyermekvédelemből és négy éve mesterpedagógus szakértőként dolgozom. Óvónőként 13 évig neveltem a kicsiket,
majd újabb 13 év következett a gyermekvédelemben. Öt évig a nevelőszülői hálózatot irányítottam és segítettem a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál. Negyedik éve a Dr. Illyés
Sándor EGYMI-ben vagyok gyógypedagógus. A gyermekek szeretete, a róluk való gondoskodás, fejlesztés mindig jelen volt az éltemben, bárhol dolgoztam. A munkámat nem munkának, hanem küldetésnek, hivatásnak
tekintettem, tekintem.
- Mi a feladatod az egyesületnél?

nő gyerekeknek. A hétvégi foglalkozásokat önkéntesen, tehát viszonzást
nem várva, Barna Zoltánnal csináljuk
vállvetve és jól kiegészítjük egymást.
A mai társadalomban fontosnak tartom, hogy aki bármilyen formában,
anyagilag, jó szóval, tudással segíthet
embertársain, az tegye meg. Legyünk
jó példák gyerekeinknek!
- Magánélet? Pihenés? Ennyi munka mellett van egyáltalán idő rá?
Dancs Emese: Imádok utazgatni,
új kultúrákat megismerni. Túrázni,
csodás tájakat látni, a természet illatát

Dancs Emese, Barna Zoltán és Bereczki Mónika.

az aktív közreműködés a fejlesztő foglalkozásokban.
Barna Zoltán: Nem ez az első,
hogy önkéntesként segítem kis közösségemet és nem idegen tőlem az iskolai előkészítő sem. Az egyesület az
ősszel keresett meg az elképzelésével,
februárban beindult a fejlesztő foglalkozás 7 fővel, amin jelenleg már 9 óvodás vesz részt. Ezekre bárki elhozhatja
gyermekét, ha iskolába készül, de valamiben elmaradt a kortársaihoz képest, vagy ha a szülő szeretne gyermeke számára játékos iskolai előkészítő
foglalkozást biztosítani.
Bereczki Mónika: A Szent Lázár
alapítvány igazgatójával, Kovács Ildikóval évek óta munka és nagyon jó
emberi kapcsolatban állok. Már tavaly
ősszel beszélgettünk Ildivel arról, hogy
kellene valami hétvégi fejlesztő foglalkozás nagycsoportos ovisoknak, ami
egy kis pluszt nyújthat az iskolába me-

beszívni és természetesen gyermekekkel foglalkozni.
Barna Zoltán: Már 29 éve vagyok
házas. Nórával, a feleségemmel, aki
szintén tanító, mindig mindenben
támogatjuk egymást. Nóri lányunk
most 19 éves és a továbbtanulásra készül. A pihenést zenehallgatás, a horgászat és a kirándulás jelenti a számomra. Szeretek fényképeket készíteni azokról a tájakról, ahol megfordulok.
Bereczki Mónika: Férjezett vagyok, az idén 25 éves házasok leszünk.
Három gyermek szülei vagyunk, két
egyetemista fiúé és egy 16 éves, gimnazista tinédzser lányé. Igyekszem az
életet Élni. Szeretek olvasni, kertészkedni, moziba járni, barátokkal közös programokat szervezni, kirándulni. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Dr. Szúdy Gézáné nyugalmazott pedagógus.

Kilencedik alkalommal rendeztek nemzetközi fafúvós fesztivált és versenyt a szerbiai Szabadkán, a helyi zeneiskolában. A
rangos versenyre három hangszer
kategóriában lehetett nevezni: fuvola, klarinét és szaxofon. A megmérettetésen Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország,
Ukrajna, Szerbia és Szlovénia legjobb 108 fafúvós növendéke mutathatta meg hangszeres tudását.
A versenyzőknek két szabadon választott művet kellett előadniuk,
melyet nemzetközi szakmai zsűri
korcsoportonként értékelt. A békési alapfokú művészeti iskolát Medvegy Nóra Napsugár szaxofonos
tanuló képviselte, aki korcsoportjában első helyezést ért el. Felkészítő
tanára Demjén Gábor, zongorakísérője Gál Csaba volt.

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

Adószám:
18392607-1-04.
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miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba

Fess
Rochilde
Új kamion
érkezett!

 női - férfi
és gyermekcipők
 pólók
 dzsekik
 táskák
Naposcsibe vásár!
Vörös, fehér, master.
Burgonyavásár
170 Ft/kg-os áron!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Staféta

Név: Csán yi Alex andra
Foglalkozás: sajtkészítő
Kedvenc kön yv: Fekete István - Tüskevár
Kedvenc zene: James Horner - The secret
wedding
Kedvenc film : Idő ről idő re
Kedvenc étel, ital: töltött káposzta, limoná
dé
Kedvenc hely: Őrség
Kedvenc idő töltés: olvasás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Iskolai éveim után a bankszférában helyezkedtem el, egy bankközpontban végeztem a fiókhálózatok háttérmunkáját. Felelősségteljes, de monoton munka volt,
így leendő édesanyaként, első fiunkkal a szívem alatt elköszöntem tőle. Amikor a gyermekünk
életében lassan elérkezett a tejtermékek bevezetése, elkezdtem kutatni, hol, honnan, kitől tudnám
ezt a legjobb minőségben beszerezni, de semmivel nem voltam
elégedett. Úgy gondoltam, akkor majd én elkészítem. Ami természetesen rengeteg kutatómunkát és tapasztalatot igényelt, mire
valóban értékelhető tejterméket
tudtam a családom elé tenni.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Ilyenkor az ember egyből elkezdené sorolni a szakmai elisme-

réseit, díjakat, de sokkal inkább
büszke vagyok arra, hogy öt év
alatt a semmiből, támogatás és hitelek nélkül létre tudtunk hozni
egy stabil családi vállalkozást, kistermelőként megálljuk a helyünket a legnagyobb üzemek mellett
is a piacon, a vásárlóink elégedettek és még mindig nem fásultunk
bele. A tej egy kimeríthetetlen ötletforrás, mindig van egy új termék éppen tesztelés alatt. Természetesen örülök a szakmai elismeréseknek is, hiszen számos haza és
nemzetközi versenyen szép eredményeket értünk el. Ez plusz hajtóerő.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Pontosan ugyanígy. Ha ezt a
szintet és minőséget tartani tudjuk, az maximális elégedettséggel
tölt el, hiszen már most is 110 százalékon teljesítünk. A békéscsabai
mintaboltunk nyitás óta stabilan

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Pusztai Gábor Máté.
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működik és egyre több vidéki, fővárosi termelői piacon is szerepelünk hetente. Ez folyamatos munkát igényel. Természetesen vannak
további terveink is. Az viszont biztos, hogy nálunk kizárólag kézműves technológiával, tradicionális
alapokra helyezve fognak mindig a
termékek készülni.
A stafétát Pusztai Gábor Máténak
adom tovább.

A megújuló és lélekben is megfiatalodó békési római katolikus
egyházközség hívei és a KÉSZ tagjai Nagy Tibor plébános vezetésével Máriaradnára zarándokoltak húsvétot megelőzően. Az ezer
szállal Békés megyéhez is kötődő
kegytemplom mögötti keresztút
stációin felfele kaptatva, énekelve és imádkozva folyamatosan ezt
a több évszázados kapcsolatot érzékelhették. A szentmise az út során csapattá érő csoport elhunytjaira is emlékezett, eltéphetetlen
emlékkapcsolatot hozva létre ezáltal a lelkekben. Harangozó Imre

újkígyósi hitoktató lelkes és szakszerű vezénylése pedig élmény
szintre emelte az idegenvezetést.
A zömében békésiekből - katolikusok és reformátusok nagy-nagy
békében egymás mellett - álló 48
fős társasághoz néhányan Tarhosról, Bélmegyerről, Békéscsabáról és Okányból is csatlakoztak.
A legfiatalabb kis ministránstól a
90 éves hölgyig mindenki lelkesen
vett részt minden programpontban, eleget téve a böjti időszaknak,
mely nemcsak a testiekről, hanem
még inkább a lelki építkezésről
szól. 
P. T.

Hirdessen a Békési Újságban! Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

Fotó: Amatőr felvétel.

Felekezeti határokon túllépő zarándoklat
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
A borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irányár:
350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Horgásztórész a Békési Téglagyárnál eladó.
Irányár: 680 ezer Ft. Érd.: 30/56-911-48.
Lakható kis ház termő gyümölcsössel Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 66/634-372.
Karacs T. u. elején garázs eladó 2 millió Ft-ért.
Érd.: 20/944-32-54.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó, gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Lapos u. 15. szám alatti egyszobás, fürdőszobás
parasztház 2,7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/20711-18.
Váradi utca 52. szám alatti, kétszobás, összkomfortos parasztház eladó. Irányár: 3,6 millió
Ft. Érd.: 30/304-69-38.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kertes házat cserélnék tömblakásra. 6 millió Ft.
Tel.: 70/36-11-973.
Legelő u. 60. szám alatti ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 30/250-67-22.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Bocskai u. 57. alatti összkomfortos, felújított családi ház beköltözhetően eladó 6,6 millió Ft-ért.
CSOK-ra is. Érd.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném 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.: 70/3613-776.
Békés-Dánfokon téglaépítésű, beépített tetőterű
nyaraló eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 30/48265-89.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy telekkel
eladó 9 millió Ft-ért. Háromfázis bekötve. Érd.:
30/293-27-51.

Békési újság

Apróhirdetések
Négyszobás, két családnak alkalmas családi
ház nagy portával, gyümölcsfákkal, ásott kúttal,
ipari árammal eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.:
30/225-78-24.
150 m2-es kertes családi ház eladó a Szamos
utcában nagy telekkel. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 20/237-69-21.
Asztalos utcában háromszobás ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/56-20-669.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
108 m2-es, háromszobás családi ház melléképületekkel, ásott kúttal csendes helyen eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.: 30/278-50-65, hétvégén.
Kétszobás, központi fűtéses, kétgarázsos, háromfázisos kertes ház 12 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/434-22-97.
Arany J. u. 16/1. szám alatti összkomfortos kertes családi ház melléképületekkel eladó. Irányár:
12,5 millió Ft. Érd.: 20/547-53-40.
Dió u. 9/1. szám alatti háromszobás ház eladó.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 70/77-69-256.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám alatti
összkomfortos családi ház eladó 14 millió Ftért. Érd.: 20/770-73-40.
Széchenyi téren családi ház eladó, második
emeletig tömblakásra cserélhető. Irányár: 15
millió Ft. Tel.: 20/770-58-56.
Mátraszentimrén 80 m2-es, kőből épült, karbantartott, szép nyaraló eladó 15 millió Ft-ért. Tel.:
30/261-99-66.
Békéscsabán a Pásztor utcában 1+2 félszobás, II. emeleti, középső, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 15,7 millió Ft. Tel.: 70/249-90-52.
Beépíthető tetőtérrel családi ház eladó. Irányár:
16 millió Ft. Tel.: 70/419-35-06.
Rákóczi u. 18. alatti háromszobás sarki ház eladó, bútorozva is. Irányár: 17 millió Ft. Érdeklődni ott.

Kiadó ingatlan
Főút mellett vállalkozásra alkalmas telephely, 600 m2-es épület (4,5 méter belmagassággal), 400 m2-es udvarral hosszútávra KIADÓ! Tel.: 30/97-82-621.
Békésen hétvégi ház kiadó 1–2 személy részére. Érd.: 20/463-25-33.
100 m2-es lakható, jószágtartásra alkalmas ház
közjegyzőnél kötött szerződéssel 15 évre kiadó
havi 15 ezer Ft-ért. Közmű kikapcsolva. Csak
komoly szándékkal érdeklődjenek. Tel.: 30/32183-99.

Kert, szántóföld
Kert eladó a Malomasszonykertben, gazdasági
épületekkel. 30/242-75-54.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: június 11. kedd 12 óra

Rosszerdőn zártkert 30 m2-es téglaépülettel 700
ezer Ft-ért eladó. Érd.: 20/944-32-54.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
CIPŐJAVÍTÁS Békésen, a Hajnal utca 19.
szám alatt, 15-18 óra között. Hétvégén is.
Tel.: 30/85-81-911.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.
THETA-HEALING konzulensi kezelés már
Békésen is! Érd.: 0036-30/482-42-65.

Jármű, alkatrész
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/49-52-173.
1982-es 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 30/293-27-51.
Veteránkorú Zastava megkímélt állapotban, 82
ezer km-rel eladó. Tel.: 66/415-339.
MTZ50-es lejárt műszakival, egytengelyes húzóval felszerelve eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.:
30/278-60-65, hétvégén.
Eladó TRAILER felépítménnyel. 1999-es
évjáratú, kéttengelyes, 2 tonnás össztömegű. A felépítmény (750 kg) 8 db csavar
eltávolítása után levehető. Érd.: 70/42620-55.
Ford Focusra való 4 db Hankook nyári gumi felnivel eladó. Méret: 185/65/14. Tel.: 70/295-4406.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórával, kifogástalan állapotban eladó. Tel.: 30/5733-469.
Pónikocsi eladó irányjelzővel, elől-hátul magasítóval, állatszállításra felszerelve. 30/277-95-43.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítő lámpa. Tel.: 66/411-857.
Forgalomból ideiglenesen kivont, hosszúplatós,
hétszemélyes Fiat Ducato eladó. Irányár: 390
ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégén.
Hét csillagkerekes rendsordó, háromfejes Vogel
középmélyszántó eke, négyfejes könnyű eke eladó. Tel.: 30/277-95-43.
Eladó: K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
Malaguti nagykerekű robogó eladó, 50 cm3-es.
Tel.: 20/49-52-173.
Alig használt Robi utánfutó eladó. Tel.: 30/46147-99.
3,5 m munkaszélességű XT-tárcsa újszerű abroncsokkal eladó. Irányár: 390 ezer Ft. Érd.:
30/278-60-65, hétvégén.
Eladó: jó állapotú Tornádó elektromos robogó,
jó állapotú kempingkerékpár. Durkó u. 4. Tel.:
66/416-580, 70/352-24-63.

Állat
Előnevelt csirke eladó. Tel.: 30/279-46-96.
4 db kiscica ingyen elvihető. 70/50-80-895.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.
Egyéves libák eladók. Érd.: 30/85-81-911.
Kecskék eladók. 30/67-52-575.
Malacsüldő eladó. Érd.: 30/921-26-25.
Tacskó-keverék kiskutyák eladók (4000 Ft/db).
Szabó D. u. 27/1. Bejárat a Révész utca felől. Tel.:
66/643-971.

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

Munkát keres, ajánl
Szabadnapjaimra házkörüli kisegítő munkát keresek (takarítás, bevásárlás, vasalás, ablakmosás). Tel.: 70/39-58-246.
Takarítói munkát keresek. Csak hölgyeknél. Tel.:
30/75-30-187.
Békési baromfitelepre állatgondozót keresek, jó
kereseti lehetőséggel. 70/315-63-11.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Száraz helyen tárolt héjas dió eladó (300 Ft/kg).
Tel.: 20/25-28-774.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Ipari teljesítményű ponthegesztőgép és keretes fémfűrész kihasználatlanság miatt eladó.
20/520-15-40.
Zepter kávéfőző eladó. Érd.: 30/35-718-43.
Háromfázisú terménydaráló eladó. Tel.: 30/9751-161.
Nagyképernyős Samsung színestévé, Phillips
videolejátszó, nyúlketrecek eladó. 70/881-9300.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/49521-73.
Elektromos lábmasszírozó, szobai villanybúra, konyhai szagelszívó, merevvázas hátizsák,
videófelvevő, búza eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Eladó: 120 db kisméretű tégla, fűkasza, porszívó, gáztűzhely, teli gázpalack, balta, fűrész, sarló, 2 db betonoszlop, fali tányérok, konyhaszekrény, motoros szivattyú, Erzsébet bútor asztallal,
permetező. Tel.: 70/224-42-63.
Eladó: középszőnyeg, dohányzóasztalok, csaptelep, befőttes üvegek, Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Stihl fűkasza, láncfűrész alkatrész eladó.
30/643-27-56.
Eladó: gyermek etetőszék, vastag szivacs pótágy, 30 l-es zománcos lábas, férfi cipők, pólók, ingek, pulóverek nagyon jó állapotban. Tel.:
70/659-08-86.
Friss tyúktojás eladó. 30/492-49-40.
Zanussi hűtő eladó sürgősen. 30/906-12-67.
Eladó: Jawa Babetta, 28-as női kerékpár, régi rádiók, régi bolti mérlegek, kis mázsa súlyokkal,
olaj vászonfestmények, régi mélytányérok, lapostányérok, nagy gobelinhímzés, orsók, nagy
hegesztő, talpas köszörű, nagy lemezvágó,
zsákhímzőgép, mosógép motorok. Révész u. 7.
Tel.: 66/413-716.
45 cm kardhosszúságú 50 cm3 motoros Cross
Tools láncfűrész kifogástalan állapotban 25 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 30/457-54-56.
Légpuska eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: 28-as női kerékpár, Karancs négyégős
gáztűzhely, konyhaszekrény az 50-es évekből
rengeteg tároló hellyel. Érd.: 70/673-55-01.

hirdetés
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Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárnyak,
női bundák, pulóverek, 37–38-as munkásbakancs, rekamié, szobafenyő, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Fehér sarokkád (140 cm) és bontott szalagcserép eladó. 30/488-33-78.
Eladó: szobai kerekesszék, gázpalack, munkapad köszörűvel, horgászbotok, Phillips borotva,
120 l-es műanyag hordók, ballonok, gáztűzhely,
üveg demizsonok, ruhásszekrény. Érd.: 66/412955, 30/203-73-41.
Whirlpool A+ 170 l-es hűtőláda eladó. Érd.:
70/201-06-60.
Strauss ST/GT osztrák 53 cm3 motorú damilos favágó, két különféle bozótvágó tárcsával 25
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/457-54-56.
Eladó: Bosch gáztűzhely szép állapotban, 2x3
m-es szőnyeg, 200 l-es műanyag hordó új állapotban, összecsukható fém asztal, zöldséges
ládák különféle méretben 200 Ft-tól, krómozott
gallytörő ködlámpával terepjáróra 25 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/39-49-555.
Eladó: 1600 W-os gyári fűnyíró, rotakapához
sorhúzó, paprikadaráló, csillár, villanyvasaló.
bontott műanyag lambéria. Érd.: 66/750-058.
VRF-530 vízszintes új gatterfűrész egészségügyi okból sürgősen eladó, hosszú távra fizetőképes munkamegrendeléssel. 20/520-15-40.
Eladó: 490 db szalagcserép, nagykapu, 220-as
terménydaráló, szalagfűrész 300-as (motor nélkül), kiülőpad, disznótoros asztal (műhelyasztalnak is tökéletes) eladó. 20/545-07-12.
Power G típusú 500 W-os sövénynyíró kifogástalan állapotban 8 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/45754-56.
Partner 341-es bozótvágó eladó. Javításra szorul.
Irányár: 19 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégén.
M-10-es műanyag rekeszek eladók. Érd.:
70/426-20-55.

Befőttes üvegek eladók. Érd.: 70/210-19-33.
Eladó: jó mázsa, tolikocsi, vas ekefogas, bontott
bordó csempekályha, műanyag ládák, biciklik,
íróasztal, írógépek, gázpalackkal működő melegítő. Érd.: Rákóczi u. 18.
Gyűjtőknek Marx, Engels, Lenin kép-festmény, 2
db MNK címer eladó. 20/445-73-48.
Naiman táskavarrógép, kézmosó kagyló, teli
ajtólap (192x65 cm), tornagép eladó. Érd.:
66/634-207.
Eladó: 28-as női hajlított vázú kerékpár, 26-os
női kerékpár, rotakapa, gumis járókerék. 30/2728-342.
Háromfázisú negyedköbméteres, gyári beton
keverőgép eladó 190 ezer Ft-ért. 20/472-96-58.
Eladó: vezetékes gáztűzhely (5000 Ft), ágynemű
tartós heverő (5000 Ft), fotelok (500 Ft), Aiwa japán videolejátszó (3000 Ft). Tel.: 30/467-13-39.
Eladó: japán táskapermetező tömlővel, hosszabbítóval, kocsira szerelve, álló virághenger váz
(150 cm magas). Tel.: 70/224-71-91.
Eladó: háromajtós emeletes szekrény, antik kétajtós szekrény, csillár, festmény, asztalos kézi
szerszámok. Érd.: 66/750-058.
Eladó: konyhai sarokülő, 1200 W-os fűnyíró
gyűjtővel, elektromos fűkasza, gyermekülés kerékpárra. Tel.: 30/27-28-342.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mestergerenda,
mozaiklapok, vasbeton oszlopok, konvektorok.
20/472-96-58.

Berill
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Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

BALLAGÁSRA
AJÁNDÉKOZZON
ÉRTÉKÁLLÓ
ARANY ÉKSZERT!

Gyönyörű karikagyűrű
kollekcióink 3 napos
határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás 7000 Ft/gramm áron.

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!
(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

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

Nagyház Pince Borozó Békés

Ottlakán Ani
Tetováló Szalon

Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

Sminktetoválás
természetesen!
A sminktetoválás megkönnyíti a napjaidat és a reggeli rohanásban
rengeteg időt nyerhetsz. Amikor belenézel a tükörbe, egy megnyerő,
szexi, tökéletes arc köszön vissza rád. Esőben, kánikulában vagy egy
megható eseményen nem kell attól félned, hogy elmosódik a sminked.
A legújabb sminktetoválási technikákkal olyan tökéletes eredmény érhető el, ami szép természetes hatást kelt.
Szolid és hangsúlyosabb sminktetoválások közül választhatsz, természetesen az egyéniségedhez megtervezett és jóváhagyott forma
és szín szerint.
A szemöldök, szemhéj és ajkak pigmentálása külön-külön mintegy 3 órát vesz igénybe, ennek nagy része a tervezésből áll. Minden sminktetoválást konzultáció előz meg, amikor tájékoztatást adok
a tetoválás folyamatáról. Professzionális gépekkel és festékekkel
dolgozom, és nem mellékesen az érzéstelenítő hatékonyságára is
hangsúlyt fektetek.
Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődéseteket
és minél többen ellátogattok hozzám.

Mindenkit várok nagy szeretettel!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Ottlakán Anna

Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77
Cím: Békés, Szélső utca 49.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 880 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.
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Apartman bérletek
Békésen,

családi és más rendezvények idejére!

Kossuth u. 2.
(3 szoba, 7 férőhely)

Széchenyi tér 1.
(3 szoba, 9 férőhely)
Mindkét apartmanunk Békés város szívében, szép környezetben
található. Teljes körűen, igényesen korszerűsített, kényelmesen
kialakított. Jól felszerelt konyha, vasalási lehetőség,
ágynemű, ingyenes Wifi.
Ingyenes parkolási lehetőség az apartman mellett.

Felkeltettük az érdeklődését? Keressen minket!

Telefon: 70/366-43-71

E-mail: mesterandmester@invitel.hu, info@kissapartmanbekes.hu
Web: www.kissapartmanbekes.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány a
2020-as Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat címe: „Szülőföld. Anyaföld. Békés.”
Pályázni lehet a témában elkészített
novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel
maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (legfeljebb 10 db archív
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), vagy 6-10 darabból álló,
egyetlen témában elkészített fotósorozattal.

A pályázat beadásának határideje: 2019. július 1.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek
az év végén megjelenő 2020-as Békési Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályamunkák
eljuttathatók:

Legyen ön Békés legsikeresebb állandó
kiadványának, a 15. alkalommal megjelenő
Békési Kalendáriumnak a szerzője!

 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 hos�
leszabbik oldala minimum 2000 pixel
gyen. A papírképeket készítőiknek vis�szaadjuk.

kultúra
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az emlékülésnek a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ adott
otthont, ahová sok más érdeklődő
mellett az áldozatok leszármazottai
közül is többen elmentek.
A történelmi korszakra, a világháború és a tanácsköztársaság vérzivataros éveire, az emiatti lakossági elkeseredésre emlékeztetett
izgalmas előadásában dr. Erdész
Ádám történész-levéltáros, a Békés Megyei Levéltár igazgatója. Ezután évek óta folytatott kutatásait foglalta össze Szegfű Katalin újságíró, aki a helybéli történéseket
vette górcső alá. Előadása közben
több általa készített hangfelvétel
is hallgató volt. Balázs Gáborné, a
csatárkerti vérengzés egyetlen túlélőjének, Sebestyén Sándornak az
unokája megrázó szavakkal mesélte el a nagyapjától sokszor hallott
történetet arról a napról. Nagyné
Domokos Anna nagyapját veszítette el száz éve. A vele készült interjúban arról is beszélt, hogy kivégzését az akkor ötesztendős apja is
látta és ez soha ki nem törölhető
emléket hagyott benne.
Az esetről ma már alig tud valamit a békési közvélemény, évtizedekig nem lehetett róla beszélni,
száz év múltán pedig jelentőségét
veszítette. Ez az emlékülés éppen
ezért igyekezett lezárni a tragikus
történetet. Ezt szolgálta a koszorúzás is a malomvégesi temetőben,

Huszadik századi történelmünk
egyik elhallgatott, a közvélemény
előtt kevéssé ismert epizódja a
szovjet kényszermunkatáborba elhurcolt magyarok története. Az ismeretszerzést szolgálja az a filmalkotás, melyet nemrégiben mutattak be a Püski Sándor Könyvtárban, nagy érdeklődés mellett.
Rozsnyai Ilona filmjének címe:
A GUPVI-lágerek foglyai. A Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat által megszervezett vetítést megelőzően Körösi Mihály
mezőberényi helytörténet-kutató, a téma szakértője adott rövid
történeti áttekintést. Elmondta,
hogy sztálini szovjet diktatúra határozata nyomán, a kollektív bűnösség elvét követve,1944 végétől hurcolták el a Szovjetunió területén létesített számos munkatáborba a német nevű vagy német
származású nőket és férfiakat „kis
munkára”, azaz „málenkij robotra”. Ezeket nem Gulágnak hívják
(ahová bírói ítélet után kerültek a
politikai foglyok), a megnevezésük
Gupvi volt, ugyanis az ide kerülteket nem vádolták semmi mással, csupán a származásuk volt a
legnagyobb bűnük. Becslések szerint a mai Magyarország területéről mintegy kétszázezer, zömében
17-30 éves nőt és 18-45 éves férfit deportáltak valamely munkatáborba, előre megszabott kvó-

Dr. Erdész Ádám történész-levéltáros.

ahol 2002-ben a városvédő egyesület állított kopjafát - Mester Péter
néhai elnök kezdeményezésére - a
tizenkét áldozat emlékére. Lakatos Tamás református segédlelkész
a 144. zsoltár szavaival mondott
imát és áldást. Izsó Gábor polgármester pedig azzal zárta az emlékezést, hogy hangsúlyozta: fontos,
hogy mindenki tudja értékelni, milyen nagy dolog, hogy már sok évtizede nincs háború országunkban,
a ma élő generációk legnagyobb
része nem ismeri a békétlenséget,
azokat az időket, amikor a kisemberek olyan könnyen válhattak
nagyhatalmak játszószerévé, és áldozattá.
Az 1919. április 26-i békési vérengzésről és az azt követő, közel
egy éven át tartó román megszállásról összegyűjtött információk alapján írott átfogó cikk a következő, ez
év őszén megjelenő Békési Kalendáriumban fog napvilágot látni.

Újra találkoztak
az „úttörőnyakkendősök”
Az ötvenéves találkozó után alig
fél évvel megint összejövetelt tartottak az 1968-ban a 2-es iskolában végzett 8A osztály tanulói. Az
Ipartestület székházában megtartott találkozás hangulatát nagyban
emelte a Szalontai Imre által írt és
az Ezredvég folyóiratban is megjelent, „A légy” című művének felolvasása, Czédli Piroska révén. Az

írás felolvasásának stílusa, egyedisége az íróját is tapsra késztette. A
finom pörkölt elfogyasztása után a
saját főzetésű hangulatfelelősöknek, és a házi süteményeknek is
nagy sikerük volt. A jó hangulatú
találkozó késő este ért véget, amint
tájékoztatták erről a Békési Újság
olvasóit a szervezők: Kürti Éva,
Czédli Piroska és Bíró András.

a szerző felvétele.

Az elhallgatott történelem
ma már megismerhető

Fotó: Serfecz Dávid.

Egy százéves véres
történet utózöngéi

A németek kitelepítésének szakértője,
Körösi Mihály tartott előadást.

ták, települési listázások alapján.
Az elhurcoltak a hatalmas területű Szovjetunió több ezer munkatáborában a háborús veszteségek
miatti munkaerő pótlására érkeztek, és kemény fizikai munkát végeztek, még a nők is. Gyakran bányamunkát, útépítést, a háború
alatt lerombolt városok újjáépítését. Ezeken a helyeken jellemzően
3-6 éven át, de sokszor a halálukig
dolgoztatták őket. A végelgyengülés mellett legtöbben tífuszban,
vagy az orosz tél megpróbáltatásai miatt vesztették életüket. Békésről 16 deportáltról van ismeretünk, de a kutatások még folyamatosan tartanak.
Szegfű Katalin

Békési kötődésű filmes
alkotását mutatják be
A békési kötődésű, Gyulán
élő Bimbó Lajos kisfilmje is bekerült a május 24-26. között
Gödöllőn sorra kerülő V. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
vetítési programjába. A Gyulai
Hírlap sportszerkesztőjeként
dolgozó Bimbó Lajos a rövidfilm kategóriában nevezte be
a műanyagszennyezésről szóló

kisfilmjét, melyet a Clean-Way
Kft-vel közösen készített el. A
pályamű különlegessége, hogy
a vágóképek egyedi látásmóddal, lassított technikával készültek.
A fesztiválra idén 98 országból 1464 alkotás érkezett, közülük a legjobbakat mutatják be a
fesztivál napjaiban. 
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Évfolyam-találkozó
szülinapi köszöntéssel

Egy nyelvet beszélünk
Még gyermekcipőben járt az Egy nyelvet beszélünk rovat, amikor írtam a ballagási meghívón vagy tablón található idézetekről,
amelyek mulattatnak vagy bosszantanak, az aktuális lelkiállapottól
függően. A téma minden évben időszerű, bár általában ugyanazok
az ostobaságok tűnnek fel évről évre. Az idei kis csemegém a következő idézet volt: „Utaink százfelé válnak / de szívünk egy szívként
dobog / nekivágunk a küzdelmes útnak / s épít korunk (!) egy szebb
holnapot.” Az idézet alá Arany János neve volt írva – de nyugodtan
mérget vehetünk rá, hogy nem ő írta. Először is: már az utaink is
gyanús – miért nem útjaink? Aztán a második sorban a szóismétlés
– ilyet Arany nem nézett volna el. A küzdelmes út szerkezet még a
romantikában is furcsán hangozhatott. A kor pedig főleg 1950 táján épített itt valamit, ráadásul karként gyakrabban előfordul. Még
honvédelmi és esküvői meghívókon is előfordul, az internetes keresés pedig csaknem húsz oldalt hoz, amelyen meghívókra ajánlják. Külön érdekes egy hozzászóló, aki megkérdezi, melyik Aranyversből idéznek – mert ő nem találja az Összesben. Ez már kritikus
hozzáállást sejtet, ami becsülendő, jár a pont. A megoldás egyszerű: nem Arany „az elkövető”. Hogy ki? Különösebben nem kellett
megerőltetni magam, ugyanis az Új Szó vasárnapi különszámában
1974-ben Dobay Béla nyelvművelő utánajárt, hogy a szöveg eredetijét egy orosz drámaíró, Osztrovszkij jegyzette (legalább Arany
kortársa volt), de a fordítás minőségéből arra következtetek, hogy
az ötvenes évek remeke ez az átírás. Mindenesetre 1973-ban a Zeneműkiadó jelentette meg a korszakos opuszt Diák pohárköszöntő
címen – valószínűleg nemhogy Arany, de még Osztrovszkij sem ismert volna rá. Ám a szöveg, mint a vírus, megállíthatatlanul terjed
tovább, igénytelenségével pedig újra és újra fertőz.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
május 16.–június 18. között

a szerző felvétele.

Idézni csak pontosan, szépen

Az évfolyam-találkozó részvevői.

Negyven évvel ezelőtt, az akkori
8/A, B, C osztályban közel 90 diák
fejezte be tanulmányait a 2. számú
Általános Iskolában. Négy évtized
távolából most először találkoztak így együtt újra, az április 13án megszervezett eseményen. Több
mint 30 személy fogadta el a szervezők (Lipták György, Korcsogné Fehér Erzsébet, Nagy Ildikó és Gálné
Kis Ildikó) megkeresését, meghívását. Az évfolyam tagjai a szokottnál
szorosabb kapcsolatot ápolnak egymással, szinte mindenki volt mindenki osztálytársa, valamikor.

Mindannyian kiugró lelkesedéssel fogadták dr. Szúdy Gézáné
Zsófi nénit, aki szeretett magyarés történelemtanáruk, az „A” osztályosoknak osztályfőnöke is volt.
Zsófi nénit tortával köszöntötték,
közelgő 90. születésnapja kapcsán.
Az évfolyam-találkozó vacsorára
néhányan távolabbról, a fővárosból
vagy Nyugat-Magyarországról látogattak haza, de volt, aki egyenesen
Angliából érkezett. Találkozásuk,
kötetlen beszélgetésük sokáig elhúzódott és feltehető, hogy néhány év
múlva megismétlik majd. Sz. K.

Drogveszélyről és börtönéletről
A Szegedi Büntetés-végrehajtási Intézet néhány munkatársa tartott előadást általános- és középiskolásoknak nemrégiben Békésen. A büntetésvégrehajtási tisztek szenvedélybetegségekről, elsődlegesen a kábítószer fogyasztásáról, fajtáiról, terjesztéséről, az emberi szervezetre gyakorolt káros
hatásáról szóltak, továbbá az energiaitalok, a dohányzás, az alkohol, és a túlzott gyógyszerfogyasztás káros hatásairól is szó esett. Szó volt a börtön világáról, a börtönéletről, és ezzel kapcsolatban a családok széthullásáról. Zs. I.

Május 20. hétfő 16 óra
„Esély” Állat- és Természetvédő
Egyesület közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

Május 26. vasárnap 8 óra
Gyermeknapi Horgászverseny. Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött.
Dánfoki Üdülőközpont

Május 20. hétfő 17 óra
Fejezetek Békés város történetéből című könyv bemutatója.
Könyvtár

Május 26. vasárnap 14 órától
Városi Gyermeknap.
Dánfoki Üdülőközpont

30 évesen, hogy
40 évesnek nézhess ki 50 évesen!

Május 28. kedd 17 óra
KÉSZ Díjátadó ünnepség. A belépés díjtalan.
Galéria

Ha pedig elmúltál 50, akkor hazudtoljuk
meg a biológiai korod!

Május 24. péntek 15 óra
A „Fiaim hol vagytok?” című
könyv bemutatója. Az egykori békési zsidó gyermekotthon történetét feltáró kötet szerkesztővel, Hódos Máriával Szegfű Katalin beszélget.
Könyvtár

Június 12. szerda 16:30
Filmklub. Műsoron A szív hídjai
(1995) című romantikus dráma. A
belépés díjtalan.
Könyvtár

Good Báj Biokozmetika

Látványkezelések
a Belicotól az anti-aging 5 dimenziójában!
Kezd el

Felkeltettem az érdeklődésedet?
Keress fel a Good Báj Biokozmetikban!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29.
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2. (a Posta mellett)
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Három fiatal az év sportolója
Horgász
szemmel
Május a Körösökön
Fotó: Gazsó János.

Április 15-én, a várossá nyilvánítási ünnepségen adták át „Az Év
Békési Sportolója” elismerést. Idén
Balogh Ágnes Kíra serdülő magyar válogatott asztaliteniszező,
Borbély István, a NBI/B-s BékésDrén KC felnőtt csapatának kézilabdázója, valamint Juhos István, a
Surman Box Club ökölvívója érdemelte ki az elismerést 2018-ban kivívott eredményei alapján. Edzőik:
Balog József és Baranyi József, Kádas László, Surman Zoltán és ifjabb
Surman Zoltán.

Borbély István, Balogh Ágnes Kíra és Juhos István.

MAGIX FATELEP
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

Következő lapszámunk
június 18-án fog megjelenni.

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/28-10-941
Magyar u. 54.

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

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

Májusi kínálatunk:
Bemutatótermünkbe megérkeztek
a TBOSS fürdőszoba bútorok
és MOST 30%-os KEDVEZMÉNNYEL
KAPHATÓK!
RAVAK zuhanykabin+tálca+szifon együtt
20000 Ft engedménnyel vásárolható.
Az akció 2019. május 15-ig tart.
CSAK MÁJUSBAN A NYÁRFA
SZELEZÉK 8000 Ft/m3!

Telepünkön sóder, homok, cement,
mész, kohósalak, fehér murva,
kulé kavics, akác, tölgy, bükk tűzifa
folyamatosan kapható!
Üzletünk nyitva tartása
megváltozott:
hétfő-péntek: 8-17 óra
szombat: 8-12 óra
Békés Kerámia, Békés, Tóth utca 1.
Telefon: 30/69-54-144

Arany- és ezüstérem
a súlyemelő versenyről
A közelmúltban Budapesten
rendezték meg a Súlyemelő Iskolások Országos Bajnokságát. A
Békési TE Súlyemelő Szakosztályát a három Fekécs testvér, Szilárd, Ervin és Sámuel képviselték. Fekécs Szilárd, a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulója a serdülők 73 kg-os
súlycsoportban indult. Esélyeshez
méltóan versenyezve, magabiztosan, 56 kg-os előnnyel megnyerte a bajnokságot. Lökésben és ös�szetettben megjavította a serdülő
országos csúcsot. Fekécs Ervin a

juniorok korcsoportjában, szintén a 73 kg-os súlycsoportban nevezett. A Gál Ferenc Szakképző
Iskolanövendéke végig versenyben volt az aranyéremért, 237 kgos eredménnyel végül a második
lett. Fekécs Sámuel a juniorok 81
kg-os mezőnyében mérette meg
magát. Az Andrássy Gyula Gimnázium végzős diákja a szakítás
után nagy fölénnyel vezetett, de
lökésben nem mutatott be érvényes gyakorlatot, így kiesett a
versenyből és helyezetlen maradt.
Edzőjük: Balog János.

A kora tavaszi áradások elmaradtak a Körösökön, viszont május első hetében lehullott csapadék
kisebb árhullámot eredményezett.
Az árhullám nagyban befolyásolja a halak vonulását, táplálkozását
és szaporodását. A süllő és balin ragadozó hal, tilalmi idejük felszabadult, ezért a pergető horgászok szabadon pergethetnek ezekre a halakra. A Fekete- és Fehér-Körös igen
jó vízhozammal rendelkezik. A tavaszi áradásban, a sárgás-mustáros
színben a balint nehéz becsapni, de
a süllőt ízesített gumihalakkal kapásra lehet csalni. Ezek a folyók kiválóan alkalmasak pergetésre. Megvannak azok a szakaszok, amiket a
ragadozó halak kedvelnek. A FehérKörös egy duzzasztóval megszakítva szinte egyenes lefolyással jön a
gyulai határtól Szanazugig. Ezen a
hosszú folyószakaszon is laknak ragadozó halak, főként balin és süllő. A Fekete-Körös igen rejtélyes.
Kanyar kanyar után, rengeteg parti kövezés és medertartó kövezés.
Ezekben tudnak megbújni a ragadozó halak. A Fekete-Köröst a békés halak is kedvelik. Aki még nem
próbálta, bátran ajánlom, remek
horgászélményben lehet része.
Szekerczés Sándor
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Csendesül...
Munka – ünnep
Május elseje a munka ünnepe. Elgondolkoztam: vajon mit jelent a
munka ünnepe azoknak, akik nem dolgoznak, mert nem tudnak, vagy
nem akarnak? Vagy mennyire ünneplik a munkát azok, akiknek szinte
mindig dolgozniuk kell? Egyik egykori tanáromtól hallottam: „Azért
nem tudunk igazán pihenni és ünnepelni, mert nem tudunk igazán
dolgozni”. Ez alatt az egykori „szocialista munkatempót”, és a mai
munkahelyi internetezést értette. Ha kicsit belegondolunk, mi is érezzük ezt a feszültséget.
A Tízparancsolatban többek közt ezt olvassuk: „Hat napon át
munkálkodj és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak,
a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon…” A tapasztalat szerint Isten parancsolatai a javukra vannak azoknak, akik azok
szerint élnek. Érdekes módon, Isten, amikor megalkotta az embert,
rábízta az Édent, hogy „művelje és őrizze” azt, tehát munkát adott
neki; és mindjárt a rákövetkező „hetedik napon megpihent egész teremtő munkája után… megáldotta és megszentelte a hetedik napot”, vagyis ünnepelt. A Teremtő tervében a munka és a pihenés-ünneplés váltakozása a kezdetektől fogva fontos az ember kiteljesedéséhez, boldogságához. Talán érdemes feltenni magunknak is a kérdést:
akarunk, tudunk igazán dolgozni, hogy utána tudjunk igazán és derűsen ünnepelni?
Simon Csaba lelkipásztor

A napokban ünnepelte 95. születésnapját Kabai Istvánné. Nagycsaládból származik, tizenegyen
voltak testvérek. Róza néni szintén
nagycsaládot alapított, négy gyermeket nevelt fel. Emellett a kosárgyárban kosármosóként dolgozott.
Nyugdíjazása után is aktív életet
élt, piacozott. Máig kiváló egészségnek örvend. Születésnapján
szeretettel köszöntötte a kedves
anyát, nagymamát, dédnagymamát népes családja: három gyermeke, nyolc unokája és 13 dédunokája. A miniszterelnök gratuláció

Fotó: Gazsó János.

95 évesen is kiváló
egészségben

Hogyan komposztáljunk házilag?
A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek
komposztálhatók, azaz lényegében
termőfölddé alakíthatók. A komposztálás során a növények számára felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusztartalmú komposzt keletkezik, mely javítja
a talaj szerkezetét és minőségét.
Miért jó a talajnak a komposzt?
A komposztban lévő humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tudják venni. A
komposztnak köszönhetően javul a
talaj szerkezete, ami segíti a talaj levegőzését. A komposzt sötét színe segíti a talaj felmelegedését. A komposzt
vízmegkötő képességének köszönhetően javul a talaj vízháztartása.
Mire van szükségünk?
Komposztáló edényre, metszőollóra, ágvágóra, és rostára, az elkészült
komposzt átrostálásához.
Mi kerülhet a komposztálóba?
A háztartásból: nyers zöldségek,
gyümölcsök, magok, gyümölcshéj, olajos magvak, nyers gabona és liszt, kávézacc, teafilter, fűszer- és gyógynövények, tojáshéj, korlátozott mennyiségben natúr papíráru (tojástartó, karton,
hullámpapír), növényevő állatok ürüléke.
A kertből: lomb korlátlan mennyiségben (kivéve a diófát, amit csak
korlátozottan és előrothasztás után
lehet komposztálni), levágott fű (lehetőleg kiszárítva vagy előrothasztva
egy külön rekeszben), apróbb gal�lyak (alaposan felaprítva egy-egy vékony rétegben), faforgács (gallyak,
ágak aprítása után), kizárólag faha-

mu (szén vagy gyújtóspapír hamuja
ne kerüljön közé)
Mit NE tegyünk a komposztálóba?
A háztartásból: nem tisztán növényi ételmaradék, hús, csont, állati
eredetű ételmaradék, záptojás, ciga-

rettacsikk, pelenka, gyógyszer, vegyszer, fém, üveg, műanyag, festett és/
vagy fehérített papír (ezek a szelektív
hulladékgyűjtőbe valók), állati tetem,
húsevő állat ürüléke, textília.
A kertből: fenyőfa tűlevelek és
ágak, tuja jellegű növények levelei,
ágai, építési törmelék, kő-, tégla- és
cserépdarabok.
Fontos! Az edényeket ne tegyük
ki folyamatos napsugárzásnak, mert
a lebomlási folyamat lelassul. Az
edényzetet esővédett helyen célszerű elhelyezni, mert a túl sok nedvesség rothadást idéz elő. Aranyszabály,
hogy a „zöld” hulladékok és a konyhai anyagok mellé mindig keverjünk
„barna” hulladékot is, azaz avart,
faaprítékot, fűrészport, fakérget. Az
egyes típusokat rétegezzük egymásra és enyhén locsoljuk be őket, így
a komposztálóba elhelyezett anyagokat könnyebben átjárja a levegő és
gyorsabban képződik a komposzt.
A komposztot időnként át kell forgatni, az elkészült komposztott felhasználás előtt célszerű átrostálni.

ját Izsó Gábor polgármester tolmácsolta Róza néninek.

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, közéleti és hirdetési újság
Megjelenik: 1994. évtõl, minden hónap második keddjén
Főszerkesztõ: Szegfû Katalin +36 30/432-20-30
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 20. E-mail: bekesiujsag@gmail.com Web: www.bekesiujsag.hu
Kiadó: Családért Alapítvány
Nyomda: Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba) HU ISSN 1218-4241

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



66/417-071
70/336-4620

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

