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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Mit gondol a vörösiszap katasztrófáról?
19%
A természetkárosítás nem folytatódhat, be kellene
zárni az összes
hasonló gyárat.

9%
Adománnyal
magam is
segítem a kárt
szenvedetteket.

72%
Sajnálom a károsultakat, ôket kárpótolni, a felelôsöket megbüntetni kell.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
OKT. 30. – NOVEMBER 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
NOVEMBER 6-13.
Turul Patika (Piac tér)
NOVEMBER 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Tárnok Lászlóné Békés új jegyzője
Október 28-i ülésén Békés Város Képviselő-testülete zárt ülésen úgy döntött, hogy a korábban
megüresedett városi jegyzői posztra a nyolc
pályázó közül Tárnok Lászlóné, született Balog
Éva pályázatát fogadja el.
A 43 éves szakember a
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán megszerzett igazgatásszervező, továbbá költségvetési
képesítéssel rendelkezik. 1985től három évvel ezelőttig Geszt
Község Önkormányzatánál
dolgozott, kilenc évig jegyzői
munkakörben. 2007. október
31-től Békés Város Polgármesteri Hivatalán jogi munkatársi,

később igazgatási osztályvezetői, két és fél éve aljegyzői munkakörben tevékenykedik.
Tárnok Lászlóné jegyzői
pályázatát kilenc képviselő
támogatta, ketten ellene szavaztak. Az új jegyző hivatalát
november 1-jével foglalja el.
Mint elmondta, a legfontosabb feladatának azt tartja,
hogy a polgármesterrel jó
munkakapcsolatot ápoljon, és
munkáját a legjobb tudása sze-

rint lássa el, együttműködve a
képviselő-testülettel a város
lakosságának szolgálatában.
Mivel november elejétől
megüresedik Békésen az
aljegyzői munkakör, annak
mielőbbi betöltése érdekében
pályázatot írt ki a testület.

Augusztus közepén kezdték
el újjáépíteni a fürdő területén
lévő kültéri 10x10 méteres
gyógyvizű termálmedencét,
mely Izsó Gábor polgármester kezdeményezésére és a
„Békési Fürdőért” Közalapítványon keresztül adományozó
szervezetek, vállalkozások és
magánszemélyek anyagi támogatásával valósulhat meg.
A közalapítvány évek óta folyamatosan fogadja a lakosok
és a Békésről elszármazottak
adományait, mely kiegészült
Békés Város Önkormányzatának kétmillió forintos támogatásával. A több mint tíz

millió forintos fejlesztési
munka jelenleg is zajlik, előreláthatólag a közeli hetekben
készül el teljesen. Mivel a
járóbeteg-ellátó komplexumhoz kapcsolódik majd a
medence termálvezetéke, így
az üzembe helyezés csak részben történik meg.
Átadásának tervezett ideje: november 20.
Lapunkban
olvashatják
mindazok névsorát, akik adományukkal a „Békés Fürdőért” Közalapítványon keresztül segítették a medence megépítését, és adataik közléséhez
hozzájárultak.

Keresztények között is: összefogás
szor napi gondokkal küzdenek, életükből hiányzik a
biztonság. Az örökérvényű isteni válaszok képesek
lehetnek megváltoztatni az embereket. A filmvetítések után kiscsoportos beszélgetéseken ki-ki elmondhatta, milyen érzéseket váltott ki belőle a film.
A sorozat közös vetítéssel ért véget október 30-án
a teltházas Békési Galériában. Ezen a zenés alkalmon a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága elnöke, dr. Illéssy János fejtette ki gondolatait
az összefogás erejéről, Isten, és szava, a Biblia életeket átformálni képes erejéről.
A várakozások szerint a békési keresztények közötti, országosan példaértékű együttműködés a jövőben is folytatódni fog.
Sz. K.

– A rendezvény megmutatta, hogy a városnak
szüksége van a keresztény közösségek összefogására, mert együtt többre vagyunk képesek,
üzenetünk többeket érhet el – így összegezte a
„Több, mint biztonság” mottóval megrendezett
filmvetítés-sorozatot, az egyik közreműködő
gyülekezet lelkipásztora.
Az összefogásban szerepet vállaló öt egyházközösség öt napon át öt helyszínen vetített 1-1 bibliai
témájú rövidfilmet, amelyek bár több évezreddel
ezelőtti, Ó- vagy Újszövetségi történeteket meséltek
el, mivel időtlen dilemmákat és élethelyzeteket jelenítenek meg, a szervezők reményei szerint tanulságokkal szolgálhattak a mai kor embereinek is, akik sok-

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL

A Város Karácsonyfája

Egyre több a szegény gyerek az iskolákban
Első rendes ülését tartotta október 28-án a megváltozott összetételű és kisebb Békési Képviselőtestület. A legnagyobb súlyú döntés az új városi
jegyző megválasztása volt. November elsejével
Tárnok Lászlóné tölti be ezt a munkakört.
Az ülésen beszámoló hangzott el a Békési Kistérségi
Általános Iskola működéséről.
Az összevont intézmény 284
személyt alkalmaz, ebből 184
pedagógus. Összesen 72 tanulócsoportban, átlagosan húszfős
csoportlétszám mellett az általános iskolában 1548 gyermek
tanul. Az előző tanévhez képest
hatvannal csökkent a számuk.
Az alapfokú művészeti iskolában 408-an részesülnek képzésben, a tanulói létszám csökkenése itt még erőteljesebb. A

Hamarosan átadják
a termálmedencét

vitában a képviselők néhány
különösen égető problémát
emeltek ki, az egyik éppen a
demográfiai változás, a gyer-

meklétszám csökkenése volt. A
másik a szociális feszültségek
megjelenése az iskolákban,
vagyis az elszegényedés. Szóba
került továbbá, hogy a környező
települések önkormányzatai,
amelyeknek az iskolája a Békési
Kistérségi Általános Iskola egysége, rendszeresen késve fizetik
ki a megállapodott hozzájárulásokat. Néhány képviselő haté-

Megkezdte munkáját a 11 fősre csökkent képviselő-testület.

konyabb fellépést kért ennek a
gyakorlatnak a megszüntetésének érdekében. Ugyanez a
probléma felvetődött a Békési
Kistérségi Óvoda beszámolója
kapcsán is.
A grémium elé került továbbá egy beszámoló az idei
Madzagfalvi Napokkal kapcsolatban, és a Békési Kistérségi Iroda munkájáról szóló
előterjesztés. Mindkettőt egyhangúlag fogadták el.
Végül egy forgalmirend-változásról is döntött a képviselőtestület. A nehezen belátható
Hőzső utca – Szőlő utca útkereszteződésnél az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát „Állj!
Elsőbbségadás kötelezőre” táblára cserélik, remélve, hogy kevesebb baleset lesz.
Sz. K.

Békés Önkormányzata tisztelettel várja
azok jelentkezését, akik szívesen felajánlanának
egy nagyjából 5-6 méteres, szép állású fenyőfát,
hogy az legyen a városközpontban
felállítandó és feldíszítendő Város Karácsonyfája.
A fa kivágásáról és elszállításáról
a város vezetése gondoskodik.
A felajánlásokat november 15-ig,
munkanapokon 8-16 óra között várja
a Polgármesteri Hivatal titkárságán,
a 66/411-011-es számon Hajdu Lívia.

Különdíjas Békés a virágos
települések versenyében
Békés városa az elmúlt esztendőkben folyamatosan nevez a „Virágos Magyarországért” virágosítási, parkosítási és
környezetszépítő versenyen.
Idén a Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek, Kertépítők és Parkfenntartók Szövetségének külön-

díját kapta Békés. A díjat a
balatonfüredi Anna Grand
Hotel dísztermében Izsó Gábor polgármester képviseletében Turák Helga, a város főkertésze, valamint Mester Péter, a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület elnöke vette
át október 15-én.
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Grandpierre Attila jön hamarosan Békésre
POLGÁR ZOLTÁN: KÍVÁNCSIAK A BÉKÉSIEK AZ IGAZ MAGYAR TÖRTÉNELEMRE

Szeptember vége óta folyik a városban a Múltunk a
Jövőnkért Szövetség előadás-sorozata, amelynek a
Hazatalálás címet adták. A havonta tartott előadások magyar történelmi múltunk megválaszolatlan
kérdéseire adnak választ neves előadók segítségével. A Múltunk a Jövőnkért Szövetség elnöke,
Polgár Zoltán nyilatkozott lapunknak a sorozatról.
– Neked az előadások mely
gondolata volt a leghangsúlyosabb?
– Amikor év elején összeült
egy baráti társaság, és megalakította a Múltunk a Jövőnkért
Szövetséget, mintegy negyven
előadót írtunk fel magunknak
különböző történelmi témákban. Most a hatodik előadáson
vagyunk túl, szóval még nagyon sok előadás és téma fog
előkerülni. Előadóink általában ingyen vállalják a felkérést, mert látják, mit képvisel
Szövetségünk, és teljesen azonosulni tudnak vele és velünk.
Többek közt Bogár László és
Simó József is, hogy csak a
legismertebbeket említsem.
Így nincs leghangsúlyosabb és
legtöbbet adó, mert mind az a
maga területén. Fontos megemlítenem, hogy minden előadó elmondja, mennyire jó
volt itt lenni, akár csak pár
órát is, mert látják, hogy itt a
fiatalok és idősebb emberek is
mennyire nyitottak és meny-

nyire szeretnék megismerni
igaz történelmüket.
– Elégedett vagy-e a látogatottsággal, meg lehet-e mozdítani az embereket ilyesfajta
rendezvényekre?
– Feltettük magunknak ezt
a kérdést a kezdetkor, és volt
bennünk félsz, de
örömmel tapasztaljuk, hogy a
művelődési
központ kápolnaterme
mindig
megtelik.
Sőt volt olyan
is, hogy kicsinek bizonyult, és
egy gyors pakolással
a nagyteremben kellett megtartani az előadást. Nem bizonyít ez mást, mint hogy az
emberek nagyon kíváncsiak
előadóinkra és azokra a
témákra, amit nem volt szabad 50 évig még említeni
sem, illetve amelyeket még a
mai napig nem találnak a

kereskedelmi, de még közszolgálati televíziózásban sem.
– Milyen előadások várnak
még ránk?
– A következő előadásunk
november 16-án Koszecz Sándor előadásában „Csillagmitológia-hagyományunk égen,
földön, népmesében”. Ismét
sok embert várunk a visszajelzések alapján. A magyar népmesének sok mondanivalója
lehet a felnőtt embernek is,
főleg ilyen megvilágításban.
Ezután december 14-én
Grandpierre Atilla író, csillagász, a fizikai tudományok
kandidátusa „Karácsony a magyar
ősvallásban”
címmel lesz
ven dégünk.
Ha szabad
el mondani,
számomra
ez az egyik
különösen várt
előadás,
nem
csak a téma miatt,
hanem Grandpierre Atillát
ismerve, szuper előadásban
lehet részünk. Január 18-án
Nyerges Attila, az Ismerős
Arcok zenekar énekese és
Leczó Szilveszter billentyűs
lesz vendégünk egy zenés előadáson. Ez lesz az országban a
második ilyen fellépésük.

Előadásaink mind felvételre
kerülnek, és dvd-formátumban, szép kivitelben önköltségi áron megvásárolhatóak. Itt
szeretném megköszönni azoknak az embereknek a segítségét, akik eljárnak rendezvényeinkre, és ott támogatják
előadásainkat. Köszönet jár a
helyi médiumoknak is, melyek felismerték az értéket a
„Hazatalálás” előadás-sorozatban és ingyen hirdetik időpontjainkat.
– Formálódnak-e a szövetség további, távolabbi tervei?
– Nagyon sok tervünk van.
Formálódnak a tavaszi előadások. Adósok vagyunk sok
előadásra járónknak a rovásírásról egy előadással, illetve
a magyar Szentkorona-tanról
egy előadással, ahol a korona
másolatára esküt is lehetne
tenni. Mellette szeretnénk
gyűjtést szervezni a csángói
magyarok részére. Szervezés
alatt van egy erdélyi kirándulás, amely öt-hat napos lenne
idegenvezetéssel, hogy minél
többet megismerjünk Erdély
kifogyhatatlan kincseiből.
Tervben van egy egész napos
program szervezése Békésen.
Addig is, míg ezek megvalósulnak, szeretettel várunk
mindenkit a „Hazatalálás”
előadásaira.
Sz. K.

Békési Újság
– kéthetente
5 település olvassa

Jól halad
a járóbeteg-ellátó
intézmény felújítása
A Dél-alföldi régióban
meglévő egészségügyi szolgáltatók között a legöregebb
békési épületet kibővítik és
felújítják, melyre mintegy 650
millió forintot fordít a békési
önkormányzat. A projekt kivitelezési munkálatai a Körösi
Csoma utcában a II. ütemterv
szerint haladnak.
Ennek megfelelően, mint
lapunk is megírta, a reumatológia – fiziotherápia augusztus 16-ától ideiglenesen
egy másik telephelyen üzemel, a Kossuth u. 4. szám alá
költözött. A felújításon és átalakításon átesett épületet a
békési önkormányzat biztosítja. A Jantyik utcából nyíló
létesítményben a betegek
változatlan rendelési időben
találják meg a rheumatoló-

giai szakrendelést, a fiziotherápiás kezeléseket, valamint a
gyógytornát.
Október 1-jén, az építkezés
újabb szakaszába érkezvén, a
masszázskezelések is átköltöztek a Kossuth u. 4. szám alá,
így – a vízgyógyászat kivételével – október 4-től az átalakítás-építkezés befejezéséig
minden szolgáltatást ott
vehetnek igénybe a betegek.
A gyógyászati szolgáltatások
csupán a fejlesztés végén,
2011 tavaszán költöznek viszsza az immár felújított Körösi
Csoma utcai épületbe.
A Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet telefonszáma
változatlan: 411-455, ahol előjegyzés és további információ
is kérhető.

Sándor György
humorista fellépése
A kulturális központban lép
fel december 10-én Sándor
György előadóművész, humorista, vagy ahogy magát nevezi: humoralista. A Jászai Mari-

díjjal, Karinthy-gyűrűvel és
állami kitüntetésekkel is elismert művész 19 órakor kezdődő előadására jegyek a helyszínen válthatók, áruk: 1500 Ft.

Éves közgyűlését tartotta
a békési POFOSZ
Október 23-án tartotta
éves közgyűlését a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége
(POFOSZ) békési helyi szervezete. Az ülésen megjelent
Izsó Gábor polgármester is,
aki rövid köszöntőt mondott,
melyben kiemelte a civil szervezetek működésének fontosságát a város életében. Ezután Szatmári Imre elnök

beszámolt a szervezet idei
munkájáról, Püski Imre titkár pedig a pénzügyi beszámolót tartotta. A közösen
elfogyasztott ebéddel folytatódott a rendezvény, amely
egy kötetlen beszélgetéssel
ért véget – tájékoztatta lapunkat Sűcs Gáborné, a Civil Ház és Nyugdíjasok Háza
koordinátora.

Kiránduláson Szarvason
A Békés Megyei Önkormányzat pályázatán nyert támogatás segítségével a Békési
Szlovákok Egyesülete és a Békési Református Gimnázium
tanulói nemrégiben közös kirándulásra mentek a Szarvasi
Arborétumba 34 fővel. Az
egyesület elnöke, Vrbovszki
Mátyás kalauzolta a gyermekeket a kiránduláson. A gyermekek nagy része először kapott lehetőséget, hogy az

Arborétumban bemutatott
fákat, növényeket, ritkaságokat személyesen láthassa. A
kirándulás végén nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy
kinek milyen növény tetszett
legjobban. Az iskola tanulóit
kísérő tanár megköszönte a
lehetőséget, hogy egy ilyen tartalmas és érdekes kiránduláson
vehettek részt – tájékoztatta
lapunkat Feledi János, az egyesület elnökhelyettese.
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Csendes, méltóságteljes ünnep volt

Je g y z e t

A VÁROS APRAJA-NAGYJA FEJET HAJTOTT 1956 HŐSEI ELŐTT

Párhuzamot vont az
1956-os forradaom szereplőinek elszántsága és
a jelenkori idő lehetőségei között október 23-i
ünnepi beszédében Izsó
Gábor. A Forradalmi
emlékműnél mintegy
300-400 helyi emlékező
jelenlétében tartott város ünnepségen a polgármester kifejtette:
1956 óta nem sikerült a
magyar nemzet újraegyesítése, de most a
földrengésszerű választási fölénnyel kormányzó polgári kormánynak
erre van esélye.
Beszédében nem mulasztotta el ismertetni a csak nemrégiben nyilvánosságra hozott
adatokat az 1956-os szabadságharccal kapcsolatban. Má-

sok mellett azt, hogy a harcokban 2651 magyar és 720
szovjet személy esett el, 19226
magyar és 1540 szovjet sebesült meg. Legalább 400 embert végeztek ki, 21 ezret börtönöztek be, és 18 ezret internáltak. A diktatúra elől negyedmillió magyar menekült
nyugatra. Izsó Gábor úgy
vélte, Nagy Imre és mártírtársai, az 1956-os hősök munkáját most lehet befejezni, egy-

ben lezárni a sokáig elhúzódó
rendszerváltozást.
A Forradalmi emlékműnél
koszorúzásra is sor került. A
megemlékezés virágait a
város nevében a polgármester
és Tárnok Lászlóné aljegyző
helyezte el. Koszorúzott a
Politikai Foglyok Országos
Szövetsége, a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, a
Cigány-, a Német-, és a
Szlovák Kisebbségi Ön-

kormányzat, a Városi Rendőrkapitányság, a Békés Megyei Nemzetőrség, a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény, a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, a
Városi Diákszövetség, a Békési Kisgazdakör, a Békés
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum.
Szintén koszorúzott a Városvédő és -Szépítő Egyesület, a Civil Szervezetek Szövetsége, a Városi Kulturális
Központ. A pártok és politikai szervezetek közül a Fidesz, a Fidelitas, a Jobboldali
Összefogás, a KNDP, és az
MSZP helyezte el virágait.
A városi ünnepségen zenésirodalmi műsorral a budapesti
Szabad Ötletek Színháza lépett fel. Az ünnepség a Bérház előtt ért véget, ahol megkoszorúzták a néhány évvel
ezelőtt az 1956-os hősök emlékére állított emléktáblát.
Szegfű Katalin

Nyolcvan éve alakult meg Békésen Nagy Ildikó
könyve
a Független Kisgazdapárt
1930. október 12-én Békésen bontott zászlót, és
hirdetett programot a Független Kisgazdapárt.
Békés mindig is büszke volt a protestáns és
parasztpolgári hagyományaira, így nem csoda,
hogy a Horthy-korszak kormánypártjává degradált, közép- és felsőosztálybeli elemekkel „feltöltött” Kisgazdapárttal szemben éppen Békésen
indult új, igazi, a parasztságot képviselő Független
Kisgazdapárt.
A párt nevében szereplő
„független” jelző éppen arra
utal, hogy ez a párt önálló erő,
független a nevét Egységes
Pártra változtató kormánypárttól. A húszas évek végén
jelentkező gazdasági világválság különösen megviselte a
magyar parasztságot, és emberek ezrei kerültek a nyomor
mocsarába. Az ő sorsukon is
akart változtatni a Független
Kisgazdapárt, amely 1943-tól
viselte a Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Párt
nevet. A Békési Program ne-

vet viselő dokumentum alapján álló párt a Horthy-korszak
következetesen demokratikus,
baloldali ereje volt, amelyben
szövetséget kötött egymással
a parasztság és a magyar vidék iránt elkötelezett értelmiség. Mindenképpen meg kell
emlékeznünk B. Szabó Istvánról, aki 1931-33 között
Békés város bírája (polgármestere), majd 1939-47 között országgyűlési képviselője
volt. Ő 1944-45-ben honvédelmi államtitkár, 1946-ban
és 1956-ban államminiszter

volt. A Kisgazdapárt 1944-47
között Magyarország vezető
politikai ereje volt, és miniszterei révén részt vett az 1956os forradalmi kormányban is.
Az államszocializmus éveinek
„téli álma” után 1988-ban alakult újjá. 1990-92 és 19982002 között a Kisgazdapárt a
polgári
kormánykoalíciók
tagja volt. A Torgyán-korszak
szégyenletes belharccal és a
2002-es teljes bukással végződött. Sajnos azóta a történelmi Kisgazdapárt eltűnt a magyar politikából, bár a kisgazda értékeket felvállalja a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség.
A nyolcvan évvel ezelőtti
zászlóbontásra emlékezett a
város és a megye a nemrégiben településünkön megtartott tanácskozással és a pártalapító B. Szabó István házánál
rendezett ünnepséggel.
Mucsi András

a békési
zsidóságról

A közelmúltban jelent meg
Nagy Ildikó történész, levéltáros
kötete a békési zsidóságról. Az
író a Püski Sándor Könyvtárban
egy előadás keretében mutatta
be tanulmányát a közönségnek.
A könyv a letelepedésüktől, azaz
az 1840-es évektől a holokausztig mutatja be a helyi izraelita
közösség történetét. A kötet a
Békési Téka sorozat 43. számaként jelent meg, kiadója a
Jantyik Mátyás Múzeum, szerkesztője B. Szűcs Irén.

Rövidesen megjelenik
2011-es
Kalendáriumunk.
Részletek következô
lapszámunkban.
www.bekesiujsag.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fehér
Mihály és Fekete Éva, Farkas
Nándor és Domokos Katalin.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szatmári Jánosné (91 évesen), özv. Rézműves Györgyné (61), Ficsór Ottó (69), Szabó Sándor (74, Murony), Vrbovszki
János (62), özv. Kovács
Egonné (86), özv. Hévizi Jánosné (79), Aleksza András

Bertalan (54), Szőcs Antal
(91), Tar Jánosné (78), Salamon János (68, Tarhos),
Less Sándor (78), Pocsai
Gáborné (88), özv. Czira
Gáborné (82), Durkó Sándorné (73).
Nyugodjanak békében!

Pálmai
Tamás

Mikor együttműködésünk körvonalazódni látszott, polgármester Úrral
elgondolkodtam, miként
jellemezhetném képi leírással ezt a jövőbeni kapcsolatot, illetve miben lesz más
ez, mint az eddigi reláció.
Arra jutottam, hogy talán
ha magamat az erdélyi
hegyek közül jövő sebes vízhez hasonlítom – mely
remélhetőleg tiszta tud
maradni ezután is, és finom
pisztrángot terem, de néha
rohan, szalad, olykor zabolátlan és csacskán csobogó,
könnyedén suhanó erecske
és vad, sziklákat is mozgatni
képes áradat állandó köztes
állapotában leledző természeti képződmény – Izsó
Gábort pedig a alföldi lankákon megszelídült, csendesen hömpölygő, alapjában
megfontolt és méltóságteljes Körös kárásztól, keszegtől a süllőig terjedő, széles
palettájú étlapot kínáló,
életzöldes színű éltető vízhez teszem hasonlatossá.
Mely sokkal ritkábban árad,
mint egy hegyi patak, de
akkor igen komoly víztömeget mozgat – akkor közel
járok az igazsághoz.
A két, első pillantásra
gyökeresen ellentétes habitusú éltető közeg együttműködése
kérdésesnek
tűnhet, de – ha belegondolunk – az élet nagyon sokszor azt igazolja, hogy az
eltérő vonások jótékony
ötvöződése, közös ténykedést létrehozó koprodukciója végül is szerencsés lehet, hisz nemcsak kerekké
egészülést eredményezhet,
hanem akár meg is hatványozhatja az elvárt szellemi
és anyagi végtermék menynyiségét és minőségét.
Amely tény egy város életében életbevágóan fontos
lehet. Főleg olyan időkben,
amikor az egész ország
folyamatos átalakulás alatt
áll, amikor – pont éppen
ezért – a jövőt nem látjuk
még tisztán, csak sejtjük,
vagy sejteni véljük és
reméljük, amikor olyan dolgokkal kell naponta foglalkozni, olyan ügyekben kell
naponta döntést hozni,
amelyek létezéséről nem is
álmodtunk pár éve, de
mára sajnos sarkalatos kérdéssé vált. Mire gondolok?

Arra, hogy azzal kell szembesülnünk, hogy hatványozottan nő azon családok
száma, akik folyamatos segítségre szorulnak. Állás,
lakhatás, közmű-díjak kifizetése, adósságspirál, fűtés,
étkezés (!!!), gyógyszerek
kiváltása, stb. Miért lehet
egy huszonegyezer lakosú
városban hatezer embernek
szociális alapon élelmet
osztani? Mert sajnos igény
van rá. Pedig tudja minden
józan városvezető, hogy
nem halat kellene osztani,
hanem mindenkit halászni
tanítani. Ám ez a legnehezebb, viszont a jövő szempontjából az egyetlen járható út. Az előző sok-sok évtized leszoktatta az embereket az önállóságról, az
öngondoskodásról. Az állam – hogy magához láncoljon, és ilyen módon befolyása alá vonjon minél többünket – kialakította azt a
mai állapotot, melyben
nagyon sokan máshonnan,
fentről
(önkormányzat,
szociális intézmények, állam) várják a segítséget, és
sokan – tisztelet a ritka
kivételeknek – alig mozdulnak meg önállóan
mindezért. Nem ők tehetnek róla. De a megoldásban, a jövő formálásában
már igenis részt vehetnek,
mert partnernek tekinti
őket minden, magára valamit is adó városvezetés. El
kell jutnunk oda – még ha
olykor visszafele lépésnek
tűnhet is, de a múltnak is
vannak felhasználható, elfelejtett értékei – ahol annak idején voltunk. Mert
mi is volt hajdan? Házat
úgy építettünk, hogy jött a
család, a rokonok, a barátok, és kalákában felépítettük. Ma ezért megbüntetnek feketemunka címén.
Ma ott tartunk, hogy szinte
elítélendő a közösségi megmozdulás. Ezen szeretne
fordítani a mai kormány és
mi is itt helyben, hogy ne
kelljen azon gondolkodni
például, miként szervezzük
meg a gyerekek hétvégi
étkeztetését. Mert nem egy
olyan békési gyerek van, aki
péntektől hétfőig nem jut
meleg ételhez. Vagy egyáltalán ételhez!
Lám, még csak egymást
szemlélgeti a két víz, még
csak ismerkednek, s máris
mennyi olyan sebtében
összeszedett ok, gond, megoldandó baj, mely közös,
egyirányú iramlásukat elkerülhetetlenné, egyszerűen
kötelezővé teszi.
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Több ezren kaptak Zeneterápiás foglalkozások a Varázskuckóban
Sikeres pályázatok réegyre több feladatot
élelmiszersegélyt vén
vállal az Együtt KönyKÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK
Békés Város Önkormányzata október 25-26-án a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület és az
MVH, illetve az Európai Unió
támogatásával mintegy hatezer szociálisan rászoruló személy számára osztott ki élelmiszer-segélycsomagot.
Ebbe a kategóriába tartoznak a létminimum közelében
élők, a kisnyugdíjasok, a hátrányos szociális helyzetű gyermekek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők). Egyházak, civil
szervezetek, a Vöröskereszt
helyi szervezete, a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre
álló adatok alapján, valamint
non-profit szervezetek bevonásával állították össze a fenti
jogosultsági szempontokat figyelembe véve a segélyezettek
körét. Mintegy 2415 családba

juthatott a lisztből, száraz
tésztából és vaníliás karikából
álló segély.
Ez a nagyszabású program
csak összefogással valósulhatott meg. Izsó Gábor, Békés
polgármestere ezúton is szeretne köszönetet mondani a
támogatásáért a következőknek: Balázs László, Csató
István, Gyarmati Sándor és
csapata, Kónya Sándor, Minya
Gábor, Papp Attila, Szeverényi György, Tímár Imre, a
polgármesteri Hivatal Igazgatási osztálya dolgozói, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai,
a LISZ Kft. munkatársai és
közcélú munkásai, a Békési
Rendőrkapitányság munkatársai, a helyi Vöröskereszt, az
akcióban részt vevő városi
egyházi és civil szervezetek.

nyebb Közhasznú Egyesület, amely sérült gyerekek szüleit tömöríti.
Az egyesület éppen lapunk megjelenésével
egy időben zeneterápiás
foglalkozásokat indít.
A Békési Újságot Jeneiné
Drucker Judit egyesületi elnök és Polgár Tamásné pénztáros tájékoztatta arról, hogy
e bizonyos zeneterápiás foglalkozásra az Új Európa
Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Programjától több
mint 288 ezer forintot nyertek. A csoportos foglalkozásokat kéthetente Bagolyné
Szűcs Andrea óvónő tartja
majd a saját maga által írt
program alapján. A tervek
szerint a foglalkozásokon az
anyukák is jelen lesznek, és
gyermekükkel együtt tanulnak ritmikus mondókákat,
próbálnak ki hangszereket,
lazítanak pihentető klasszikus muzsikára. A módszert
sérült, illetve tanulmányi nehézségekkel küzdő gyerekek-

Igazi csapatot alkot, összetartásból példát mutat az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület tagsága.

nek ajánlják, életkortól függetlenül ajánlják. Bővebb
információt adnak a 30/2398-167-es telefonszámon.
Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület másik nagyobb szabású kezdeményezése, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Beruházási rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramtól elnyert több mint 2,5 millió forintból a tagságot alkotó
családok nagy részénél (ahol a
pályázatban rögzített kiírás-

nak megfelelő eszközök vannak,) modern újra cserélik le
a mosogatógépeket és a hűtőszekrényeket. Ez óriási segítséget jelent a sérült gyermekeket nevelő családoknak.
Szintén újdonság az egyesületnél, hogy a munkaügyi
központtól elnyert jelentős
összegből a közhasznú foglalkoztatás lehetőségét ki -

használva, két szakképzett és
talpraesett asszonnyal nyári
játszóházakat szerveztek,
tekintve, hogy a szülők csak
igen nagy nehézségek révén
tudják megoldani gyermekeik vakáció alatti felügyeletét.
A program délutáni napköziként februárig biztosan folytatódhat.
Szegfű Katalin

Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesülethez 2008ban 683 ezer, 2009-ben 548 ezer Ft érkezett az SZJA 1
százalékos felajánlásaiból.

Nyereménypénzből kirándult a 3/b
Október 8-án a Karacs
Iskola 3/b osztálya nagy izgalommal indult a - Reáltól nyert
pénzből finanszírozott - kétna-

hettük magunkat a szép őszi
tájban, a verőfényes napsütésben, a Fátyol-vízesésben, a
pisztrángok, őzikék játékában.

kukba az udvart, az udvari
játékokat, a szobákat. Vacsora
előtt még meglátogattuk a
kerektemplomot.
Szállás-

pos kirándulásra Szilvásváradra és Egerbe. Délelőtt kisvonattal jutottunk el a Szalajka-völgybe, majd onnan felmentünk a hegy tetején lévő
ősemberbarlangba. Visszaúton
a sétánk során kigyönyörköd-

A délutáni programok a
gyerekek nagy örömére a bobpályán folytatódtak. A szálláshelyünket (Anna és Sylvas
Vendégház) csak késő délután
foglaltuk el. A gyerekek fáradhatatlanul vették birto-

adónk a gyerekek kedvében
járva milánói makarónival fogadott bennünket. Az estét
egy közös éneklés, játék zárta.
Másnap délelőtt a gyerekek útra készen álltak egy
kis „kalandra”, ugyanis fel-

VÁLASZRA VÁRVA
Bizonnyal az elmúlt napokban sok érzés és emlék jött elő a
temetőt látogató ember számára, a hozzátartozók és barátok kapcsán. Megállunk egy pillanatra és megállapítjuk: Élhetett volna
még! De az élet megy tovább, és újra rohanunk, de vajon merre és
hová? Lukács evangéliuma 23. fejezetében két lator viszonyulását
láthatjuk a jelenhez és a jövőhöz. Az egyik a lator a kereszten szidalmazza Őt és mondja: „Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg
magadat, minket is!” A másik lator mondta Jézusnak: „Uram,
emlékezzél meg énrólam, amikor eljössz a te országodban!”
Kétféle válasz az élet ugyanazon területéről. Az egyik
elutasította, a másik elfogadta a lehetőséget, amit Krisztus
kínált fel nekik.
Kedves olvasó! Minden ember ad valamilyen választ akkor, ha
az Isten igéjét hallja. Elutasítja vagy elfogadja, a következményeivel együtt. Jézus válasza az őt elfogadó lator számára:
„Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban!” Az utolsó pillanatban az elveszettnek hitt életből egy
reménnyel teli jövő lett. Ez mindenki számára elérhető, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, mert az megtartatik. „Ma, ha az ő
szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!”
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

kerestük a szilvásváradi kalanderdőt. A bátrak a nagy
pályán tehették próbára erejüket. A kevésbé bátrak is
kipróbálhatták magukat a
Mini kalandparkban. Ebéd
után Egerbe indultunk. Ez a
történelmi vá ros rengeteg
látnivalóval várt bennünket.
Először ha zánk harmadik
legnagyobb templomát, a
Bazilikát csodálhattuk meg,
majd tettünk egy történelmi
sétát a hangulatos Dobó
téren. Az utunk a várhoz vezetett. A gyerekek álmélkodva figyelték a több méter
vastag falakat, a föld alatti
erődrendszert, az ágyúkat,
majd egy 3D-s mozifilmben
ismerhettük meg a középkori Eger városát. A szombati
nap programja az egri
McDonald’s-ban záródott.
Este már 6 óra is elmúlt,
amikor elhagytuk a város fényeit, és hazafelé indultunk.

A mesemondás öröme
Október 4-8. között rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában – a nagy
mesemondó, Benedek Elek
születésnapjára emlékezve –
a népmese hetét. Az iskolai
könyvtár és az alsó tagozatos
munkaközösség szervezésében megvalósult programok
között volt meseillusztráció-

készítő verseny és meseolvasás. Az újonnan létesített
közösségi teremben minden
délben alsó tagozatos gyermekek olvasták el társaiknak
kedvenc meséjüket. A meseolvasókat igazi hamuban sült
pogácsával jutalmazta a rendezvény fő támogatója, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Is-

kola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Ala pít vány. A gyerekek élvezettel
hallgatták egymást, a programok telt ház előtt zajlottak. Közben az iskola folyosóján a meséket megjelenítő
színes rajzokból kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők. A mesehét utolsó nap-

ján a legjobb rajzokat készítők jutalmakat vehettek át.
Ők a következők: Papp Norbert (2/a), Tóth Dániel (1/b),
Karácsony Titanilla (2/a),
Szerencsi Noémi (4/a), Poroszlai Virág (4/a), Tóth Tímea (4/a). A rajzokban még
a következő hetekben is gyönyörködhetünk.
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Fehér sólyom
Nomen est omen - azaz nevében hordja végzetét.
A 18 éves, mackós testalkatú, örökvidám Csordás
Ákosra valóban igaz ez, persze jó értelemben, hiszen az Ákos név jelentése: fehér sólyom. Tudvalevő, a sólyom kedveli a nagy magasságban való
szárnyalást, akárcsak Ákos, és mégis megőrzi nemes egyszerűségét, akárcsak a mi „sólymunk”.
X-Faktor ide, X-Faktor oda, ő maradt az a szeretni való, bájos „kisfiú”, aki volt. Bizonysága ennek a vele készült interjú is.
koromban meg nem kaptam a
gitáromat. Remete Tamás tanár úr vezetett be a gitározás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– A szereplésed ismerté
tette a nevedet, de mi volt az
első kapocs a zenével?

Gálák, illetve a gimnáziumi
rendezvények rendszeres fellépője lettem. Az igazi megmérettetésre 2009 áprilisában
került sor, amikor is próbára
tettem tudásomat, tehetségemet, és elindultam „Az én
hangom” énekversenyen. Nagy
meglepetésemre a kategóriámban első helyezést értem el. Ezt
követően folyamatos felkéréseket kaptam a különböző kistérségi rendezvényekre, amit
örömmel vállaltam is. 2010ben már felnőtt kategóriában
kellett indulnom „Az én han-

– Nagycsoportos óvodás
koromban, a szüleimmel teljes
egyetértésben, elkezdtem néptáncolni, ez volt a zenével az
első komoly kapcsolatom. Erre
az időre tehető az első „fellépésem” is, mert az ovi karácsonyi műsorában a „Három
királyok” közül én énekelhettem Menyhárt király szerepét.
Ezután az éneklést egy időre
„hanyagoltam,” és a középpontba a néptánc került. Felső
tagozatos koromban újfent felfedeztek tanárnőm, Kakasné
Zsilák Ilona jóvoltából. Ennek
következtében a népdaléneklési versenyek állandó résztvevője lettem, míg hetedikes

rejtelmeibe, s eleinte még párhuzamosan hódoltam a népzenének és a könnyűzenének, de
– talán az életkorom miatt is –
győzött a könnyűzene.
– A gitározásból hogy lett
éneklés?
– A barátaim, ismerőseim,
osztálytársaim tudták, hogy
van érzékem a gitárral kísért
énekléshez. Magunk szórakoztatására gyakran játszottam is.
Mint minden fiatal, én is lelkes
voltam, és nem kellett rábeszélni, hogy közreműködjek az
iskolai gála műsorában. A produkcióm elnyerte a nézők tetszését, és a folytatásra buzdítottak. Ettől kezdve a Karacs

gom”-ban, így sokkal erősebb
mezőnnyel kellett szembenéznem, és 5. helyezett lettem.
Nem éreztem kudarcnak ezt az
eredményt, meg voltam elégedve vele. Csak egy icipici csalódottság bujkált bennem, ami
még alaposabb felkészülésre
késztetett a tavaszi X-Faktor
válogatásra.
– Apropó X-Faktor! Miként keveredtél te oda?
– A barátnőm, Kata nevezett be, a tudtom nélkül. A
névnapi bulimon közölte
velem a baráti körünk előtt,
hogy nevezett, és indulni fogok. Az X-Faktor nálunk még
újdonság és nemzetközi hírű

verseny. Egyéni kategóriában
indultam, és négy előselejtező
után kerültem a tévéből már
jól ismert zsűri elé. Elvis
Presley-től a Hound Dog című
számot adtam elő, ami elnyerte a tetszésüket, így bejutottam a legjobb 150 közé, és részt
vehettem egy ötnapos táborban. Itt is zsűriztek minket,
két alkalommal is, egyszer a
saját dalt, másodszor pedig az
ő általuk kijelölt számot bírálták el. Sikerült bejutnom a legjobb 50 közé a 7000 induló
közül. Sajnos a legjobb 24 közé
már nem kerültem be. A tisztelt zsűri még csak meg sem
indokolta, miért, mit talált
hibának. Így a valós okot nem
is tudom, miért estem ki.
– Milyen érzések, élmények
kísérték a versenyt?
– Lámpalázam egyáltalán
nem volt. Inkább felemelő volt
azon a színpadon állni, ahol a
most már híres emberek énekeltek egykor. Sok barátot szereztem a táborban, akikkel
máig tartom a kapcsolatot. A
kiesés után megfordult a fejemben, hogy többet nem
indulok tehetségkutató versenyen. Fiatal koromnál fogva
viszont nem engedhetem meg
magamnak, hogy feladjam.
Egyelőre most az iskola, az
érettségi a legfontosabb, de
mellette az énekesi „karrieremet” is építgetem. Úgy tervezem, hogy rendes polgári állásom lesz, és mellette azért az
éneklést sem akarom abbahagyni. Lehet, hogy érettségi
után újra próbálkozom, reméljük, nagyobb sikerrel. És megmaradok a békésiek Csordás
Ákosának, mert nem szégyellem bevallani, jól esik a tőlük
kapott sok-sok szeretet. Gugé
Következő interjúalanyunk Kocsor Sándorné kosárfonó.

Rendhagyó kiállításon ünnepelték Püski Sándort

– A békési Püski Sándor grafikusművészt Közép-Európa
10 legjobb alkotója között tartják számon. A magyar kortárs
festészet hatalmas elismerése,
hogy mások mellett Beatrix
holland királynő és a NATO
főtitkára is birtokolja egy-egy
grafikáját – mondta el köszöntőjében Erdős Norbert, a térség
országgyűlési képviselője. Izsó

Gábor polgármester azt emelte
ki, hogy Püski Sándor művészete képes mindig megújulni,
az alkotó újabb és újabb oldalát
bemutatni.
– Csodálattal tölt el lágy
vonalvezetése, színkezelése,
átütő ereje – tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a művész egy nagy
értékű munkáját ajánlotta fel

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Igazán nem mindennapi kiállítást rendeztek a
minap Békésen. Rendhagyó volt a helyszíne és
időtartama is. A Galéria bejárati aulájánál mindössze egy-másfél óráig volt látható Püski Sándor
grafikusművész Újjáéledt Dante című tárlata,
amelynek apropóját a művész ötvenedik születésnapja adta.

annak a személynek, aki a
legnagyobb összeggel támogatja a fürdő felépítését.
Katona Gyula református
lelkipásztor és Deákné Domonkos Julianna tagintézmény-vezető Püski Sándor
jótékonyságáról, adományozó
kedvéről beszélt. Közismert,

hogy számos alkalommal segítette alkotásainak nagylelkű
felajánlásával az iskolákat, az
egyházat, és másokat is. A
köszöntők sorát Hégely Sándor üzletember zárta, aki úgy
vélte, hogy a rendhagyó helyszínen, a 125 éves Bérház aulájában berendezett kiállítás az
ötvenéves alkotó művészetének eddigi koronáját adják.
Ezután a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület Balog
Gáborné elnök jóvoltából 50
darab kézműves mézeskalács
szívvel ajándékozta meg a jubiláló grafikusművészt, majd
forralt boros állófogadással ért
véget az ünnepség.
Sz. K.

MELEGEDJÜNK FINOM ÍZEKKEL!
Hideg időben a szervezet több energiát igényel, ezt érezhetjük az étvágyunk növekedésén, illetve a megkívánt ételek
fajtáján is. Ám a zsíros hús és az édesség rossz választás, érdemesebb megpróbálkozni a melegítő hatású élelmiszerekkel.
– A gabonák szinte belülről fűtenek, különösen a szezámmag és az olaj alkalmas erre, de érdemes gyakran fogyasztani kölest, hajdinát, lencsét, szóját és szárazbabot is.
– Ilyenkor szezonja van a szárított aszalt gyümölcsöknek.
– Jól melegítenek az olajos magvak, a dió, a napraforgó,
a mogyoró. Ráadásul még remek kalcium és cinkforrások is.
– Fűszernövényeink közül belülről fűt a fokhagyma, a
paprika, a bors, a szegfűszeg, a curry, és a hagyma,
amely egyébként a légutak kiváló gyógyítója.
Folytatjuk…
Jó egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Új törvény született a magánynyugdíjpénztárakról: 2010.
november elseje és 2011. december 31-e között havi 30 milliárd forint a magánnyugdíj pénztárak helyett az állami
nyugdíjalapba kerül. Ezzel 420 milliárd forinttal csökkenhet
az állami nyugdíjalap hiánya. A magánnyugdíjpénztárakba
eddig befizetett járulékok nem vesznek el. A magánnyugdíjpénztárak működési költségei nagyon magasak, és nem
vállalnak garanciát az általuk kezelt pénzekre. Emiatt a kormány mindenkinek lehetőséget biztosít az állami nyugdíjpénztárba való visszalépésre. A magánnyugdíjpénztár-tagok
a vagyonukat átvihetik az állami nyugdíjbiztosítási alapba.
Megszűnik a pályakezdők számára a magánnyugdíj-pénztárba való kötelező belépés, az elmúlt években a vegyes rendszerből nyugdíjba vonultak számára megteremtik az állami
rendszerbe való visszalépés utólagos lehetőségét. Az átlépés
során senkit nem érhet kár, a pénz minden esetben a biztosítotté marad. Az érintett az egyéni számláját viszi majd
magával az állami rendszerbe, és a számlán lévő aktuális
vagyont fogják számára nyilvántartani. Aki a vegyes rendszerből nyugdíjasként tér vissza az államiba, annak jóváírják
a veszteségét, és úgy kezelik a már nyugdíjban lévőket,
mintha korábban ki sem léptek volna az állami rendszerből.
Aki úgy dönt, hogy a magánnyugdíjpénztárban marad,
annak azt a 14 hónapot kell majd jóváírni, ameddig nem a
magánpénztárakba utalták a pénzt.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

6

2010. november 3.

Békési Mézes
likôrök
pálinkából
- Barack
- Birs
- Meggy
- Szilva
- Vilmoskörte
Alk.: 35%
0,5 L

345,-

Toso Bianco
0,75 L

660,-

Akácmézes
- Bitter
- Run
0,5 L

4600 Ft/l
Bognár-Vin
Egri Bikavér
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

880 Ft/l

650,1300 Ft/kg

3500,7000 Ft/l

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Békésen Fáy utcai lakás cserélhető téglaházra értékegyeztetéssel. 20/92-93-499.
Szép környezetben, fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépítéses családi ház, nagy melléképülettel,
fiatal, termő gyümölcsfákkal új tulajdonost keres. Tel.: 20/34-677-00.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó bútorozottan. Békés, Mátyás király u. 20. Tel.:
20/912-48-06.
Kétszobás kertes ház eladó. Békés, Deák
F. u. 11. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
A Décseri utcában szép, csendes környezetben társas családi ház eladó garázzsal.
Érd.: 70/944-34-36, egész nap.
3200 m2 telephely gazdálkodásra alkalmas
területtel, kövesút mellett eladó. Háromfázisú áram, kis épület. Tel.: 30/309-09-58.
Teljesen felújított földszinti lakás eladó. Fizetési kedvezmény lehetséges. 30/ 518-07-28.
Eladó a Váradi u. 30/1. alatti összkomfortos ház. Első emeletig lakáscsere is érdekel. Érd.: 20/770-73-40.
Háromszobás ház Békéscsabán eladó,
vagy cserélhető kétszobás békésire. 20/
521-95-04.
Tarhoson kétszobás ház eladó. Tömblakáscsere is érdekel. Érd.: 66/429-003.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó Békésen az Árok utca 16. szám alatti összkomfortos családi ház. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/983-07-94.
Belvárosban családi ház eladó. Az udvari
rész parkosított, kicsi konyhakert van.
Csere is érdekel tömblakásra értékegyeztetéssel. Érd.: 70/310-88-07.
Békésen, Bánhidán kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/437-57-72.
Békésen a Síp utcán kétszobás ház eladó.
Érd.: 20/438-60-00.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra, második emeletig. 20/47-39-541.
Kétszobás, nappalis kertes ház sürgősen
eladó. Fűtés, víz, villany, szennyvíz felújítva. Tel.: 70/513-82-82.
Központtól 800 m-re építési telek eladó.
Víz, villany, szennyvíz a telken. Tel.: 30/
627-82-21.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás

eladó. Érd.: 70/208-14-58, 30/314-94-22.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó
Békésen. Érd.: Magyari Imre u. 30.
Békésen, a Szélső u. 72. szám alatt eladó
kétszobás, összkomfortos, konvektoros
parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Békésen a belvárosban négyszobás, kertes,
garázsos családi ház nagy melléképületekkel két generáció számára vagy vállalkozásnak is kialakítható, nagyon jó helyen sürgősen eladó. Némi tatarozásra szorul, gáz
és központi fűtéssel. Érd.: 30/260-54-21.
Gyönyörűen felújított, padlófűtéses, első
emeleti, kétszobás, erkélyes lakás a Karacson eladó. Érd.: 30/261-99-66.
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
Tisztelt horgásztársak! A borosgyáni
homokbánya IV-es taván tórész eladó.
Érd.:70/330-20-40.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.:
Szabadkai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.

Apróhirdetések
Érd.: 30/34-58-311.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú
családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-9380
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/6921-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó
csendes, nyugodt környezetben. Két szoba
+nappali. Irányár: 7 millió Ft. 70/360-50-36.
Békésen, 1 + 2 félszobás, második emeleti lakás eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.:
30/483-93-03.
A Kalász 21. alatt összkomfortos, kétszobás, kemencés családi ház parkosított
udvarral eladó 8 millió Ft-ért. Érd.: 30/
345-83-11.

Ingatlan 2 millió forintig

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Ház eladó nagy telekkel. Irányár: 1,6 millió
Ft. Érd.: 20/215-09-79, egész nap.

Háromszobás ház melléképületekkel, garázzsal eladó. Békés, Hargita u. 28. 30/
382-67-97.
A Fáy u. 6. alatt földszinti 1 + 2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/
272-55-77.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, 64 m2-es lakás központban eladó.
Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 20/33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

Ingatlan 2-5 millió Ft között
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház nagy telekkel eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Békés, Kopasz u. 10. Érdeklődni délután három után a Gagarin u. 32. vagy a
Mátyás király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16. Irányár:
4 millió forint. Érd.: 66/416-642.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Kölcsey u. 20. alatt összkomfortos, egyszobás családi ház, parkosított udvarral,
gyümölcsös kerttel eladó hatmillió Ft-ért.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 9. KEDD 12 ÓRA.

Ingatlan 10-15 millió Ft között
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.
A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás + nappalis családi ház melléképülettel, garázzsal, nagy terasszal
eladó. Irányár: 12,9 millió Ft. 20/416-91-17.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

Ingatlant keres
Megbízható, egyedülálló férfi 1,5 vagy 2
szobás albérletet keres Békésen. Tel.: 30/
227-95-67.

KERT
Kert eladó a Malomasszonykert részen.
Járdás dűlőtől nem messze. 486 m2
alapterületű, bekerített gyümölcsös fútt
kúttal. Rajta lévő téglaépület pincével,
árammal ellátva. Érd.: 30/82-41-570 vagy
pppandras@citromail.hu.
Malomasszony kertben a járdás dűlőben
3000 m2 kert fúrt kúttal eladó. 30/87-60-145.
Siófok alatt szőlő termőföld borospincével
kedvező áron eladó. Irányár: 70 ezer Ft.
Érd.: 66/634-642.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó Kymco Agility 50 cm3-es, ezüst/ fekete színű robogó. Első tulajdonostól, szerviz
könyvvel, rendszeresen szervizelve. A motor
négyütemű, kis fogyasztású és 1900 km-t
futott. Garázsban tartott. Tel.: 70/330-20-40.
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
békésen eladók. Tel.: 70/538-56-30.
4 db 185/60/R14 téli gumi (kb. 80%-os)
reális áron eladó (megegyezés szerint).
20/88-60-651, Békés, Mátra u. 14.
Megvételre keresek Simson 50-es vagy
51-es vázat, tankot, teleszkópot. Érd.:
30/457-23-02.
Eladó 380x140 cm-es műanyag csónak
végig ponyvázva 4 LE motorral, 4 méteres
lemezcsónak végig ponyvázva 4 LE
motorral. Marutira vagy négyütemű motorra csere is érdekel. Érd.: 20/770-73-40.
Renault Twingo gyári tetőcsomagtartó
5000 Ft-ért és egy MIO MAP GPS navigáció eladó. Érd.: 20/807-76-79
Maruti friss műszakival eladó vagy haszonállatra cserélhető. Tel.: 30/246-96-79.
Jó állapotú kétütemű Wartburg, februárig
műszakival eladó 50000 Ft-ért. 20/47296-58.
Háromszemélyes lakókocsi eladó. Érd.:
30/353-26-26.
Traktor + utánfutó 50 ezerért eladó.
20/416-91-17.
Simson Schwalbe 51/2-es motorral, jó
állapotban, olcsón eladó. Eladó egy Simson
Star is kitűnő állapotban. Érd.: 66/412-356.
250 cm3 Jawa csepptankos 24000 km-rel,
szürke forgalmival, üzemképes állapotban
eladó. 42 éves. Érd.: 30/457-23-02.

Ingatlan 15 millió Ft fölött
Újjáépített 3+1 szobás sorház, első-hátsó
kertrésszel, garázzsal, nagy ebédlővel eladó.
Ár: 19,9 millió Ft. Érd.: 20/33-86-400.
Kiadó ingatlan
Békési másfél szobás kertes összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Békési piachoz közel garázs kiadó. Érd.:
66/411-586.
Üzletnek, irodának alkalmas helyiség kiadó.
Békés, Ady u. 3. alatt. Érd.: 66/414-227.
Lakás kiadó. Érd.: 70/255-36-43.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utca 10.
szám háta mögötti garázssoron. Érd.:
66/412-227.

ÁLLAT
Japán fürjek vágásra és tovább tartásra
valamint friss fürjtojás eladó. Érd.: 20/
807-76-79
Eladó egy önállóan fedező egészséges 3
éves mopsz kan, kettő 6 éves mopsz szuka kedvencnek, és shih tzu kiskutyák előjegyezhetők. Érd.: 30/20-13-754.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők:
20/293-30-83.
Bakkecske eladó. 66/634-507.
Két db 200 kg-os hízó eladó. 30/382-67-96.
Hápogós kacsa eladó. Tel.: 30/592-64-65.
Választási malacok eladók. 70/524-56-60.
Vietnámi süldők eladók. 66/416-142.

Eladó 1 db 200 kg-os hízó, 5 db 100 kgos hízó. 30/300-82-50.

TÁRSKERESÉS
57 éves, 170 cm magas hölgy 65 éves
korig társat keres. 30/21-18-289.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal,
referenciával munkát keresek. 66/634384.

EGYÉB
Régi pedálos gyerek autót keresek kisfiamnak, ami még használható, vagy
javítható. Tel.: 70/36-68-635.
Dióbelet keresek megvételre. 70/243-58-46.
Kiváló minőségű édes és erős fűszerpaprika eladó 2800 Ft/kg. 70/21-82-968.
Háromkerekű, kézi hajtású utcai rokkant
kocsi eladó. Érd.: 30/449-45-38.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó vízszivattyú, vízcsapok, valamint
szövőszék, jó állapotú örökégő kályha, 19
soros aprómagvetőgép, amik haszonállatra is cserélhetők. Tel.: 30/246-96-79.
Őrölt paprika eladó 2700 Ft/kg. 70/674-12-36.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180000 forint (új ára
230 ezer). Tel. 30/533-36-53.
Szobabútor, heverők, asztalok, fotelek,
elektromos kvarckályha eladó Békésen.
Tel.: 30/439-92-62.
2 db 15 colos monitor eladó. Érd.: 30/2013-754.
Jó minőségű Desire étkezési burgonya
(120 Ft/kg) és vöröshagyma 8120 Ft/kg)
eladó. 70/21-82-968.
Feleslegessé vált műszaki cikkeit, kartonpapír, fa, vas, ruha, hulladékot ingyen elszállítom. Érd.: 30/20-13-754.
Egy darab fürdőszoba ablak beüvegezve
eladó. 30/26-05-421.
Eladó HAUSER mountain bike kerékpár.
Tel: 30/218-39-67.
Régi konyhabútor kompletten eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Tel.: 20/91248-06.
Eladók: befont üvegek 15-25- literig. Leánderek (rózsaszínű, fehér) minden méretben 1000-10000 Ft-ig. valamint virágzó
kaktuszok is. Tel.: 66/416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
1950-es években gyártott Mercedes Prima
típusú működőképes írógép eladó. 20/
463-25-33.
Régi és új, különleges formájú üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket, fatollakat, hűtőmágneseket tudnék
adni. Érd.: 30/603-18-70, illetve Móricz
Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 66/643-553, 20/
56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Három darab diófa rönk eladó. Érd.:
20/886-27-85.
Eladó: újrarakott hordozható csempekályha, 37 cm-es színes tévé, íróasztal, veterán és új bicikli, kempingkerékpár. Tel.:
30/592-64-65.
Kolbászhoz házi őrlésű fűszerpaprika termelőtől olcsón eladó. Tel.: 66/634-457.

Eladók: régiségek, könyvek, rádiók, kisbíró dob, öngyújtók, kristály csillár, üveg
csillár, asztali lámpa, őz agancsok, fokmérő, stb. eladó. 30/26-05-421.
Eladó: betonkeverő, bárszekrény, kerek
asztal, fagyasztószekrény, DVD felvevőlejátszó, keresztvágó fűrész, húsdaráló,
egy nagy szőnyeg. 70/554-93-93.
300 l-es Lehel fagyasztóláda. 30/652-63-29.
Kisbálás szalma eladó. Békés, Galamb u.
16. Tel.: 66/634-815.
Eladó 4 db téli gumi 175/65/14 nagyon
olcsón. Tel.: 70/381-61-26.
eladó: kisbálás szalma, tavirózsa, VW bogár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó
szalagfűrész, tizes-gev láda, szövőszék.
Érd.: 66/634-642.
Elektromos bicikli eladó. 20/59-16-026.
Rossz akkumulátort veszek. 20/463-65-89.
Eladó 300 literes fagyasztószekrény 25
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Radiátor, kazán, C21-es gázkazán, keringető szivattyú, kis vasúti sín, Simson S50B,
Scwalbe, MZ, TS 125-ös, Pannónia eladó.
70/215-93-56.
Vegyes tüzelésű kazán eladó. 66/413-039.
Eladó: tégla, cserép, faanyag, léc, deszka,
gerenda, konvektorok, cefrés kádak, demizsonok. Bontásból hulladékfa tüzelni.
20/472-96-58.
Rotakapa után gyári pótkocsi, kétkerekű
kézikocsi, örökégő öntöttvas kályha, villanybojler. 20/47-29-658.
Eladó: rekamié + 2 fotel + asztal 15 ezer
Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó Békésen 1 db gázkályha PB gázzal is
működő, vezetékre is szerelhető, kéményes.
GF 40-es készülék. Érd.: 30/564-86-45.
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
2 db gyerek fotelágy eladó. Békés, Brassói u. 16.
Alig használt német légpuska 4,5 újszerű
állapotban eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
30/457-23-02.
Muzeális értékű kézi hajtású szecskavágó
eladó. Érd.: 70/286-76-53.
Eladó: 2 db U-vas, 200 db hófogós cserép,
2 db hatméteres mestergerenda, bontott fa
bejárati ajtó, új lombszívó, műanyag hullámlemez, 50 l-es öntöttvas üst, női mountain bike kerékpár. Tel.: 30/262-64-34.
Fenyőfából készült 160x200 cm-es franciaágy betéttel együtt, fémlábakkal eladó.
Békés, Karacs u. 2/B. Tel.: 66/739-890.
Eladó 5 db-os szekrénysor kitűnő állapotban 25 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Neumann varrógép eladó vagy terményre
cserélhető. Tel.: 70/561-33-77.
2 db gázpalack (3000 Ft/db), 52 cm-es
színes televízió (10000 Ft) eladó. Tel.: 70/
401-82-00.
Eladó 1 db szieszta gázkályha, teljesen új
szőnyegek, ruhásszekrény, asztal, székek,
kerti szerszámok, kasza, műanyaghordók,
22 literes Zanussi hűtőláda, konyhabútor.
Tel.: 20/98-30-794.
Eladó egy db négyszemélyes kihúzhatós
rekamié. Tel.: 20/983-07-94.
Erzsébet bútor eladó nagyon jó állapotban,
valamint sparhelt, régi kályha. Érd.: 20/
770-73-40.
Hálószobabútor, konyhabútor, régi varrógép, kis fotel, dohányzóasztal, sparhelt,
kis kályha, régi gáztűzhely, vizes köszörűkő, cirkulatengely, kerítésbetét eladó.
Tel.: 70/651-12-70.
Lábhajtós, pedálos Moszkvics kisautót
(gyermekjáték) keresek megvételre, melyet az 1980-as, 0990-es években gyártottak. Tel.: 70/36-68-635, 66/412-862.
Új háromfázisú villanymotort keresek
megvételre. Bontásból hulladékfa tüzelőnek eladó. 20/472-96-58.
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Gyerekek rajzoltak a takarékoskodásról
a Takarékossági Világnapon

A rajzpályázaton díjazott gyerekek.

tak általános iskolás gyerekektől, amelyek rámutatnak a
takarékszövetkezetek jellemzőire, így sok évtizedes beágyazottságukra, megbízható-

Mária, az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet békési
kirendeltségének vezetője.
Összesen 50 rajzot bírált el
négytagú független a zsűri. A

Fotógalériák honlapunkon: w w w.b e k e siu jsa g .h u

Felújított tanműhelyt adtak át
a Farkas Gyula iskolában
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési
Hőzső utcai épület-komplexumánál lévő gépipari tanműhelyt sikerült felújítani a közelmúltban a
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK)
által elnyert jelentős pályázati pénz egy részéből.
A mezőgazdasági gépészképzésnek helyt adó
csarnokokat teljesen felújították: a tetőszerkezet,
a nyílászárók, a padlózat, a fűtésrendszer, valamint az elektromos rendszer komplett rekonstrukciójával modern tanműhelyt hoztak létre 53,5
millió forintból.
– Eddig az épület falai
között 8217 diák tanult, és a
mezőgazdasági gépész képzés
a mai napig népszerű Békésen, ezért is volt időszerű az
átalakítás, amely a minőségi
iskolai szakképzést és a felnőttképzést is segíti – mondta
el Szlota József, megbízott
igazgató az ünnepélyes átadáson október 26-án. Kónya
István, a Békés Megyei
Közgyűlés alelnöke hozzátette, hogy a szakképzés erősítése a megyei vezetés kiemeltnek tekintett feladata, melynek érdekében eddig is sokat
tett. A cél, hogy a megye által
fenntartott, és hasonló beruházásokkal, továbbá a peda-

gógusok rendszeres továbbképzéseivel, a kor követelményeivel lépést tartó közoktatá-

si intézményekből kikerülő
szakemberek Békés megye
gazdasági fejlődését segítsék,
és ne menjenek el külföldre.
A megyei vállalkozás, az
ÉPCENTER – Hartmann
Konzorcium által elvégzett
kivitelezési munkákat a helyszínen a sajtó munkatársai és
a társintézmények képviselői
meg is tekintették.
/A TISZK programon belül
megvalósuló projektek az Európai
Unió támogatásával, az Európai

Szociális Alap, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával jöttek létre./

November 6. szombat 11 óra
Férfi Extra ligás és NBII-es férfi, valamint
NBI-es női asztalitenisz mérkőzések.
Sportcsarnok

HÉTVÉGE

ságukra és magyar tulajdonosi
jellegükre – mondta el a díjátadón Szilágyi Hajnalka

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 6-20. KÖZÖTT

November 6. szombat 12 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete évzáró ebédje.
Eötvös Tagiskola ebédlője

November 15. hétfő 19 óra
A Sziget Színház előadásában: A kaktusz virága.
Kulturális központ

November 12. péntek 13 óra
Zenés teadélután a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza
November 12. péntek 19 óra
Jevgenyij Griskovec: Tél című drámája a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház előadásában.
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Jelezze előre részvételi szándékát személyesen: Békés, Jantyik M. u. 23-25, telefonon:
66/411-142, 20/569-80-58, e-mailben: bekesikultura@bekesikultura.hu
Kulturális központ

November 13. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Dabas Diego KC bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

November 16. kedd 18 óra
Hazatalálás előadás-sorozat. Koszecz Sándor:
Csillagmitológia – Hagyományunk égen, földön,
népmesében. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
November 19. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubfoglalkozása. Vendég: Dr. Gyimesi András főorvos.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE

A „Magyar Takarék – A
hazai bank” mottóval kiírt
pályázatra olyan rajzokat vár-

rajzok többsége a takarékosságot jelképezi, azt a gyűjtögető szorgalmat, mellyel az
emberek a kis fillérjeikből
forintokat csinálnak, és ezt
takarékszövetkezetnél történt
megtakarításokba helyezik el.
Az 1-4. osztályosok között
első helyezett lett a másodikos
Szilágyi Tamás, második az
elsős Kovács Emese, harmadik
a másodikos Korcsok Rita.
Mindhárman a Dr. Hepp
Tagiskola diákjai. Az 5-8. osztályosok közül a legjobbnak
Molnár Daniella rajzát ítélték,
ő a Sz. K. I. Református
Általános Iskola hatodikos
növendéke, második a hetedikes Molnár Gergő az Eötvös
József Tagiskolából, és harmadik a hatodikos Dávid Marcell
a Dr. Hepp Tagiskolából.
A díjazott gyerekek igen
értékes ajándékokat kaptak. Az
elsők mp3-lejátszót, a másodikak digitális időjárás-állomást,
a harmadikok hátizsákot.
Három rajzot továbbküldtek az
országos versenyre. Dávid
Marcell, Molnár Daniella és
Szilágyi Tamás ezért különdíjat
is kapott, egy-egy hordozható
dvd-lejátszót, melyet OpraSzabó László igazgatósági tag
adott át.
Sz. K.

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Október utolsó munkanapja 86 éve Takarékossági
Világnap, Magyarországon 1964 óta tartják. Ehhez
kapcsolódóan írt ki gyermekrajz-pályázatot az
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, a kiíráshoz az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet is
csatlakozott. A békési gyerekek által beadott rajzok eredményhirdetésére a napokban került sor.

November 20. szombat
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző
Egyesületének közgyűlése és záró ebédje.
Nyugdíjasok Háza

Egy nyelvet beszélünk
KÖNNYEN, GYORSAN
Könnyen, gyorsan – ígérte régebben egy
nyelvkönyvsorozat, sokan vásárolták is a
siker reményében. De lehet-e könnyen és
gyorsan nyelvet tanulni? Aligha. Biztos
módszernek tűnik, ha valaki külföldiként
„beleszületik” egy másik nyelvbe, például ha
a szülők külföldön dolgoznak. Felnőttek
esetében kiválóan működik, ha beszereznek
egy más nyelven beszélő szerelmet. Dédapám az első, nagyapám a második világháborúban tett szert meglehetős orosznyelvtudásra, a hadifogolytáborban nem csak a
szellemi előmenetelükről, de a diétájukról is
odaadóan gondoskodtak.
A szótanulás csak akarat kérdése – ez volt
felírva gimnáziumban a szótárfüzetemre. De
kell-e szavakat tanulni? Elárulom, nem kell
– jobb, ha egész szövegeket memorizálunk,

így a szavak jobban megmaradnak. A kutatások szerint tizenhét alkalommal kell spontán találkoznunk egy-egy új szóval, hogy
megjegyezzük, ezen gyorsít egy kicsit a szótanulás. A magam részéről késő este vagy
korán reggel tanultam szavakat, az agyam
akkor állt rá leginkább. A makacsul ellenálló kifejezéseket bejelöltem, és később csak
ezeket néztem át. Amikkel még így sem
boldogulunk, azokról ki lehet találni egyegy kis történetet. Álljon itt egy pihent
agyú példa, nem saját kútfőmből merítve.
Angolul a sekély: shallow (ejtsd körülbelül:
’seló’). Trisztán lovag szíve hölgyéhez indult
a várhoz, ám a lova elsüllyedt a sekély
mocsárban. A lovag ekkor így sóhajtott fel:
„Se ló, se kéj!”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Két új
Köszönet a bálozóknak
kiállítás nyílt A Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolája
A Békési Galéria nagytermében XX. századi nagyváradi festők címmel nyílt kiállítás
Hajdú László magángyűjteményéből, és egészen 2011.
április 11-ig látogatható.
Ugyanitt a kisteremben a
Független Alkotók Művészeti
és Művelődési Egyesületének
tárlata tekinthető meg november 20-ig.
A Teleky Úti Óvoda
Gyermekiért Alapítvány
ezúton köszöni meg
a 2009. évben felajánlott
adó 1 %-át, mely
173.480 Ft.
A befolyt összeget mozgásfejlesztő játékra
költjük.

köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak az október
16-án megrendezett Őszi Bál sikeréhez.
A bevételből (735 ezer Ft) az iskola további fejlesztését, csinosítását tervezik.

Pályázati felhívás
A Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület pályázatot hirdet békési fiataloknak a következő témakörökben:
– Tények, események Békés város történetéből Szent
Istvántól napjainkig.
– Értékelések, kritikák, javaslatok Békés város épített
értékeivel kapcsolatosan.
– Természeti környezetünk rejtőzködő értékei, kincsei,
amelyekről kevesen tudnak.
A pályázaton 24 év alattiak vehetnek részt. A beadás
határideje: 2010. december 3-a, helye a Polgármesteri
Hivatal Titkársága.
Eredményhirdetés: december 17-én.
Díjazás: 15 ezer, 10 ezer, és 8 ezer Ft.
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Itthon tartotta a serleget
a Farkas Gyula kolesza

Serdülő atléták
az országos bajnokságon
között 462 centiméterrel az
ötödik helyre ugrotta magát
távolugrásban. 80 méteres
gátfutásban a 11., míg magasugrásban a 12. lett. Fábián
Laura magasugrásban a hetedik helyet érte el. A 15 évesek
között Bitai Zsolt távolugrásban 606 centiméterrel a hatodik lett. 100 méteren is döntős volt, ott a hetedik helyen
ért célba. A Békési DAC edzői
stábja: Veres Zsolt, Kovács
Károly és Rácz András.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 2+1/2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár:
6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás +
garázs eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Hunyadi utcában 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Pásztor
utcában 150 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Ady utcában felújított harmadik emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában
felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában
felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi
utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN,
Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. •
BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN,
Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 25,5 millió. • BÉKÉSEN,
Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás
együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában,4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi
ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3
szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Málna utcában 153 m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7 millió.
• TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. •
BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában 2 külön álló házrész együtt vagy külön-külön is eladó.
Irányár: 14,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 7,0 millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó.
Irányár: 4,5 millió. • MEZÕBERÉNY, Fõ úton 62 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió.

Horgász
szemmel

Aradról a Csiky Gergely
Iskolacsoportból, Békéscsabáról az Arany János Középiskolai Kollégiumból, Gyergyószentmiklósról a Batthyány
Ignác Szakközépiskolából, Ko-

ponti épület tornatermében a
fiú és lány focimeccsek. Igazi
újdonság volt a Békési
Uszodában most először megrendezett úszóverseny, és különlegességnek nevezhető a

mazták a legjobbakat. A békésiek a legtöbb versenyszámban
dobogós helyet értek el: a lányok és a fiúk csapata is bajnok
lett fociban, utóbbiak kapott
gól nélkül, tollaslabdában szin-

PERGETÉS
PLASZTIK CSALIVAL
Késő ősszel, amikor a folyók és
állóvizek 10 fok alá hűlnek, már
nem működnek igazán jól a woblerek. Egy-egy halat még el lehet
velük csípni, de érdemes plasztik
csalira váltani. A woblereket nem
lehet közel húzni az akadókhoz,
nehezen lehet tartósan vezetni
anélkül, hogy beakadnánk. A
plasztik csalik előnye, hogy folyamatosan az akadókat lehet pásztázni, tartósan fenéken lehet
keresni a fenéken lapuló ragadozó
halat. A sikerünk kulcsa, hogy a
jól összeállított gumihalat vagy
twistert szépen, enyhe kopogtatással lehet a fenéken vagy annak
közelében vontatni, illetve egyéb
fel-lebukdácsoló sérült hal imitációt utánozva késztetjük kapásra
a ragadozó halakat. Még egy
nem utolsó szempont a plasztik
csaliknál: az áruk a wobler árához
viszonyítva lényegesen kisebb,
ezért az akadósabb terepeken
bátrabban dobáljuk, mint a drágább woblereket.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

FOTÓ: MINYA JÁNOS

A közelmúltban Tatabányán esős, szeles időben rendezték meg a serdülő atléták
országos bajnokságát. Minden
számban csak a legjobb 24
versenyző kapott meghívást.
A Békési DAC sportolói közül
a 13 évesek között Nyeste
Ágnes taktikus, ragyogó futással bronzérmet szerzett
600 méteren, míg 300 méteren mindössze egy századdal
maradt le a dobogóról. Kovács
Anikó szintén a 13 évesek

A házigazda békési kollégium fiú és lány focicsapata edzőikkel.

lozsvárról az Alexandru Borza
Iskolacsoportból, és Vásárosnaményból a Babus Jolán
Középiskolai Kollégiumból érkeztek városunkba a csapatok,
hogy próbára tegyék magukat,
több helyszínen, ki-ki a maga
sportágában. A kollégiumban
zajlottak a sakk és pingpong
küzdelmek, a Hőzső utcai köz-

tollaslabda, amely az iskolakomplexum Szánthó utcai kollégiumának tornatermében
volt megrendezve.
A megmérettetések baráti
légkörben zajlottak, és a korosztályhoz illően a versenynapot közös buli zárta. Előtte
még ismertették az egyéni és
csapat eredményeket, jutal-

tén első helyet ért el mindkét
versenyző, pingpongban pedig
a második helyezettek lettek.
Az összetett pontversenyben a
korábbi évek példáját követve a
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény kollégiumának csapata szerezte meg a legmagasabb pontszámot, így itthon
tartotta a serleget.

Két dobogós helyezés a Fradi kézilabda
utánpótlás tornájáról
A békési utánpótláskorú kézilabdások két korcsoportja, az 1995-96-ban születettek és az 19992000-ben születettek vettek részt a fővárosi
Népligetben megtartott kupán. A fiatalabb korosztály tagjai első, az idősebbek második helyezést szerezetek az erős mezőnyű sporttalálkozón.
Az 1999-2000-es csapat tagjai:
kapus: Győri Kristóf; mezőnyjátékosok: Ács Tamás, Jánosi
Boldizsár, Molnár Gergő, Krecsmarik Márton, Tóth Péter,
Kecskés Bence, Varga Zoltán,
Hégely Sándor, Izsó Lajos.
Edzők: Papp Bálint és Kádas
László. A torna legjobb játékosának Ács Tamást választották.

Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Nappali ellátás indul
szenvedélyés pszichiátriai
betegek részére!!!

Az 1995-96-os csapat tagjai:
kapusok: Kis Norbert, Németh Richárd, Földesi Bertalan; mezőnyjátékosok: Farkas
Bálint, Dankó Bálint, Tar
Bence, Domokos Imre, Fekete
Bálint, Kánya László, Paulcsik Tamás, Győri Mátyás,
Hajdú Zoltán, Roczó Tamás,
Szabó Bence, Karács Milán.

Edző: Kádas László. A torna
legjobb kapusának Kis Norbertet választották, a gólkirály Fekete Bálint lett.
A torna idejére Solymáron, a
város központjában lévő általános iskola tornatermét ingyen kapták meg szállásnak
Marlokné Cservenyi Magdolnától, az iskola igazgatónőjétől. Solymár és Békés között az
információközvetítés a Békésről elkerült Skoumal Györgynek és feleségének köszönhető.
Izsó Gábor békési polgármester lapunkon keresztül is köszönetét fejezi ki a csapat solymári vendéglátásért.
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Rövidesen átadják a külső termálmedencét
A „BÉKÉSI FÜRDŐÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KÖSZÖNI AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉT

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány 2002 óta folyamatosan fogadja az adományokat a Békési Fürdő
fejlesztéséhez. Jelenleg a kültéri 10x10 méteres termálmedence építési munkálatai még zajlanak. Az
adományozók neve egy díszkötésű emlékkönyvben és egy emléktáblán lesz megörökítve.
Mint az minden adományozó számára ismert, a befizetett
összegeknek
megfelelően
cégek, vállalkozások és civil
szervezetek esetében különböző támogatási fokozatok sze-

rint történik majd a megjelenés. Magánszemélyek esetében
10000 Ft vagy a feletti befizetések esetén nagyságrend szerint, 10000 Ft alatti adomány
esetén névsorrendben történik.

A közalapítvány minden
befizető számára a beérkezett
összegek sorrendjében nyilatkozatot küldött ki, melyben
az adományozó arról nyilatkozhatott, hogy a neve, a címe
és az adományozott összeg
közül mely adat jelenhet meg
az emlékkönyvben és a dísztáblán. A nyilatkozat szerint
azok, akik nem juttatták viszsza a kitöltött nyilatkozatot,
csak névvel fognak megjelenni!

Azok, akik az alábbiakban
közölt névsorban nem szerepelnek, nyilatkozatukban jelezték, hogy nem járulnak hozzá a
média-megjelenésekhez.
A táblázatban nem szerepel
azoknak a neve, akik adójuk 1
%-ának felajánlásával segítették Békés közös ügyét. Mivel
az adózás anonim módon történik, így közzétételre ezekben
az esetekben nincs módunk,
de felajánlásaikat ezúton is
tisztelettel köszönjük.

Amennyiben bármiféle eltérést, tévedést talál az alább
közölt adatokban, kérem, jelezze legkésôbb 2010. november 8-ig (hétfô) a 66/411-011 telefonszámon,
Hajdu Líviának.
Kérjük, hogy a fenti határidôig mindenképpen jelezzék
észrevételeiket, hogy a hivatalos átadásig elkészülhessen az emlékkönyv és a dísztábla!
Az ünnepélyes átadásra minden adományozó levélben
kap meghívót!
A 10x10 méteres kültéri termálmedence várható átadási ideje: 2010. november 20.

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány adományozói – megjelenés nyilatkozat szerint
Név
Város
Utca, szám
ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK (300.000 Ft felett)
Békés Város Polgármesteri Hivatal
Hot-Drink Kft.
EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK (50.000 Ft – 300.000 Ft)
Békés Megyei Vízművek Zrt.
I. Békési Sportbál
CSABA-AUTOHÁZ Kft.
Békéscsaba Gyulai út 65/2.
Inter Turbo Kft.
ÓDIUM LOTTÓZÓ
Vashalom Bt.
Békés
Táncsics M. u. 5.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT,
BÉKÉSI FIÓK
Békés
Széchenyi tér 4/2.
Békési Tenisz Klub
Békés
Petőfi S. u. 16.
BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK (50.000 Ft alatt)
Békési TE Súlyemelő Szakosztály
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Dr. Balázs István Ügyvédi Iroda
Békés
Széchenyi tér 11.
Korona Úti Tagóvoda
PIZZAHÁZ
MAGÁNSZEMÉLYEK 10.000 Ft vagy afelett nagyságrend szerint
Izsó Gábor
Patai Ferenc
Budaörs
Patkó u. 7.
Guti Imre
Wesselné dr. Fodré Zsófia
Szeged
Derkovits fasor
17. I/108.
Áfra Gyula és felesége, Ujj Baba
Békéscsaba Kazinczy ltp.
7/C I/3.
Balázs László
Mészáros Sándor
Békés
Szabó Dezső u. 28.
Dr. Hepp Ferenc
Budapest
Alkotás u. 48.
ifj. Erdei Ferenc
Vámos László
Békés
Tavasz u. 25.
Vizsnyiczai Sándor
Békés
Kossuth u. 28.
Balázs János és Balázs Jánosné
Békés
Bocskai u. 35.
Csuta György festőművész
Dr. Andor László
Békés
Bólyai u. 23/4.
Dr. Nehéz Rudolfné
Budapest
Káplár u.
15-17. II/2.
K. Szabó Gábor
Békés
Kecskeméti család
Lagzi János
Békés
Teleky u. 24.
Minya Gábor
Nagy István
Békés
Árok u. 22.
és felesége, Budás Zsuzsanna
Szatmári Gergely Tamás
Piliscsaba
Fényesliget sétány
I/B fsz.1.
Balog László
Békés
Libazug u. 1.
Rácz Nándor
Miklós Lajos
Polgár Zoltán
Dr. Anderkó Éva és Arató Gábor L.
Gál Anna és Szeip Henrik
Dr. Püskiné Erdei Antónia
D. Nagy András
Dr. Csiby Miklós
Dr. Harmati Sándorné Kecskés Erzsébet

Ir. Szám

Összeg
624000
350000

300000
5600

5630
5630
5630

50000

20000
20000
5630

2040

6726
5600

5630
1123
5630
5630
5630
5630
1024

300000
220000

150000

111000
78000

50000
50000
50000
50000

5630

50000

5630

50000

2081
5630

40000

Név
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
Dr. Kocsis Imre
Dr. Mészáros Árpádné
Farkas György
Hegyesi Erzsébet
Hegyesi László
Hegyesi László Imre
Kiskovács Ferenc
özv. Czinner Károlyné
Pálfi Károly
Tárnok Lászlóné
Wichmann Tamás
Balázs Lászlóné
Balázs Veronika
Bondárné Pásztor Emma
Dobi István és neje
Dr. Pocsay Gábor
Dr. Pocsay Gábor és Dr. Szüle Olga
Dr. Szüle Zoltán
Dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter Anna
Dr. Végh Lászlóné
Kis Lászlóné
Laborczy Aladár és fia
özv. Berczi Andrásné
Vasadi István
Csuta Károly György
Durkó Sándor László
Gólya Pál
Gólya Zoltán
id. Vámos László
Kis János
Strausz Jánosné
Takács Sándor
Komlódi Józsefné
és Komlódiné Gergely Hajnalka
Szombati Miklós
Hevesi Ferenc
Pocsai Sándor
Dr. Pocsai Julianna
Szekerczés Sándor
Ács Béla
Bagi Sándor
Bakucz György
Balázs Lászlóné
Bárdiné Békési Mária
Berczi Sándor
Bíró András
Budás Gábor
Budás Gáborné
C. Veres János
Csatári István
Csukás Irén
Dr. Balogh Tamás
Dr. Borsai Józsefné Kiss Mária
Dr. Hőgye Márta
Dr. Lúczi József
Dr. Oláh Emil
Dr. Ollári Albertné

Város

Utca, szám

Ir. Szám

Budakeszi

Erkel u. 27.

2092

20000

Békés
Békés
Békés

Kecskeméti u. 51. 5630
Fürdő sétány 10. 5630
Ék u. 2/2.
5630

20000

Békéscsaba Urszinyi D. u. 1.
Békés
Csíkos u. 19/1.

5600
5630

Összeg

15000
15000
15000
15000

Orosháza
Békés

Hajnal-köz 4. fsz. 1.5900
Csabai út 6.
5630

Békés

Bólyai u. 34/1.

5630

Tatabánya

Mártírok útja
42. 2/1.

2800

12000

DunaharasztiRónai Gy. u. 49.

2330

12000

Budapest
Békés

Ady u. 6/F II/8.

5630

Szeged

Bécsi krt. 8-16.

6725

Békés

Lenkey u. 8.

5630

Békés
Békés
Békés
Békés

Dr. Veress E. u. 35.
Szikszai u. 10.
Szikszai u. 10.
Szív u. 5/1.

5630
5630
5630
5630

10000

5630

10000

Hódmezővásárhely
Békés
Hőzső u. 70.

15000

10000

Név
Dr. Takács Erzsébet
Durkó László
Durkó Sándor
Gulyás Sándor
Gyumbier Ferenc
Hürkecz Jánosné
id. Kisházi József és neje
Kajtor Istvánné
Kis Imre
Kis Lajos
Kis Sándor és családja
Kocsis Károly
Kovács Gábor
Kovács Mihályné
Kovács Sándor
Kozma Lajos és neje
Oláh Sándor Ernő
Ozsváth András
Ökrös Imre
Pálfi János
Papp Imréné Bordi Anna
Puskás Károly
Pusztainé Szabó Margit
Raffay Jószefné Komáromi Ilona
Sebestyén Imre
Sipos László
Skoumal Györgyné Fekecs Katalin
Somlyai Gáborné
Szalkai László és Szalkai Lászlóné
Szántó László
Szekerczés László
Szekerczés Lászlóné
T. Nagy Ferenc
Tasi Gyuláné Pásztor Julianna
Toldi Istvánné
Turóczy László
Varga László
Varga Sándor Gábor
Varga Sándor Gáborné
Vári László és neje
Veres Imre
Zima András

Város
Debrecen

Érd

Utca, szám
Ir. Szám
Böszörményi út 119. 4032

Béke tér 4/A

Összeg

2030

Békés
Szeged

Asztalos u. 11.
Bérkert u. 127.

5630
6726

Békés

Révész u. 8.

5630

10000

Békés

Gát u. 33.

5630

10000

Békés

10000

Békéscsaba Tolnai u. 4/C I/3.

Balatonfüzfő Diófa u. 6.
Békés
Hidvégi u. 13.

Gödöllő
Békés
Budapest
Békés

Fácán sor 12.
Bocskai u. 15.
Gőzmozdony u. 6.
III/13.
Váradi u. 56.

5600

8175
5630

2100
5630
1108
5630

10000
10000

10000
10000
10000
10000

Békés

Karacs T. u. 1.

MAGÁNSZEMÉLYEK 10.000 Ft alatt névsor szerint
Andor János
Balázs Gáborné
Békés
Zsilip u. 15.
Balázs Pál
Balog Pál
Békés
Kossuth u.
23/A 3/27.
Balog Pálné
Békés
Kossuth u.
23/A 3/27.
Bartalus Éva
Bartyik István és Bartyik Istvánné Békés
Mátra u. 3.
Bereczki Ilona
Bereczki Imre
Békés
Bánvég u. 2.
Bodor László
Bóna Mihály
Békés
Kispince u. 58.
Bróda Ferencné
Buzás Anna
Békés
Ady u. 6/B III/11.
Csapó Lászlóné
Csarnai Gábor
Csávás Imre
Csibor Sándorné
Darányi Imre
Békés
Kinizsi u. 17.
Darányi Jánosné
Deák László
Demcsák János és neje
Szarvas
Ságvári u. 19.
Domokos család, Boti, Márti, Pisti
Domokos Ferencné
Domokos Gergelyné
Domokos Imre
Dr. Haraszti János
Dr. Kovács Imre
Dr. Szabó Ferenc
Durkó Margit
Duzs Gyula
Budapest
Széchenyi u. 50.
Egri István
Békés
Nyereg u. 8.
Egri Tiborc
Dunakeszi Barátság u.
41. III/17.

5630

5630

500

5630

5630
5630

5000

5630
5630
5630

200

Név
Erdei János és neje
Fábián Imre
Fábián Tamás
Fejes Antal és felesége
Fekete Gábor és Pető Jánosné
Feledi János
Foltin József
Hajdú Gábor
Hajdú Imre
Hégely László
Hegyesiné Csontos Magdolna
Hollandné Fehér Eszter
Hornokné Szabó Emma
Horváth Mihályné
Igriczi Istvánné
Kigyósi Aranka
Kiss Béláné
Komáromi József
Korcsák István és felesége
Korcsok Pálné
Kovács Lászlóné
Kun István
Ludány Béláné
Maczik Pál
Mester Mihályné
Mester Péter
Molnár Zoltán
Mucsi Lajos
Mucsy István
Niedermayerné Darányi Beáta
Öreg Gábor és neje
Özv. Budás Imréné
Özv. Pelyva Andrásné
Perdi Anna
Polányi Imre és neje
Puskás István
Püski Imre
Somlyai Imre
Such Györgyné
Szabados József
Szabó Gergely
Szabó Imre
Szabó Imre
Szántó Gáborné
Szász Lajos
Szegfű Katalin
Szőllősiné Kürti Katalin
Szűcs Lászlóné
Szüle Dénes
Táboriné Szűcs Margit
Takács Józsefné
Tóth Mátyás
Uti Éva
Vadi László és családja
Valach Lászlóné
Valachné Vagyon Margit
Varga János
Veres Győző
Vezsenyi Lászlóné
Vincze Gábor
Vincze Gábor
Vincze Gábor
Zsíros János
Zsíros Pálné

Város
Békés
Békés

Utca, szám
Teleky u. 12.
Dió u. 7/1.

Ir. Szám
5630
5630

Békés

Kispince u. 62.

5630

Békés

Szent Pál sor 8.

5630

Budapest

Bimbó u. 88.

1022

Békés
Békés

Bocskai u. 20.
5630
Karacs T. u. 4. fsz. 1. 5630

Békés

Kőrösi Cs. S. u. 35/1. 5630

Békés
Békés
Békés

Szikszai u. 3.
Szabadkai u. 2.
Cseresznye u. 7/1.

5630
5630
5630

Békés

Asztalos u. 3.

5630

Gyula

Kárpát u. 4.

5700

1183
5630
2120

Érd

Fürdő u. 22.

2030

Békés

Drága u. 33.

5630

Békés

Csokonai u. 14.

5630

Tisztelt olvasóink!

2000
5000

2000

3000

2000

2000

5000

5630

5540

Összeg

A továbbiakban is várjuk
adományaikat és adójuk
egy százalékának felajánlását.
Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk 1%-át
„A Békési Fürdőért” Közalapítvány részére ajánlhatják fel.
Adószáma: 18386169-1-04
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány
számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.
Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

1000

