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Lapunk elé…
Mostani lapszámunkban
exkluzív híradást olvashatnak
arról, hogy ismereteink szerint
először esett át szívátültetésen
békési lakos. Abban bízunk,
hogy Pikó Mátyás történetének
megismerését követően számos békési fogja majd segíteni, hogy a ritkaságszámba menő beavatkozáson átesett 57
éves férfit hazatérésekor jó körülmények fogadják. Kérjük,
aki csak tudja, támogassa a Pikó családot! A cikk végén ehhez bankszámlaszámot adtuk
meg. Előre is köszönjük.

Új szívvel élhet tovább a békési férfi
Esélyt kapott egy új életre Pikó Mátyás azután,
hogy a napokban szívátültetést hajtottak végre
rajta. A fővárosban elvégzett operációt követően
rövidesen hazatérhet Békésre az 57 éves férfi.
Pikó Mátyást két bátyja,
felesége és hétéves kislánya
várja haza. Amint Pikó Gábor
lapunknak elmesélte, öccse
1999-ben kapott először szívinfarktust, majd felépült, dolgozhatott, segédmunkákat vállalt.
2005-ben megnősült, a most
hétéves Petra egy évvel rá született. Régi parasztházat vettek

a Mátyás király utcában. Pikó
Mátyás néhány tünetmentes év
után idénre már nagyon
legyengült, gyakran járt orvoshoz, de ennyire komoly szívelégtelenségre nem gyanakodtak. Június 4-én éppen a háziorvoshoz ment egy vérleletért,
amikor rosszul lett.
Folytatás az 5. oldalon

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Támogatja a kormány
rezsicsökkentési
törekvéseit?

A Pikó család köszöni Garbai Gábor háziorvosnak, a csabai, a szegedi
és a budapesti kórházak orvosainak, nővéreinek áldozatos munkáját.
Együtt várják haza az új szívet kapott Mátyást.

Közel negyven sírt tártak fel a Jégvermi kertben
A közelmúltban fejezte be
egy régészekből álló nemzetközi csoport a Jégvermi
kertben azonosított bronzkori temető feltárását. A
munkákról Parditka Györgyi régészt kérdeztük.
– Miért olyan különleges ez
a helyszín, hogy kanadai
szakembereket is ide vonzott?
– A nemzetközi Bronze Age
Körös Off-Tell Archaeology

(BAKOTA) régészeti program
kutatásai a torontói egyetem és
a Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti
Örökségvédelmi
Központ együttműködésében
folynak dr. Paul R. Duffy, dr.
Gyucha Attila és Parditka
Györgyi régészek vezetésével.
Paul R. Duffy a megyében 15
éve folyó, ugyancsak nemzetközi Körös Regionális Régészeti Program keretében látogatott

A felvételen a békési leletek közül
két középső bronzkori hamvasztásos urnasír látható.

el először hazánkba, majd
2006-ban indította el saját, a
Körös-vidék bronzkorára koncentráló kutatási programját.
A projekt az erre a korszakra
datálható temetők és települések összetett, sok tudományterületet felölelő vizsgálatát, a
korabeli társadalmi és politikai
viszonyok, kereskedelmi kapcsolatok megismerését tűzte ki
céljául.
Folytatás a 3. oldalon

Háromszázhatvan
rászoruló kap
meleg ételt
Az önkormányzat egy sikeres pályázat révén ezen a nyáron is 360 rászoruló gyermeknek biztosít napi egyszeri
meleg ételt. A program a szünidő 44 napját érinti. Pozitívum, hogy a tartalmas ebédet
legalább harminc százalékban
helyi kistermelő által megtermelt vagy előállított alapanyagokból készítik el az önkormányzat konyháján. A nyersanyagok így frissen kerülnek a
konyhába – mondta el Izsó
Gábor polgármester. Hozzátette: a pályázatban kiegészítő
feladatként vállalta az önkormányzat, hogy harminc gyermeknek úgynevezett „ligeti”
szabadidős foglalkozást biztosít
erre az időszakra.
Mint ismert, városunkban
nem csak nyáron biztosított a
rászoruló gyermekek étkeztetése, hiszen az évek óta sikerrel
működő Hétkrajcár Hétvégi
Gyermekélelmezési Program
részeként iskolai időben hétvégenként 150 adag meleg étel jut
el a nehéz sorsú apróságokhoz.

nak köszönhetően az óvodában
több mint harminc százalékos
energia-megtakarítás jelent-

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Már szinte teljesen befejeződött a Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Baky utcai köz-

ponti óvodaépületének korszerűsítése – tudatta Izsó Gábor
polgármester. Korszerűsítették
a fűtési rendszert, teljes egészében hőszigeteltek és kicserélték
a nyílászárókat. A beruházás-

kezhet a jövőben. A munkákhoz több mint 22 milliós támogatást nyert a város egy pályázatból, melyhez mindössze 20
százalék önerőt, 5,5 milliót kellett hozzátenni.

A XXVII. Békés-tarhosi
Zenei Napok egyik nagy sikerű eseménye volt a Budapest
Saxophone Quartet koncertje
a Galériában. A fúvósegyüttes
másodszor jár városunkban,
három évvel ezelőtt már koncerteztek a zenei napokon. A
zenei négyes – Szepesi Bence
(szopránszaxofon), Puskás Levente (altszaxofon), Tószegi
Bernát (tenorszaxofon), Horváth Marcell (baritonszaxofon)
– nagy sikert aratott klasszikus, könnyűzenei, film- és
népzenei műsorával.
Barokk zenét is játszottak
Händeltől és J. S. Bachtól, csodálatos volt hallani Bartók:
Magyar képek című öttételes
kompozícióját, és elhangzott
egy kortárs olasz zeneszerző,
Charles Mingus jazzbőgős
témájára írt szintén öttételes

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Teljesen megújult A Budapest Saxophone Új KRESZpálya
épül
a Fürkész óvoda Quartet koncertje

zeneműve is. Hallhattuk továbbá az amerikai Mike Curtis
két bolgár népdalfeldolgozását
és Tűzkő Csaba moldvai népdaladaptációját is. Játszották
Nino Rota filmzenéjét, amelyet
Fellini Nyolc és fél című filmjé-

hez komponált. Ragtime-ot is
előadtak, s ráadásként két
ismert örökzöld szerzeményt,
Luigi Prima: Just a gigolo,
valamint Gershwin: I got
rhytm, Oh Lady be good című
számait.
Zs. I.

A Békés Bringa elnevezésű
kerékpáros-turisztikai fejlesztési pályázat részeként új
KRESZ pálya is épül Békésen,
melynek bázisa a Dánfoki
Üdülőközpont lesz. A beruházás fő célja, hogy a fiatalok
egy korszerű parkban biztonságos körülmények között
tanulhassák meg a KRESZ
alapjait - tudtuk meg Izsó
Gábor polgármestertől, aki
elmondta, hogy az új pálya
kellően nagy méretű és felszerelt lesz ahhoz, hogy iskolás
vagy akár óvodás csoportok is
használhassák. A kivitelezés
hamarosan elkészül. Az aszfaltozást követően a szakemberek kihelyezik majd a KRESZés jelzőtáblákat.
/Önkormányzati közlemény/

BÉKÉSI ÚJSÁG
– öt település lakói olvassák
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MI MINDENRE JÓ A SZÓDABIKARBÓNA A HÁZ KÖRÜL?

A TÁRHÁZ
A Kettős-Körös bal partján álló egykori
gabonatároló hatalmas tömegével hívja fel
magára a figyelmet. Eredetileg kettő építését
tervezték, de csak egy valósult meg. Az 1942ben épült Tárház oldalán NOSTRA (mienk)
felirat olvasható. Az építtetők álma, hogy
Békés a búzakivitel
központja legyen,
csak álom maradt.
A Tárházat a keskeny
nyomközű
vasút iparvágánya a
meder felőli oldalon
is megközelítette, és
a gát túlsó oldalán
is. Tehát a vágányt
kiépítették a Tárházig. A folyosóról szalagos elevátor szállította a
gabonát az uszályba. 1944-ig üzemelt, azóta
nem működik.
Hajnal Zsuzsanna A Tárház című kisdolgozatában többek között megemlíti, hogy
miután a Kettős-Körös Békésig hajózható,
építettek „egy hajófordulót is, ahol a kirakodás vagy berakodás után” megfordult az
uszály, „ez volt a kikötő.” A szerző megemlíti,
hogy a második torony megépítését a világháborús események akadályozták meg, és

hogy a második toronynak csak az alapjait
tudták befejezni. Megtudhatjuk a dolgozatból, hogy a 8 emelet magasságú toronyban a
„silós cellák” teszik lehetővé a „termények
egymás melletti tárolását.” A Tárházban ma
is gabonát tárolnak.
Dr. Sebők Elek, a
Körös-völgyi Vízhasznosító Társaság
ügyvéd alelnöke
nagy békési lokálpatrióta volt, aki
azáltal is szerette
volna kimozdítani
városunkat (akkor
még nagyközség)
az alvó tespedtségből, hogy a vasúti fővonalat nélkülöző települést alkalmassá tegye a mezőgazdasági termények vízi úton történő szállítására. A
Vízhasznosító Társaság tulajdonképpen ezért
is alakult. A folyami szállítás energiaigénye a
legkisebb, és környezetbarát. Sebők Elek elképzelésének van-e ma aktualitása? Mindenesetre a Tárház jellegzetes építménye a Körös-partnak. Ipartörténeti értékei miatt védelmet érdemel a hajókikötővel együtt.
Bíró György, városvédő

ÍRJON, FOTÓZZON
A KALENDÁRIUMBA!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2014-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – ÉN ÍGY SZERETLEK!”
Pályázni lehet fényképekkel (személyenként
legfeljebb 6 db archív vagy mai felvétellel,
papíros vagy digitális formában), fotósorozattal, valamint novellákkal,
visszaemlékezésekkel, versekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.
A legjobb írások valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek
az idén év végén megjelenő 2014-es Békési Újság Kalendáriumba,
készítőiket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk.
Leadhatók személyesen (hétköznap, munkaidőben)
a Petőfi utca 56. szám alatt,
postán a 5630 Békés, Petőfi utca 20. szám alá címezve,
valamint elektronikusan a bekesiujsag@globonet.hu címre.
A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
Kérjük, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen.

Nagy János „népszerű
orgonaművei”
Református templomunkban tartották a zenei napok
eseményeként Nagy János
orgonaművész hangversenyét. A művész 1963-ban
szerzett zongora-szolfézstanári diplomát, s az akkori
szentesi zeneiskola, ma Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára lett, majd
1981-től nyugdíjazásáig igazgatója is volt.

E békési koncertjén elsősorban barokk és romantikus
darabokat játszott, J. Stanleytől a Trombita Fanfárt, J. S.
Bachtól három korált és a Dór
toccatát. Händel áriájában és a
klasszicista Leopold Kozeluch
cseh zeneszerző Pastorale című
szerzeményében az orgonaművész mellett közreműködött kürtön a békési Bagoly
Dávid, aki jelenleg a bécsi

Wienna Konzervatoir budapesti tagozatának hallgatója.
A hangversenyen elhangzott
még F. Mandelssohn két zeneműve, a D-moll szonáta és a
Himmelreich (Mennyország),
továbbá a francia romantika
nagy alakjának, Cesar Francknak két darabja, a H-moll prelúdium, fúga és variáció, és a
Grand Choeur (Nagy Kórus).
Zsombok Imre

A szódabikarbóna az egyik leguniverzálisabban
alkalmazható egyszerű háztartási szerünk. Vegyük
sorba, mi mindenre alkalmazhatjuk!
Cipő szagtalanítása
A szódát szórjuk cipőbe, papucsba, amikor reggel kiöntjük, nyoma sem marad a lábszagnak, sőt
megakadályozza a későbbi lábgombásodást is. Más
módszer: egy pár régi zoknit töltsünk meg egy kis
szódabikarbónával, majd a megkötözött végű zoknikat helyezzük el azokban a cipőkben, amelyeket
illatosítani szeretnénk.
Hűtő szagtalanítása
Nyáron különösen fontos a hűtőszekrény higiéniája.
A hűtő szagtalanítására tegyünk egy kis tálkában szódabikarbónát a hűtőbe egy éjszakára, illetve takarításkor
szódabikarbónás vízzel mossuk át. Fertőtlenít is.
Izzadásgátló
Szórhatjuk hónaljra is, remek izzadsággátló. Hatásos lábizzadás esetén. Az év minden
szakában, de leginkább a nyáron érdemes egy héten
egyszer szódabikarbónás lábfürdőt
venni. Ez csökkenti
a lábizzadást, és
méregtelenít. Sőt, a
lábfejen lévő bőrelváltozásokat, horzsolásokat, gombás fertőzéseket is megszűntethetjük, mivel a szódabikarbóna kitűnő sebgyógyító, fertőtlenítő, illetve gombaellenes hatású. Hogy még
élvezetesebb legyen, csepegtethetünk bele citrom
vagy levendula illóolajat.
Baktériummentesen tiszta kéz
Kézmosáskor is érdemes szódabikarbonátot használni. Legalább 20 másodpercen át dörzsöljük vele a
kezünket, hogy teljesen tiszta, baktériummentes legyen.
A szódabikarbonátnak köszönhetően bőrünk finom és
puha lesz, körmünk pedig szép fehér.
Hófehér ruhák
A szódabikarbónával a ruhák sokáig megőrzik
makulátlan fehérségüket, ráadásul a szódával a már
elszürkült anyagokat is újjávarázsolhatjuk. A függönyök
esetében kifejezetten ajánlott a használata. Egy lavórba
szórjunk 500 gramm szódát, majd oldjuk fel tíz liter vízben, és ebben az oldatban áztassuk a függönyöket

néhány órán át. Ezután mossuk ki a szokott módon, de
a mosódobba szórjunk fehérítő sót vagy bóraxot.
Folteltávolítás
Ha véletlenül kiömlik a kávé a szőnyegre, vagy lecsöpög a fagylalt a pólóra, gyorsan vegyünk egy kis szódabikarbónát, és szórjuk meg vele az adott felületet.
Kicsit vizezzük meg, és hagyjuk hatni, majd dörzsöljük
ki belőle a foltot.
Gyümölcsmosás
Mosatlan gyümölcsöt soha ne fogyasszunk. Tiszta
víz helyett azonban javasolt 1-2 evőkanál szódabikarbónát és egy liter víz keverékét használni a mosáshoz.
Kerti grillfelszerelés tisztításához
Leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az
edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát forralunk. Ha kihűlt, könnyen kitisztítható a lábas. A grillrácsra
tapadt
makacs szennyeződéseket
nedves
rongyra szórt szódabikarbónával dörzsölhetjük le.

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ.

Mindenfajta rovarcsípésre kiváló
A szódabikarbónát kevés vízzel
keverjük pasztává.
Hatásos fájdalomés duzzadtságcsökkentő.

Bőrpuhító
A szódabikarbóna és zabdara keveréke remek bőrradír. A két alapanyagot keverjük össze, majd víz
adagolásával addig kavargassuk, amíg egy homogén
pasztát kapunk. Az így kapott keveréket finoman dörzsöljük bele az arcbőrbe, vigyázva, hogy a keverék ne
kerüljön a szembe. A pakolást pár percig hagyjuk az
arcon, majd bő hideg vízzel mossuk le. A bőr láthatóan simább és puhább lesz.
Fényesítésre
A szódabikarbonátból és vízből készült paszta kifényezi az autó krómozott részeit.
Légfrissítő
A szódabikarbóna az autóban légfrissítőként is
működik. Ha autónk belseje állott vagy füstös illatú,
töltsük meg a hamutartót szódabikarbónával. A szóda
magába szívja a kellemetlen szagokat, és hatásosan
frissíti az autó belsejét.
/Forrás: internet/

Szabó Dóra az idei MAMSZI-díjas
Második évzáró ünnepségét rendezte meg
nemrégiben a Madzagos Amatőr Színpad
(MAMSZI), amely 2011-ben kezdte meg munkáját. A színpad a városban és környékén élő
gyermekek, fiatalok komplex képzését folytatja színjátszás, kommunikáció, színpadi mozgás
és tánc valamint ének területen.
Az ünnepségen Cs. Nagy Lilla, a társulat
elnöke beszámolt az elmúlt foglalkozási év
eredményeiről. A 2012/2013-as foglalkozási évben hétszer lépett fel a társulat, színjátékot,
ének- és táncprodukcióat vittek színre, és irodalmi délutánt is tartottak.
Kiemelkedő teljesítményéért oklevélben
részesült: Kiss Virág (színészmesterség), Körözsi Kornélia (ének), Czinanó Georgina (ének),
Lipták Adrienn (tánc). A foglalkozásvezetők
három tagot különdíjban részesítettek. Gyárfás Vivien improvizácós tehetsége miatt, Kondacs Kristóf példaértékű szorgalma, hozzáállása és kitartása miatt, Nagy Andrea ének és színészmesterség kategóriában nyújtott egész
éves kiváló teljesítményéért és szorgalmáért részesülhetett a díjazásban.
Az ünnepség fénypontjaként Izsó Gábor
polgármester átadta a MAMSZI-díjat, mely a

Szabó Dóra, az idei MAMSZI-díjas.

társulat legrangosabb elismerése. Idén Szabó
Dóra érdemelte ki rendkívüli szorgalmával,
egyéni fejlődésével.
Salamon Zoltán György alelnök beszédével
zárul az ünnepség, aki a színpad nyári táboráról adott részletes információkat.
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Közel negyven sírt tártak fel
a Jégvermi kertben

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚLIUS 13-20.
Turul Patika (Piac tér)
JÚLIUS 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
JÚLIUS 27 – AUG. 3.
Levendula Patika (Csabai u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Kurucz Dezső (Békés) és
Gergely Erzsébet Márta
(Békés), Lévai Balázs (Békés) és Kis Adrienn (Békés), Balog István (Békés)
és Bereczki Andrea (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Kiss
Jánosné Kádas Julianna
(85 évesen), Vetési Sándor (92), Viczián István
(85, Kamut), Kertész
Mihályné Baji Eszter
(66, Kamut), özv. Szabó
Zoltánné Horváth Mária (73), Kovács Gábor
(86), Fesető László (74).
Nyugodjanak békében!

Autómosó és autókozmetika
KEZDJE
A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST
GÉPKOCSIJÁVAL!
Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás (ülés-, ajtó-,
csomagtartó- és aljakárpit)

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

Folytatás a címoldalról
A kutatás jelen szakaszának
elsődleges célpontját a Békés
Jégvermi-kert határrészben
közel egy évtizede azonosított
bronzkori temető képezi, mely
kiemelkedő jelentőséggel bír,
mivel ez a lelőhely az első
temetőre utaló adat a Körösvidék középső bronzkorából
(Krisztus előtt 1900-1400). Az
ebből az időszakból ismert legközelebbi temető körülbelül 80
km-re található.
– Milyen eredményt hozott
a békési feltárás?
– Az idei ásatás során összesen 39 sír került elő, így a
korábban feltártakkal együtt
közel félszáz temetkezést vizsgálhatnak meg a kutatók. A
térségben élt emberek háromféle módon temették el halottaikat. A legtöbb esetben a
hamvakat jellegzetes módon
díszített urnába helyezték,
melyet fedővel vagy tállal fedtek le, mellékletként kisebb
díszes edényeket is tettek a
sírba. E rítus mellett néhány
esetben csontvázas, illetve egy
alkalommal szórt hamvasztásos temetkezés is előkerült. A
dr. Paja László által végzett
előzetes antropológiai vizsgálatok alapján elmondható,
hogy az eddig feltárásra került
emberi maradványok között
igen magas volt a fiatal korúak aránya.

Je g y z e t
A mi Ferencünk

Pálmai
Tamás

A régészek örömmel meséltek munkájukról az érdeklődő békési iskolás csoportnak.

– Végleg befejezték a munkát, vagy számíthatunk arra,
hogy később még visszatérnek?
– A 2013-as feltárási idény
nagyon sikeresnek tekinthető,
sokat tanultunk a lelőhelyről.
Az idei év eredményei alapján
a temető kiterjedése jóval
nagyobb a korábban feltételezettnél, így mindenképpen
érdemes tovább folytatni a
kutatást. A jövőben a temető
minél teljesebb feltárása mellett szeretnénk az annak közelében található hasonló korú
település területén is kiterjedtebb kutatásokat folytatni, a
település és a temető viszonyát tisztázni.
– Hogyan érezték magukat
Békésen, valamennyire megismerkedtek-e a helyiekkel?
– A munkák során folyamatosan kapcsolatban vol-

tunk az érintett és a környékbeli földterületek tulajdonosaival és bérlőivel, akik valamennyien nagyon segítőkészek és érdeklődőek voltak,
számos esetben hasznos információval szolgáltak számunkra a környék múltjáról. A feltárások során többek között
lehetőségünk nyílt megismerkedni a polgármester úrral,
valamint egy alkalommal a
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola diákjai is meglátogatták a feltárást, akik érdeklődve fogadták az egykor a területen élt emberek temetkezési
szokásairól tartott rövid előadást. A munkánkat nagyban
segítette a helyiek pozitív
hozzáállása, melynek köszönhetően különösen jó hangulatban telt a feltárás.
Szegfű Katalin

Elhunyt Dr. Hepp Ferenc
Súlyos betegséget követően, 67 éves korában elhunyt
Dr. Hepp Ferenc, a női kosárlabda-válogatott orvosa, a Dr.
Hepp Ferenc Iskola névadójának fia.
Büszke volt édesapja tevékenységére, munkásságára,
örömmel töltötte el, amikor
1986 novemberében Békés város 3. Sz. Általános Iskolája felvette a Dr. Hepp Ferenc nevet.
Folyamatosan tartotta a
kapcsolatot iskolánk mindenkori valamint
jelenlegi igazgatójával, Békés város vezetőivel. Feleségével szívesen és örömmel látogatta a város és az iskola rendezvényeit.
Anyagi és erkölcsi támogatására mindenkor számíthattunk.

Szerény volt, mindig
megtalálta a helyes szavakat,
bölcsességével nagy tekintélyre tett szert, segített a
problémák megoldásában.
Kapcsolatait a kölcsönös
megértés, melegség és
gyengédség
jellemezte.
Nagy tekintélyű, elismert
ember volt, mindenkinek a
barátja, akik ismerték hamar megszerették közvetlensége miatt.
Békés város Képviselő-testülete és a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat mindenkori vezetői és dolgozói búcsúznak tőle, emlékét tisztelettel
megőrzik.

Alföldvíz Zrt. közleménye
Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ALFÖLDVÍZ
Zrt. megkezdte Békés Város ivóvíz-hálózatán a
tervezett rekonstrukciós munkákat, mely a település alábbiakban felsorolt területeit érinti:
1. Szabadkai u. - Csabai út kereszteződés
2. Deák u. - Csabai út kereszteződés
3. Cseresznye u.
4. Petőfi u. 40/1, 42, 44. sz.
5. Rákóczi u. - Irányi u.- Szív u. kereszteződés

6. Rákóczi u. - Rózsa u. kereszteződés
7. Rákóczi u. 47. sz.
8. Kossuth utca, a Táncsics utcától a Kossuth
u. 2.-ig
A munkálatok előreláthatólag 2013. július 4től 2013. augusztus 31-ig tartanak, ezen idő alatt
a felsorolt utcákban időszakos, rövid ideig tartó
vízhiány, illetve nyomáscsökkenés előfordulhat,
melyért az érintett lakosság szíves megértését
kérjük.
ALFÖLDVÍZ Zrt.

Ismét az egyház küldetéséről beszélt Ferenc pápa.
Elmondta, az általa vezetett
egyháznak az egyszerűség
és szegénység jegyében kell
cselekednie. „Szent Péternek nem volt bankszámlája.
Amikor adót kellett fizetnie, az Úr elküldte a tengerre halászni, és a kifogott
halban talált pénzzel fizetett.” Hangsúlyozta, hogy
az Evangéliumot egyszerűséggel és ingyen kell hirdetni. „A gazdagságra vágyó
egyház megöregszik és elveszíti életerejét”. Csak a szegénység melletti tanúságtétel menti meg az egyház
tagjait attól, hogy befektetők, vállalkozók legyenek.
Tudjuk, ő a szegénységi
fogadalma miatt választotta
Assisi Szent Ferenc nevét.
Saját nagyanyja mondását
idézve arra emlékeztetett,
hogy a „halotti lepelnek
nincsen zsebe”, azaz senki
sem viheti magával földi
vagyonát.
Az egyháznak és tagjainak missziója az, hogy Isten
vigaszának örömét, a kereszt
tanúságát és az imát képviseljék. Az egyház megújításának szükségességéről is
szólva mondta, hogy a régi,
omló szerkezeteket meg kell
újítani. Az egyháznak nem a
gazdagságot kell követnie,
hanem tartania kell magát
szegénységi fogadalmához.
„Nekem fáj, amikor egy
papot vagy apácát a legújabb típusú autóban látok.”
A hit erejéről, de a világot
sújtó társadalmi és kulturális
válságról is szól a Lumen
fidei (A hit fénye) című első
enciklikája. „A hit testvériség, megbocsátás, a másik
méltóságának elismerése, a
természet tisztelete. A hit
egyedüli, de egyedül lehetetlenség hinni. A hit igazság
nélkül szép mese marad. A
hit nem menedék a bátorság
nélküli emberek számára.” –
hirdeti. A hit által a világba
és az emberek, a társadalom
életébe hozott világosságról
szóló dokumentum a válságba jutott kortárs kultúrának
kínál kiutat többek között

az életre szóló szeretet jelentőségének hangsúlyozásával.
Ferenc pápa népszerűsége
Twitteren is érezhető:
a@pontifex Twitter-fiókon
megjelenő 9 nyelvű üzenetei
olvasóinak száma meghaladta az ötmilliót.
Bevallom, amióta ő a
pápa, nekem is sokkal könynyebb imádkozni a Hiszekegyben az egyházra vonatkozó részt. És sokkal könynyebb elfogadni a további
munkára sarkalló következő
sorokat Horváth István
Sándort parafrazálva.
A keresztény ember feladata, hogy hitét személyes
életében, az Egyházban és a
világban egyaránt megélje.
Az első terület a személyes
hitélet, a bensőséges kapcsolat Istennel, amelynek legfőbb eszközei a mindennapi imádság, az elmélkedés.
A hit azonban nem magánügy, azaz nem mondhatom,
hogy „csak rám tartozik,”
hanem kiszélesedik, s ennek
megfelelően a hitélet második területe az Egyház
közössége, melynek tagjait a
közös hit és annak megvallása tartja össze. A hívő
közösség azonban nem zárkózik be, nem akar belterjessé válni, hanem kitárulkozik, megmutatja magát a
világnak, felmutatja azokat
az értékeket, amelyek szerint él. Ezt a harmadik
területet missziónak is nevezzük. A történelem során
többször érték a keresztényeket és azon belül a katolikusokat olyan vádak, amelyek szerint túlságosan törekszenek a hit bensőséges
megélésére, és nem eléggé
nyitottak a világ felé. A
most zajló Hit éve ennek
fényes cáfolata.
„Be kell látnunk: Ha kérdeznek, becsületesen, felelni
kell. A harcot becsületesen
fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a
szerepet becsületesen el kell
játszani, keményen és tekintet nélkül. Mondogatni kell
a fellebezhetetlen, sziklakemény, erősítő, vigasztaló
igét: Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni
nem lehet.” (Dsida)
Ehhez nem kell semmit
sem hozzátenni. Csak megfogni a fanyelet, és dolgozni.

ELVESZETT
Eltűnt a képen látható kutya. Aki tud
róla valamit, kérjük, jelentkezzen a 003670/42-43-261-es telefonszámon. A becsületes megtalálónak 10.000 Ft-ot adunk!
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Népes családjuk mellett tisztelőik, barátaik
és a gyülekezet tagjai is
részt vettek Papp József
nyugalmazott baptista
lelkipásztor és felesége,
Gneth Aranka közelmúltban rendezett gyémántmenyegzőjén.
A pár 60 éve Békéscsabán
fogadott örök hűséget. Józsi
bácsi munkájából adódóan
sokfelé szolgáltak az országban, négy gyermekük: József,
Ágnes, Éva és Emőke Székesfehérváron született, aztán
hosszabb-rövidebb ideig éltek
Csepelen, Velencén, Komlón,
Pakson és persze Békésen,
ahol nyugdíjas éveikre maradtak. Papp József 1976 és 1984
között volt a békési baptista
gyülekezet lelkipásztora, ekkor sújtott le városunkra a

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ

A PÁLYÁN
Mint tudjuk, minden magyar ember legalább két dologhoz,
a politikához és a labdarúgáshoz mindenki másnál jobban ért.
1950-ben ezen a napon, július 16-án a történelem egyik legnagyobb nézőserege gyűlt össze Rio de Janeiróba a foci-világbajnokság döntőjére. Az efféle sportesemények természetesen sok nézőt
vonzanak, a nézők pedig sokszor hajlamosak megfeledkezni arról,
hogy egy dolog a lelátón lelkesedni vagy éppen elméleteket gyártani, és egy másik dolog a pályán eredményesnek lenni.
Egy meccsen a nézők, még ha akarnak, sem léphetnek pályára.
Az élet viszont tartogat olyan meccseket, ahol mi magunk választhatunk: játékosok vagy nézők leszünk-e. Az Egyház története úgy
indult, hogy a résztvevők többsége játékos volt, és csak néhányan
ültek a lelátón. A többség aktívan részt vett az Egyház küldetésében, Isten pedig megáldotta a hajlandóságot. Ám az idők során
egyre többen pártoltak át, míg ma a többség csak szemléli a kis
„profi” csapatok működését, és közben megnyugtatja lelkiismeretét, hogy azért mégis a stadionon belül foglal helyet. Ne felejtsük
el: az Egyház élete ma is a pályán zajlik…
Makovei Róbert

Gyémántmenyegzőt ünnepelt
a nyugalmazott lelkész családja

nagy földrengés, és ekkor vált
szükségessé a régi imaház
lebontása, az új felépítése. A
munka 1983-ra fejeződött be.
Mások mellett ezt is felidéz-

ÁLLÁSBÖRZE
Európai baloldali akciónak tartja a miniszterelnök a
Tavares-jelentés európai parlamenti elfogadását. Az
európai baloldalnak két gondja van a kormánnyal és
Magyarországgal: egyrészt „nem tudják lenyelni a
békát”, hogy a magyar választók 2010-ben 2/3-dal
leszavazták az akkori baloldali kormányt, másrészt
mivel a baloldal összefonódik a pénztőkével, folyamatosan a bankadó visszavonását és a rezsicsökkentés megszüntetését akarja elérni. „A szovjet birodalom fennállása óta egyetlen más külső hatalom sem vette a bátorságot, hogy nyíltan, jogi formát választva korlátozni akarja a magyarok függetlenségét. Mi nem akarunk egy
európai birodalomban élni, amelynek van egy központja Brüsszelben, és megmondják, hogy mi itt, a periférián vagy a tartományokban mit csináljunk”. A magyarok
a szabad nemzetek Európájában akarnak élni - jelentette ki. Ezek után a „Magyarországot megillető egyenlő
elbánásról” című határozati javaslatot 269 igen szavazattal, 6 ellenében fogadta el a parlament. A magyar
Országgyűlés így megvédte Magyarország szuverenitását és a rezsicsökkentést. Az MSZP országgyűlési képviselői a szavazáskor szándékosan nem voltak az ülésteremben. Ugyanakkor az MSZP EP-képviselői az Európai
Parlamentben a Magyarországot elítélő határozatot
kivétel nélkül megszavazták.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- lóápoló, gondozó (tapasztalattal rendelkező férfi)
- címerezés (alkalmi munkavállalás)
• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- ruhaipari minőségi ellenőr
- bolti eladó
- kőműves
- ács
- varrónő
- pék
- virágkötő (alkalmi foglalkoztatás)
- temetői munkában jártas műkőkészítő
- varrógépműszerész
- kereskedelmi ügyintéző (pályakezdő)
További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.
E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

Tisztelt Békési Újság szerkesztősége!
Június 30-án vasárnap délután fél hat körül indultunk el
lányommal és két unokámmal a régóta tervezett kirándulásra.
Sajnos nem sokáig örülhettünk. Tarhos-Vésztő között a második
kanális-hídon a kanyarban frontálisan ütköztünk a Vésztő felől
jövő nagymotorral. Isten kegyelme és csodája, hogy mind a négyen
saját lábunkon szálltunk ki az összetört autóból. A további csoda,
ahogy az érkező kocsik utasaitól segítséget kaptunk. A mentősök,
tűzoltók, rendőrök, később a kórházban az orvosok, ápolók segítsége mind-mind bátorított a helyzetünk elviselésére. Köszönet érte
mindnyájuknak!
Mi pedig a következő idézet szerint haladunk a testi-lelki gyógyulás útján:
„…De megtanít gyakorolnod magad
a célt keresni más az ok helyett,
mosódni méltó próbáid alatt,
meglátni, hogy az Úr most így szeret…”
Szabó Andrásné

ték a gyémántmenyegző ünnepi istentiszteleti alkalmán.
A jelenlegi lelkész, Péter
István kiemelte: nem a Papp
házaspárt ünneplik, hanem

Istent dicsőítik, akinek kegyelme folytán egymás számára, családjuk számára, gyülekezetük számára áldás lehettek. A köszöntések során kiemelték Józsi bácsi és Aranka
néni derűjét, hűséges szolgálatát, ragaszkodásukat Istenhez,
kifogyhatatlan erejüket mások
terheinek hordozásában.
A műsorban a Papp gyerekek
is felléptek egy házastársaikkal
közös ének-produkcióval, továbbá az unokákból álló énekkar is
zenélt. Mindannyian köszönetüket fejezték ki azért a szeretettel
teli, egymásra figyelő, rendezett
házasságért, melyet Papp József
és felesége példaként állított
gyermekeik és unokáik elé. A
mindenki által szeretett és tisztelt jubiláns házaspárnak 15
unokája és 7 dédunokája van,
akik zömében távolról érkeztek
Békésre: a család számos tagja
Budapesten, Jánoshalmán és
Pécsett él.
Szegfű Katalin

Békésen a Kossuth utca 35/1. szám alatti,
OMV kúttal szemközti

KÉZI AUTÓMOSÓ

már két állással, valamint
porszívózási lehetőséggel várja
kedves régi és új vendégeit a hét minden napján!
Tegyen egy próbát, keressen fel minket!
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Csak foci van a világon

– Úgy hallottam jelentős
eredménnyel dicsekedhet idén a
csapatod. Mire is gondolhatok?
– Labdarúgásban a Békési
FC csapata a megye harmadik osztályából feljutott a
második osztályba. Az i-re a
pont az utolsó meccsünkön
került fel, mikor is az Elek FC
csapatát 4:1- re megvertük,
mi lettünk a bajnokok, s így
egy osztállyal feljebb kerültünk. Ezt mi csak egy lépcsőfoknak tekintjük, a távlati
cél minél feljebb jutni, bizonyítani a csapat erejét, tehetségét. A küzdelem során 22
meccsből mindössze négyszer

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Nincs tévedés, nem véletlenül hiányzik a „nem”
szó a címből. A mindössze 16 éves, határozott, szerény, csupa izom, vékony fiatalember, Csikós
István életét szinte teljesen a foci tölti ki, mint
beszélgetésünkből is kiderül. Jó, jó – ez fiús dolog,
mondhatják. Szerintem pedig ez most más, több.

kaptunk ki a szezonban. Ez a
siker természetesen nem csak
a csapat érdeme, hanem

nagyrészben az edzőnké,
Bíró Péteré. Személy szerint
arra vagyok nagyon büszke,
hogy az idén én lettem a gólkirály. Harminckét gól fűződik a nevemhez.
– A nagymamád mesélte
büszkén, hogy te vagy a csapatkapitány. Hogyen érdemelted ezt ki?
– A csapatkapitányt az edző
jelöli ki. Egy csapatkapitány címet előbb ki kell érdemelni, és
a felelőssége is nagy, hiszen ő is
irányítja a többi játékost meccs
közben. Persze ahogy ki lehet
érdemelni, úgy el is lehet veszíteni ezt a megbízatást, például
nem megfelelő hozzáállással.
– Mit csinálsz, ha nem focizol?
– A Békés Megyei Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény békési oktatási egységének padjait koptatom. Mezőgazdasági gépszerelőnek ta-

nulok, most leszek tizenegyedikes. Ha sikeresen befejezem
az iskolát, mezőgazdasági
gépszerelő szakmunkás leszek. A legtöbb időmet a tanulás mellett a labdarúgás
tölti ki, de azért marad időm
másra is, például szívesen horgászom. Széles baráti köröm
van, és szívesen „lógok” velük
együtt. Jókat focizunk, bulizunk, hülyéskedünk.
– Szokták mondani: „Nem
csak foci van a világon.” Te
erről miként vélekedsz?
– Számomra ez nem érvényes, mert már 6 éves korom
óta rúgom a bőrt, és 12 éves
koromtól igazolt játékos
vagyok. Edzést vagy meccset
még soha nem hagytam ki
nyomós indok nélkül, egy kis
megfázás még nem akadály.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Csaplár György temetőgondnok.

Új szívvel élhet tovább a békési férfi
KÜZDELEM

Külföldrôl, néhány nap alatt érkezett az életet mentô szerv

Folytatás a címoldalról
Innen került a csabai kórház
intenzív osztályára. Kevéssel
később Szegedre, onnan pedig
Budapestre a Semmelweis
Egyetem Szív- és Érsebészeti
Klinikára. Állapota válságosra
fordult, többször újraélesztették, és hamar nyilvánvalóvá
vált az orvosoknak, hogy csak
a szívátültetés ad reményt a
túlélésre. Ilyen operációból

Mátyás várólistára került és igazi csoda,
hogy pár napon belül
akadt is megfelelő szív.
tavaly 22-t végeztek Magyarországon.

Ez annak köszönhető, hogy
Magyarország 2012-ben csatlakozott az Eurotransplant
szervezethez, amely jelenleg
nyolc európai ország transzplantációs központjait és donorkórházait tömörítő kiszolgáló
szervezet. A család úgy tudja,
Pikó Mátyás új szíve külföldről, Németországból érkezett
e szervezeten keresztül. Az
átültetésre június 21-én hajnalban került sor. A műtét
sikeres volt, és azóta, ha lassan
is, de megkezdődött a békési
férfi talpra állása. Jelenleg még
a fővárosban tartózkodik utókezelésen, de rövidesen hazatérhet.
– Orvosai azt ajánlották,

Kezdik az óvoda
átépítését
Napokon belül elkezdődik
a Bóbita Integrált Tagóvoda
épületének átépítése. Az
Ótemető utcai régi elavult
épületet egy korszerű intézmény váltja fel, és megnő az
intézmény kapacitása is tájékoztatott Izsó Gábor polgármester. Modernizálják a
tornaszobát, és egy mozgásfejlesztő helyiséggel egészítik
ki. Kialakítanak egy többcélú termet, amely alkalmas
lesz arra, hogy különféle cso-

portos foglalkozásokat tartsanak. Az eddig 75 fő gyereket befogadó háromcsoportos
óvodában további három csoportszobát építenek, így a
befogadható gyermeklétszám
megduplázódik.
A fejlesztés 199 millió 956
ezer forintos pályázati forrás és
10 millió 524 ezer forintos
önerő mellett valósulhat meg,
tehát a beruházáshoz mindössze
öt százalékos önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. 

hogy otthon egy elkülönített
sterilszoba várja – mondta el a
Békési Újságnak Pikóné Varga
Erika, aki az utóbbi hetekben
rengeteget aggódott férjéért,
félve, hogy elveszítheti őt. A házunkban van egy kisebb szoba,
amit úgy kellene berendeznünk, hogy megfelelően fogadni tudjuk a férjemet. Meszelés,
talán tapétázás kellene, linóleum. Olyan átalakítások, amik
lehetővé teszik, hogy könnyen
lehessen fertőtleníteni, naponta
többször is, hiszen az első pár
hónapban nagyon fontos, hogy
minden fertőzéstől óvjuk őt.
A család, amely nehéz
anyagi körülmények között
él, ehhez kéri lapunk olva-

sóitól, az együtt érző békésiektől a segítséget. Anyagi
támogatást az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára
várnak, száma: 5320007715278386. A száma Pikó Gábor nevén fut.
De köszönettel vennének
természetbeni felajánlásokat
is: meszet, homokot vagy
önként vállalt szakmunkát.
Az idő sürget, mert szerencsés
módon Pikó Mátyás egyre
jobb állapotban van, és orvosai
szerint e hónapban hazajöhet.
Kérjük, aki tud, akármilyen
kicsiny összeggel is, segítse Pikó Mátyás ajándékba kapott
új életét.
Szegfű Katalin

Julika néni 90 éves lett

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Hajléktalan Átmeneti
Szálló több mint húsz éve
igyekszik megoldást találni és
kínálni a hajlék hiányában élő
emberek gondjaira – leginkább
Békés városában és annak környékén. Célunk kezdetektől
fogva a hajléktalan emberek
segítése, napi gondjaik enyhítése, az otthonát és sokszor reményét vesztett ember önbecsülésének és társadalommal való
kapcsolatának helyreállítása.
Intézményünkön belül szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük és jobbítjuk, hogy a hajléktalanná válás terhét, nehézségeit orvosoljuk, enyhítsük.
A sokfelől és sokféle problémával hozzánk forduló embe-

reknek személyes odafordulást
és szaksegítséget kínálunk,
intézményünkkel pedig hátteret és támogatást, menedéket
és szállást nyújtunk részükre.
Törekszünk arra, hogy már
a felvételi folyamatot elkezdő
munkatárs legyen a későbbi
segítő. Nagy hangsúlyt kap
ebben az időszakban a szociális munkás és a kliens közötti
bizalmi kapcsolat kiépítése,
mely különös értéket képvisel
a gondozási munkában. A
szállón minden kliens személyre szabott segítséget kap
ügyének intézéséhez, motivációjának erősítéséhez, annak
érdekében, hogy a kilábalhasson a hajléktalanságból.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakását:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,
komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.
– Békés, Veres P. tér 7. A. V/15. szám alatti 2 szobás,
komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 2.300.000 Ft.
– Békés, Veres P. t. 7/A. V/13. szám alatti 2 szobás,
komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 3.200.000 Ft.
– Békés, Széchenyi t. 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlethelyiség. A vételár: 7.800.000 Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
• Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó.
• Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
• Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó.
• Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. augusztus 9. (péntek) 12 óra.

A napokban ünnepelte 90. születésnapját Pocsaji Gáborné.
Izsó Gábor polgármester személyesen vitte el neki a miniszterelnök által aláírt oklevelet, s köszöntötte őt Békés város nevében. Julika néni négy gyermeket nevelt fel, s a még élő három
gyermeke több unokával és dédunokával örvendeztette meg őt.
Isten éltesse Pocsaji Gábornét!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja a kizárólagos
tulajdonában álló tarhosi, az alábbi helyrajzi számon
(hrsz.: 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131) lévő belterület alatti ingatlancsoportját. Bővebb információ az
ingatlan értékesítéséről személyesen kérhető a Békési
Polgármesteri Hivatal 32-es irodájában. A teljes pályázati felhívás a bekesvaros.hu honlapról letölthető.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház eladó nagy kerttel, gyümölcsfákkal. Tel.: 66/
412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon: 70/
554-94-24.
Fáy utcában felújított háromszobás 3.
emeleti lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 30/461-77-70.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Fáy András utcában III. emeleti kétszobás
lakás eladó vagy kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/389-29-66.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Veres Péter téri 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, teraszos földszinti lakás eladó. 20/383-41-45.
Békés központjától 5 percre, két generáció kényelmes együtt lakására is alkalmas
hőszigetelt, klimatizált, padlófűtéses családi ház eladó. Két garázs. 30/27-947-60.
Ház eladó a Magyari u. 41. szám alatt.
20/98-33-487, 70/509-36-08.
Kertes házat tömblakásra cserélnék.
70/52-89-730.
Nagykertben téliesített nyaraló kövesúthoz
közel fizetéskönnyítéssel eladó. Jószágokat, szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Régi típusú családi ház a Mikes u. 1. szám
alatt eladó. Tel.: 30/590-69-38.
Bercsényi u. 5. szám alatt nagy építési telek rajta lebontandó ház eladó. Tel.: 20/
347-23-95.
Fáyn felújított földszinti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Kossuth 23-ban I. emeleti 2,5 szobás,
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/330-20-40.
Kamuton 2,5 szobás kockaház féláron
eladó. 70/539-09-40.
Négyszobás, kétkonyhás, két családnak is
alkalmas ház a Keserű sor 20. alatt eladó.
Érd.: 30/225-78-24.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Érd.: 30/739-62-58.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Érd.: 70/214-41-44.

Apróhirdetések
Karacs 8-ban második emeleti, felújított,
középső lakás eladó. Kockaházat beszámítok. 30/554-53-66.
Omniánál I. emelet 7. szám alatti 1,5 szobás, felújított lakás eladó. Érd.: 30/29979-07.
Kertes házamat tömblakásra cserélném
sürgősen. 30/587-18-06.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-308, 1720 óráig.
Karacson az ábécé mögött III. emeleti 1
+ 2 félszobás, felújított lakás eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.: 70/
330-20-40.
Egyszobás, 50 m2-es, erkélyes lakás eladó
a Baky utcában. 70/387-43-35.
Megegyezés szerint eladó háromszobás,
összkomfortos ház. Érd.: 30/95-27-364.
Ház eladó. 70/514-38-45.
Ötszobás ház két fürdőszobával a Mátrában gyógyfürdő és horgásztó közelében
eladó. 36/371-006.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház
eladó a Tárház u. 36. alatt. Üzenetét a
postaládába kérem.
Kúriaszerű, nagyméretű családi ház a
Mátrában eladó, vagy békési, mezőberényi házra cserélhető. 30/390-85-99.
Békés központjában, a gimnázium mögött
kétszobás, összkomfortos kis családi ház
eladó. Érd.: 66/634-293.
Áron alul sürgősen eladó egy háromszobás, összkomfortos családi ház. Érd.: 30/
95-27-364.
Csallóközi u. 80. számú ház eladó. Érdeklődni ott lehet délutánonként.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Két nagyszobás kertes házam nagy telekkel, gázfűtéssel eladom 1,5 millió Ft-ért.
Kecskeméti u. 51.
Régi ház nagy udvarral jó helyen olcsón
eladó. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/94-99365, este.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Pennyvel szemben kertes, egyszobás,
konyhás, fürdőszobás házrész eladó.
Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.: 20/42-42-383.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Tompa u. 23. alatti közművesített kertes
ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
20/921-68-71.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Táncsics u. 8. szám alatt régi típusú családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 30/
439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fürdőhöz közel kétszobás, félig felújított
ház eladó 5,5 millió Ft-ért. Tel.: 70/22804-57.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. 30/30-65-304.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik téglából épült polgári ház eladó vagy másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Bánhidai részen kertes családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/46-20-746.
2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtésű háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: JÚLIUS 23. KEDD 12 ÓRA.

Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfortos családi ház melléképülettel beköltözhetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady utcában földszinti 2,5 szobás lakás
eladó. Irányár 10 millió Ft, valamint garázs
2,2 millió Ft. Érd.: 30/381-83-58 .
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
KIADÓ INGATLAN

Fáy 6-ban garázs kiadó, jó beállási lehetőség. 66/412-642.
Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.
INGATLANT KERES

Olcsón kiadó kertes házat keresek sürgősen. Tel.: 30/518-07-28.

KERT
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/67054-57.
Malomasszonykertben 1200 m2 kert
eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/488-14-51.
Malomasszonykertben 2591 m2 kert kőépülettel eladó. Villany, fúrt kút, WC van.
Tel.: 20/298-43-47, 70/403-27-97.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség van.
Tel.: 66/643-045, 20/560-91-75.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Megkímélt 206-os 1100 cm3 Peugeot nyugdíjas nő tulajdonostól eladó. 66/739-890.
Simson 51-es eladó. Érd.: 30/457-23-02.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval,
sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és gumikerékkel eladó. 30/981-57-60
Jó állapotú kétüléses piros autó eladó.
Legelő u. 30. Tel.: 66/417-837.
Opel Astra Combihoz tetőcsomagtartót
keresek megvételre. Tel.: 20/331-30-09.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Jó állapotú Jawa Babetta eladó. Érd.:
30/457-23-02.

ÁLLAT
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.
Malac eladó. Tel.: 66/413-690.
Előnevelt bütykös kislibák eladók. Érd.:
30/278-60-65.
Cirmos kiscica ingyen elvihető. 20/22085-26.
Birka eladó vagy szalmára cserélhető.
Tel.: 70/343-73-36.
1 db háromhetes borjú eladó. Tel.: 70/
282-79-82.
Csirke, pulyka, liba, kacsa eladó, előnevelt is. Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Fiatal kacagó gerlék, vadasak és fehérek
eladók. Érd.: 30/349-44-72.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra kereslek, legyél 40
körüli, független férfi. 20/427-29-74.
53 éves magányos, egyedül élő molett nő
keresi 50-58 éves magányos férfi társaságát. Tel.: 70/36-06-247.
50 éves hölgy keresi párját komoly kapcsolatra. Kérlek, hívj. 20/36-00-470.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Szakképzett takarítónő alkalmi munkát
keres. Tel.: 30/75-30-187.

A Nett Front Kft. irodai
alkalmazottat keres adminisztrációs munkakörbe azonnali
kezdéssel, minimum középfokú angol vagy német nyelvtudással. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: 5650 Mezőberény, Gyomai út 26.
Telefon: 66/424-102.

Gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkező alkalmi segítőt keresek mezőgazdasági
munkára. 30/232-29-89.
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4 órában
kőműves munkát, segédmunkát, kosárfenékfonó, napszámos munkát keres. Tel.:
20/326-79-26.
Takarítói munkát keresek. 70/514-38-45.

Eladó bontásból ajtó, ablakok, továbbá
mosogatógép, beépíthető gáztűzhely, sarokkanapé, Audi 2.5 TDI alkatrészek.
70/618-37-09.

Üvegezett, különböző méretű ablakszárnyak eladók, vagy kúpcserépre cserélhetők megegyezés szerint Töltésnek
törmelék ingyen elvihető. Szabó D. u. 27/1.

EGYÉB
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Sárgabarackot, cefrének valót vásárolnék.
30/96-71-971.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, páraelszívó,
konyhaszekrény kéttálcás mosogatóval
bűzelzáróval vagy cserélhető kemény tűzifára: Tel.: 70/776-40-61.
Eladó: kiságy, görgős járóka, babakocsi,
sport babakocsi, etetőszék, gyermek
autósülés, kis tricikli. Érd.: 70/318-23-91.
Jó állapotban lévő 120 literes villanybojler
olcsón eladó. Tel.: 70/618-19-65.
Számítógép asztal, íróasztalnak is használható olcsón eladó. Érd: 70/389-29-66.
Bontásból 55x87x170 cm-es beépített
csempekályha eladó. Érd.: 70/367-08-14.
2 db rekamié, 6 fotel, előszobafal, gázpalack, 2 db ágy, ágybetét, háromrészes
ülőgarnitúra, fagyasztóláda eladó. Érd.:
30/739-62-58.
Négykerekű kézikocsi eladó. 30/57-44-088.
Fehérített fűzvessző, elektromos rokkant
kerékpár eladó. Érd.: 30/590-69-38.
Cserepes kék klivia eladó. 20/355-77-26.
Hilti 72-es ütvefúró szerszámokkal, utánfutó kétéves műszakival, villanymotorok,
benzines szivattyú, hidraulika csövek, kis
traktoreke eladó. Tel.: 66/412-862.
Kis keskeny asztalt veszek konyhába, kb.
60 cm széles legyen. 20/36-00-470.
Vegyes tüzelésű kazán eladó. Tel.: 66/
634-214.
94 cm-es hőszigetelt üveges pácolt ajtó
tokkal eladó. Érd.: 20/560-91-75.
720 ml-es befőttesüvegek és 2-3 dl-es
dzsemes üvegek eladók. 70/647-13-73.
Jó állapotú libikóka olcsón eladó. 30/5744-088.
Veres szilva cefrének, szedéssel eladó.
20/55-77-26.
Búzaocsú eladó. 30/232-29-89.
Rokkant kocsi új akkumulátorral jó állapotban eladó. Érd.: 30/300-05-19.
Zanussi kombinált hűtőszekrény kis hibával sürgősen, olcsón eladó. 30/57-44-088.
Smeige felülfagyasztós 274 literes hűtőszekrény jó állapotban eladó. Ár: 35 ezer
Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.:
30/376-69-16.
Szárított kukorica eladó. Érd.: 66/410-204.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6 ezer
Ft-ért, függönykarnisok különböző méretben 3 ezer Ft-ért eladók. 20/416-91-17.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Eladó egy Pentium III-as és egy Pentium
IV-es számítógép, jó állapotú asztali körfűrész. Vásárolok rossz tévéket, hűtőt,
mosógépet, centrifugát, villanymotort.
Tel.: 30/254-36-86.
Duplaszárnyas üvegajtó 200x90-es,
futószőnyegek, ajtólapok, mosogatónak,
konyhaszekrénynek munkalap eladó.
66/739-890.
Csepel varrógép, gobelin kép, üst eladó.
70/612-83-74.
2 db 170-180 cm magas, rózsaszín, duplavirágú leander eladó. Tel.: 20/34-80-061.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Jó minőségű tehéntej eladó. Kispince u.
47. 30/410-40-12.
Fényterápiás készlet és forró gőzös
porszívó vasalóval sürgősen eladó
Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Terménydaráló áron alul eladó. 70/23673-57.
Eladók: hűtőszekrények, szekrények, gyermekruhák, játékok, vállfák, befőttesüvegek. Érd.: 20/972-10-49.
Cserép és tégla bontásból olcsón eladó.
66/415-022.
Zalakarosi egyhetes kétszemélyes üdülés
78 ezer FT értékben 45 ezerért eladó.
Érd.: 70/22-63-398.
Óceán Mániás és Mi Világunk matricák
eladók. Kopasz u. 23. 70/586-26-90.
Rossz akkumulátort veszek. 30/254-36-86.
Eladó: 120 l-es hűtőszekrény, kétszemélyes
rekamié, kétajtós régi típusú szerkények, kis
szekrények, székek, hokedlik, konyhaasztal,
varrógép, fotelágy. Tel.: 66/634-293.
Körfűrész eladó. 30/30-90-958.
Rózsaszín és piros leánderek eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.

Békés, Teleky u. 17.
Telefon: 66/411-023

AKCIÓ!
3 db póló
vásárlásakor
a NEGYEDIK ajándék!
Minden nap
30%-os kedvezmény
egyes árukra!

Berill Ékszer és Zálogház
NYÁRI AKCIÓ!
Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez
kedvezôô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,
a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Címünk: Békés, Rákóczi u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18
óra, szombat 8-12:30-ig.
Telefon: 70/608-88-45

JÚLIUSI AKCIÓ:
Dog cow 15 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Pro Plan 14 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Italian cat 830 gr macskakonzerv .. 260 Ft (313 Ft/kg)
Dax 1240 gr konzerv...................... 279 Ft (225 Ft/kg)
Power dog 1240 gr konzerv .......... 289 Ft (233 Ft/kg)
Dax 410 gr konzerv........................ 119 Ft (290 Ft/kg)
Dax macskatáp .......................................... 319 Ft/kg
Prevital macskatáp .................................... 480 Ft/kg
Kitekat steril macskatáp ............................ 499 Ft/kg
Whiskas steril macskatáp .......................... 750 Ft/kg
Friskies macskatáp .................................... 690 Ft/kg
Dax Dog 10 kg kutyatáp .............. 1950 Ft (195 Ft/kg)
Millárió 3 kg kutyatáp .................. 599 Ft (199 Ft/kg)
Mixi 10 kg kutyatáp .................... 1599 Ft (160 Ft/kg)
Charli 20+3 kg kutyatáp .. 5999 Ft (261 Ft/kg) + póló
BOLHA- ÉS KULLANCSIRTÓSZEREK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Várjuk kedves vásárlóinkat!
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Vastaps a roma tehetségeknek

A gálára teltház előtt a
Szarvasi út 15. alatt került sor
június 30-án. A kiválasztott
20 tehetség egy hónapon
keresztül részesült intenzív
képzésben. A roma fiatalok
furulya, ének, basszusgitár és
akusztikus gitár foglalkozásokon vettek részt kiváló zenepedagógusok vezetésével. A
foglalkozások nemcsak a zenei
fejlődést támogatták, hanem
közösségépítőek is voltak,
ahol a fiatalok megoszthatták
egymással problémáikat, sikereiket.
A közönséget és a fellépőket Fábián Tamás, a Reményhír Alapítvány elnöke köszön-

valósulhat meg a segítségükkel, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programjának keretében. Ezután következett a
furulyások, az énekesek és végül a gitárosok jól felépített
műsora. A végére valódi
örömzenélés
kerekedett,
melybe a közönség is bátran
és nagy kedvvel kapcsolódott

PLÜSSBARACK
Az Egy nyelvet beszélünk rovatban volt
már szó a zöldségesek tábláján szereplő rövidítésekről (pari, ubi), de nem mehetek el szó
nélkül egy, az interneten látott tábla mellett,
melynek felirata: PLÜSS BARACK 300 Ft,
BOROTVÁLT BARACK 400 Ft. Ha két
hónappal később még érne ilyesmi, és deresedne a gyümölcs halántéka, akkor azt írhatnák ki, hogy ŐSZI BARACK. Ha jobban
meggondolom, Ausztriában hozzácsaphatnák az ANNEKTARINT is.
Felteszem, nem az amerikai elnökről van
szó, no de a nyelvről csak pontosan, szépen,
ahogy a csillagkulcs megy a réten! Tehát
figyelembe véve az árakat, rögtön megállapíthatjuk, hogy a barack borotválása jövedel-

mező. Ezt a tevékenységet bizonyára a borbélyházban végzik, nyár közepén, mert most
van néki a fazonja. A gyümölcs „tollfosztása”
igazi non plüss ultra, továbbá (nem számítva
természetesen az adót és az illetékeket) plüssmínusz 100 Ft-ot hoz – szó szerint - a konyhára. Akár jöhet belőle plüss egy kiló! Aki
pedig barackügyben kukacoskodik, azt plüsse meg a guta, avagy plüssék a mókusok elé!
Tekintve, hogy Békésen vagyunk, barackügyben meg kell osszam azt a székely bölcsességet is, hogy amiből lekvárt lehet főzni,
abból pálinkát is - igaz, elsőre kicsit furcsa a
palacsintába tekerve, de bizonyára néhányan
azt is meg tudnák szokni…
Szilágyiné Szabó Ágnes

A SZERZŐ FELVÉTELE

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a békési Reményhír Alapítvány roma
fiatalok tehetséggondozását vállalta a zeneművészetek területén. A „Fókuszban a tehetség” című
NTP-RITP-12-P-013 azonosító számú projekt
záró rendezvénye azt is szolgálta, hogy amint a
pályázatban vállalták, a tehetségek bemutatkozzanak a nyilvánosság előtt.

Egy nyelvet beszélünk

tötte. Elmondta, milyen nagy
öröm a számára, hogy tehetséges gyerekek zenei fejlődése

be, végül vastapssal köszönte
meg a kapott zenei élményt.
Szegfű Katalin

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 16-30. KÖZÖTT
Július 28. vasárnap 8-12 óráig
Jakab-napi vásár a piacon. Fellép a Hagyományőrző Népdalkör, Petneházi Géza, Kamuti
Néptáncegyüttes, Izsó Borbála és Barócsi
Janka. Pásztor János biotermesztő előadása a
tönkölybúza jótékony hatásáról. Kísérő rendezvények: kenyérdagasztás, csigakészítés,

kötöttgaluska készítése, arcfestés, tönkölybúza
vásár, mezőgazdasági gépek bemutatója, péksütemények bemutatója, kiállítás a kenyérsütés eszközeiből, kézműves foglalkozások. A
torkoskodók piacán kemencében sült kenyér,
kaszásleves, vízi cibere, és „lakós” cipó ingyenesen kóstolható.

Óvatosan fürdőzzön
szabad vizekben
Tovább a megújulás útján

Természetes fürdővízben a kijelölt helyeken
lehet fürdőzni, illetve ott, ahol a fürdés nem
esik tiltó rendelkezés hatálya alá. Tilos fürdőzni hajóútban, kikötőkben, vizisí-pályákon,
komp és révátkelő helyek 100 méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben, hidak 100
méteres körzetében, éjszaka és korlátozott

látási viszonyok között, viharban, továbbá ahol
azt tiltó tábla jelzi.
Néhány jó tanács:
- Ne fürödjön teli gyomorral!
- Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
Hűtse le magát előtte!
- Soha ne ússzon egyedül, gyermekek társnak lehetőleg felnőttet válasszanak!
- Figyelje a strand területét jelző bójákat!
- Ne fürödjön alkoholos állapotban!
- Figyeljen a viharjelzésekre!
- Azonnal menjen ki a vízből, ha fázik, és
törölközzön szárazra!
- Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
- Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!
- Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12
éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödjön a szabad vizekben!
- Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A
karúszó nem nyújt megfelelő biztonságot!
Biztonságos nyarat kíván a Békés Városi
Baleset-megelőzési Bizottság!

Még lehet jelentkezni
a dánfoki fotós táborba
Július 29. – augusztus 2.
között a Dánfoki Üdülőközpontban napközis fotós tábort rendez a kulturális központ. Napi hatórás műhelymunkára kezdőket és haladókat is vár a szakmai oktatást
folytató két fényképész, Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János.

A táborba 14 évnél idősebbek
jelentkezhetnek, saját fényképezőgéppel. Az elkészült legjobb alkotásokból a helyszínen kiállítást rendeznek. A
részvétel költsége személyenként 8000 Ft (az összeg csökkentett, hogy minél többen
részt tudjanak venni), amely

magába foglalja az oktatás
díját, napi egyszeri meleg
ebédet, valamint a szabad
strand használatát. Jelentkezési határidő: július 19. Jelentkezni a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
személyesen, vagy a 66/411142-es telefonszámon lehet.

a zenebarátok
A szokásoknak megfelelően
a zenei napok idején rendezte
meg éves közgyűlését a Békéstarhosi Zenebarátok Köre. Az
ülésen elhangzott, hogy a kör
által életre hívott Alapítvány a
Megújuló Tarhosért kuratóriuma a közelmúltban tisztújítást
tartott. Új elnöknek Gellénné
Körözsi Eszter gimnáziumi
tanárt választották, alelnöknek id. Vámos Lászlót. Új nevet vettek fel: Alapítvány Békés-Tarhosért.
Farkas Lászlóné, a zenebarátok tavaly megválasztott elnöke
ismertette az előző évben végzett munkát, és a további teen-

A SZERZŐ FELVÉTELE.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: INTERNET.

A nyár beköszöntével ismét nagyon sokan
keresnek felüdülést a vizek mellett, ami nagyszerű kikapcsolódás, de veszélyes is.
Nagyon fontos szabály: szabadvizek mentén
a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek
jelölik ki.

Koszorúzás a Tarhosi Énekiskola
alapítója, Gulyás György emléktáblájánál.

dőket. Ezek között említette
dr. Gyarmath Olga egykori tarhosi énekiskolai tanár jelentős
hagyatékának feldolgozását a
Jantyik Mátyás Múzeummal
közösen. A zeneiskola korábbi
igazgatója, Fejes Antal figyelemre méltó levélben köszöntötte az egyre idősödő tagságot, és életszerű javaslatokat
tett a kör megmentése, munkája hatékonnyá tétele érdekében. Ennek lényege, hogy egykori zeneiskolásokra építve újítsák meg nemcsak a zenebaráti
kör tagságát, hanem a zenei
napok eseményein résztvevők
bázisát is.
Sz. K.
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Hortobágyi János
magyar bajnok
terrel, magabiztosan győzött.
Ezzel újra válogatott lehet a
szeptemberi U23-as válogatott viadalon.
A juniorok között Darvasi
Anett három számban is re-

Középen a magyar bajnok Hortobágyi János, elöl Rácz András edző.

Az ifjúságiak országos bajnokságára Zalaegerszegen
került sor. A betegségéből lassan gyógyuló Nyeste Ágnes
képviselte színeinket. Ági 400
méteren kicsit óvatosan kezdett, de azután ragyogóan
futott, és 58.70 másodperccel
harmadik lett. Másnap 400
méteres gátfutásban éppen
lemaradt a dobogóról, így
negyedik lett.
Pár nappal később a juniorok és az U23-as korosztály
országos bajnoksága következett Nyíregyházán. A sorozatos sérülésekből felépülő gerelyhajító Hortobágyi János,
két év kihagyás után, bomba
formában tért vissza. Jani hatalmasakat dobott, és kis híján egyéni csúccsal, 65.25 mé-

mekül futott, mindháromban
döntőbe jutott. Az erős mezőnyben 400 méteren hatodik,
míg 100 és 200 méteren is
nyolcadik lett. A junior korú
Szűcs Sándor gerelyhajításban
a remek negyedik helyre dobta
magát. Botos Zsolt 400 méteren egyéni csúccsal (50.39)
kilencedik, míg 800 méteren
nagy küzdelemben hetedik
helyen ért célba. Pásztor
László 3000 méteres akadályfutásban ötödik helyezett lett.
Pankotai Kinga 100 méteren
és Németh Attila súlylökésben egyaránt tizenharmadikként végzett. A békéscsabai
színekben szereplő, de Békésen edző Perdi Zoltán, a
4x400 méteres váltó tagjaként
bronzérmet szerzett.

Tehetségkutatón
versenyeztek súlyemelőink
A közelmúltban Országos Tehetségkutató versenyen vettek részt a Békési TE Súlyemelő Szakosztály ifi reménységei.
végeztek, így a 45 kg-os
Balla István, az 50 kg-os
Fekécs Sámuel, és a 69 kg-os
Kántor Richárd. Különösen

FOTÓ: LAKATOS GYULA

A Budapesten rendezett
versenyen a békési szakosztály három versenyzővel vett
részt. A sportág népszerűsé-

Horgász
szemmel
Már rég elkezdődött a pergető szezon, de eddig nem voltak
fényes fogások a Kettős-Körös
felső és alsó szakaszain. Az
évnek erre a szakaszára kellően
felmelegedett a folyó: a táplálékhalak a felszín közelben tartózkodnak főként éjszaka, nappal viszont a vízréteg minden
magasságában, hiszen a fehér
halaknak is táplálékot kell
keresniük. A nappali időszakban a balinok rablásai igen látványosak, meg is tizedelik a
snecirajokat. Erre is megvan a
sajátos pergetési mód. Én elsődlegesen a felszín közeli woblerekkel próbálkozom, és kissé
gyorsabb orsótekeréssel mozgatom a csalit. Nappal a süllők a
fenék kövezésein, törések élein,
illetve az ágas-bogas akadók
árnyékos rejtekhelyein meghúzódva pihennek. Érdemes a
kora reggeli és az esti órákban
műcsalinkkal becsapni őket.
Sajnálatos módon a kedvenc
halam, az idei tavaszi illetve
nyári pergető halam hiányzik a
Kettős-Körösből, remélhetőleg
a jövő év bővebben lát el bennünket a fogás élményével.
A pergetés a kitartó horgászok sportja, hiszen sokszor
nemcsak a szerencse játszik
közre, hanem a Körös halbősége vagy haltalansága is. Az
utóbbihoz kell egy kis szemfülesség: folyton figyelni a halak
rablásait minden napszakban.
Sokszor hiába a jól megfigyelt
víz, nem úgy adja a folyó a
halat, mint várnánk. Szerencsére ezért mindig vannak örömteli fogások, ezért érdemes pergetni a Kettős-Körösön.
Szekerczés Sándor

Békés, Szabó Dezső u. 27/1.

gét célzó és szolgáló versenyen tizenöt szakosztály 110
versenyzője indult. A békési
serdülő korosztályos fiatalok
remekül szerepeltek, valamennyien az első helyen

Kántor Richárd volt elemében: hat jó gyakorlatot mutatott be, és 20 kg-mal javította meg legjobb versenyeredményét – mesélte lapunknak
Balog János edző.

Az első napon Gyuláról
Szanazugot érintve BékésDánfokig jutottak el, majd a
másnap a dánfoki kishajó-

országgyűlési
képviselő
(Fidesz) is, családjával. A politikus elmondta: szereti a vízi
életet, többször indult hason-

NYÁRI PERGETÉS
A KETTŐS KÖRÖSÖN

Zsozsó Vegyesbolt
Balról jobbra Balla István, Kántor Richárd, Fekécs Sámuel, Balog
János edző.

Összesen 178 személy választotta programjának az evezést, a vízitúrázást június utolsó hétvégéjén, a hetedik alka-

Silky folyékony szappan
1 liter 255Ft
Női-férfi tusfürdők 250 ml 320 Ft
WC papír
4 tekercses 2 rétegű 170 Ft-tól

Nyitva:
hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Június utolsó hétvégéjén
rendezték meg az atléták korosztályos országos bajnokságait. A Békési DAC versenyzői
kitettek magukért, érmeket és
értékes helyezéseket szereztek.

178-an eveztek
az idei Körös túrán

Dankó Béla (középen) a sárkányhajóban evezte végig a távot Dánfoktól Köröstarcsáig.

lommal megtartott Egy hajóban evezünk elnevezésű rendezvényen. A Körös szépségeivel
ismerkedni vágyó sportolók
között Pápáról, Kecskemétről,
Budapestről érkezetteket is
voltak, a megyéből békésiek
mellett csabaiak, gyulaiak és
orosháziak indultak. Sokan új
indulóként evezték végig a
napi 18-19 kilométeres távot.

kikötőtől Köröstarcsáig eveztek a Körösök vadregényes
tájain. A szervezők között
találjuk a Békési Önkormányzatot is, amely a Bagoly
Vendéglővel közösen biztosította a szombati vacsorát, a
pezsgős köszöntést és a termálfürdőzést.
A második napon a túrázókkal tartott Dankó Béla

ló túrákon, és három gyermekének is a vizek szeretetét
tanítja, ami az ország ezen
részén természetes. Dankó
Béla dicsérte továbbá a
Dánfoki Üdülőközpont megújulásának folyamatát, mint
elmesélte: a túra előtti éjszakát a táborban töltötték, és
szívesen térnek majd vissza
oda.
Sz. K.

Egy osztállyal feljebb kell bizonyítani
A második helyen zárt a Megyei III. osztályú labdarúgó bajnoki szezonban a Békési FC, így kivívta a jogot, hogy egy osztállyal feljebb lépjen. A
csapat 18 győzelmet aratott, és csak kétszer
kapott ki, valamint figyelemre méltó a rúgott 123
gól, a 41 kapott mellett.

Edzőmeccsek
Július 17. 18 óra
Békési FC-Jamina SE
Július 20. 17 óra
Békési FC-Mezőberény
Július 27. 17 óra

Bíró Péter vezetőedző lapunknak elmondta, hogy a
gyengébb őszi és erős tavaszi
idény eredményezte a magasabb osztályba kerülést, mely
a korábban sokat támadott
döntésük helyességét
igazolja. Mint ismert, a 2011-es
megyei I. osztályú bronzérem
után anyagi nehézségek miatt
önként lépett viszsza a harmadik ligába a Békési FC, amely szinte
kizárólag saját nevelésű játékosokkal küzd hétről hétre. A
csapat gerincét azok alkotják,
akik 2011-ben a megyei bajnokságot ifistaként megnyerték, hozzájuk néhány rutinos
békési labdarúgó érkezett haza. Jól teljesítettek az utánpótlás csapatok is: az ifik
(U19) és a 13 évesek bajnokok
lettek, a serdülők (U16) ezüstérmesek. A klub köszönetét

és elismerését fejezi ki Kun
Lajos, Puskás Károly és Gion
Márton edzőknek.
A Békési FC ezekben a
napokban kezdte el az augusztus 10-én kezdődő bajnokságra
való
felkészülést.
Heti négy edzés
mellett szerdaszombati
menetrendben
edzőmeccseket
játszanak. Jó hír,
hogy a következő
szezonra visszatér
Ollé Péter védő, Csikós Sándor
csatár, Reszelő József középpályás és Takács Máté kapus,
akik valamennyien saját nevelésűek. Így teljes létszámmal
áll újra össze a három évvel
ezelőtti megyei ifjúsági bajnokságot nyert csapattal a felnőtt
team. Bíró Péter az első évben
tisztes helytállást vár csapatától, aztán pedig hogy mielőbb
visszajussanak a Megye I-be.
Szegfű Katalin

Békéscsabai MÁV SE- Békési FC
Július 30. 18 óra
Jamina SE-Békési FC
Augusztus 3. 17 óra
Békési FC-Békéscsabai MÁV SE
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