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

Július 24-én egy gyerekeknek rendezett kerékpáros versennyel birtokba vették a közelmúltban kialakított új dánfoki
KRESZ-pályát. A Dánfoki
Üdülőközpont területén felépített pálya a Békés Bringa elnevezésű program részeként készült el, és célja, hogy a békési
gyerekek biztonságos körülmények között sajátíthassák el a
közlekedés szabályait.
A gyerekek közlekedési versenyével egybekötött pályaavatón Izsó Gábor polgármester
kiemelte: a város komoly figyel-
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Lapunk elé…
Nyáron sincs uborkaszezon
a békési események terén, és
hagyományosan nincs szünet
lapunk megjelenésében sem.
Ezúttal olvashatnak arról, hogy
településünk adott otthont a
megyei polgárőrök nagyszabású családi napjának, és hogy
használatba vették a Dánfoki
Üdülőközpont területén megépített KRESZ-tanpályát.

met fordít arra, hogy a jövő
kerékpáros generációi alapos
felkészítést kapjanak ne csak a
KRESZ elméletéről, hanem a
biztonságos és szabályos kerékpározás gyakorlatáról is. Ezt
szolgálja az új, modern
KRESZ-pálya, melyet a már
régen nem használható főtéri
helyett építettek meg, és melyet
a tervek szerint a rendőrséggel
közösen használnak majd. Erre
tett ígéretet a lapunknak nyilatkozó Ladányi Zoltán, a
Békési
Rendőrkapitányság
vezetője is, aki szerint a tanév-
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Birtokba vették az új dánfoki KRESZ-pályát

Hol vásárol
görögdinnyét?

Dankó Béla és Izsó Gábor vezették fel a gyerekek KRESZ-versenyét.

ben folyamatos, a városvezetéssel közös iskolai közlekedésbiztonsági akciók és képzések alatt
lesz jól használható a pálya.
A pályaavató közlekedési
versenyt Dankó Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A Fidesz képviselője három
napon át kerekezett Békés
megyében, 19 települést érintve. Mint elmondta, családja és
baráti köre összesen több mint
250 kilométert tekert az aktív
turizmus jegyében, és így
érkeztek el mind a tizenketten
a záró napon Dánfokra. Sz. K.

A városvezetés erős Fontos kérdések döntését
támaszai a polgárőrök segítheti a Tízek Tanácsa
A polgárőrök élen járnak a közért való munkálkodásban, nem csak
a rendezvények állandó hátterét adják, hanem feladatot vállalnak a
közrendvédelemben is, és ezért erős támaszai a városvezetésnek –
mondta Izsó Gábor polgármester a Dánfoki Üdülőközpontban
július 20-án megtartott XIV. Békés Megyei Polgárőr Napon.

Nagy örömmel adunk teret a
békési bölcsődei dolgozók írásának is, mellyel Dr. Lipták
Páltól búcsúznak. A doktor úr
48 éven át dolgozott bölcsődei
orvosként a városban.

A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége által szervezett szórakoztató napra
a megye számos városából és falvából
mintegy 850 polgárőr jött el. Együtt
hallgatták Dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét is.
– Jó Magyarországon polgárőrnek
lenni. Kiegyensúlyozott a közbiztonság,

Lapunkban interjút olvashatnak a cégvezető Barkász Sándorral, akinek a kezdeményezésére alakult meg a városvezetés
döntéseit szakértelmével segítő
Tízek Tanácsa.

melyhez a polgárőrök is hozzájárulnak.
Tagságunk mintegy 76 ezer személyt
számlál, szervezetünk egységes, a belső
béke példa lehet minden más civil szervezet számára is – mondta, és méltatta a
kormányt, amely 3 év alatt 2,1 milliárd
Ft-ot juttatott a honi polgárőrségnek.
Folytatás a 8. oldalon

Korábbi lapszámainkban igyekeztük bemutatni olvasóinknak
azoknak a békési cégeknek a vezetőit, amelyek a legnagyobb
helyi adófizetők. Ezek a cégvezetők a közelmúltban életre
hívott Tízek Tanácsa tagjaiként lehetőséget kaptak arra, hogy
tanácsaikkal segítsék a városvezetést a stratégiai kérdések
meghozatalában. Az interjúk sorában utolsóként Barkász
Sándort, a Békés Drén Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
– Ön a Tízek Tanácsa ötletgazdája.
Miért van szükség véleménye szerint
erre a testületre?
– A Tízek Tanácsa életre hívásakor két szempont vezetett. Egyrészt
mert úgy éreztem, hogy azok a vállalkozások, melyek jelentős helyi

adót fizetnek be, és nagyszámú békési munkaerőt alkalmaznak, nem
szólhatnak közvetlenül bele a döntésekbe. A cégvezetők nem kaptak
jelentőségüknek megfelelően teret a
közéletben.
Folytatás a 3. oldalon

polgármester, a művésztelepet Dr. Tuza Béla, a tábor
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Az augusztus 2 – 10. közötti hétre érkezik városunkba a
XXIII. Csuta tábor harminchat résztvevője. Idén is Európa
számos országából – mintegy
nyolcból plusz Magyarországról – lesznek résztvevői a
negyed százados évfordulóhoz
közeledő
rendezvénynek.
Szlovéniából és Szerbiából vár
„gólyákat”, vagyis először ide
vándorlókat Csuta György
házigazda. Az ünnepélyes
megnyitóra augusztus 3-án,
szombaton kerül sor 17 órától
a Bolyai utcai Alkotóházban.
Köszöntőt mond Izsó Gábor

fővédnöke nyitja meg. Közreműködik Zimmermann Kor-

nélia és Tóthpál Szilvia opera
és operett-énekesnő. Az ez évi
mottó, a nem kötelező, de
ajánlott téma a hal. A záró
rendezvény augusztus 9-én,
pénteken lesz, 16 órakor, a
békéscsabai Jankay Galériában, melyet Kepes András író,
újságíró nyit meg. Közreműködik Klenyán Csaba Lisztdíjas klarinétművész. Ugyanaznap este 19 órától a Bolyai
utcai Alkotóházban kerül sor
a Békés és Csuta György régi
barátjának, Tarján Pál operaénekesnek az ingyenes koncertjére.
P. T.

Harmadik alkalommal rendezte meg a Piacfelügyelet a
Jakab-napi vásárt a piacon. A
július 28-i rendezvény igazán
hangulatosra sikerült: aki a
hőség ellenére részt vett rajta,
bizonnyal nem bánta meg.
Sokan megtekintették a református asszonyok csigatészta
készítő és Nyeste Andrásné
kötöttgaluska-készítő bemutatóját, sőt, aki akarta, ki is próbálhatta ezeket. Fateknőben
dagasztották a kenyértésztát,
amiből lakós cipó készült: a
közepébe sütés előtt kolbászt
„költöztettek”. Szintén ingyen
kínálták a savanyú káposztával
készült kaszáslevest. A képzeletbeli színpadon fellépések
zajlottak, és a korábbinál több
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Kánikulában sült a kenyér
Ismét Nemzetközi
Művésztelep Békésen

Készül a „lakós cipó” a Jakab-napi vásáron.

árus kínálta portékáját. A gyerekeket játszóház várta, a felnőttek a tönkölybúzával és az
abból készült liszttel ismerkedhettek, valamint népművesek
bemutatóit láthatták.
Értékesnek bizonyult a

Mindennapi kenyerünk elnevezésű kiállítás, melyben a
Drucker Pékség termékei mellett a kenyérkészítés hagyományos eszközeit lehetett megtekinteni a sütőlapáttól a szakajtón át a kemencéig.
Sz. K.
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A LEKVÁRFŐZÉSRŐL

A Teleki utca 51. szám alatti épület is azon
kevés fennmaradt házak egyike, mely hűen
tükrözi a feltörekvő
paraszt-polgárság
ízlésvilágát.
A XX. sz. elején
épült házat Hégely
András gazdálkodó
építtette, aki az 1.
világháborúban is
harcolt. Fia, Hégely
András és felesége,
K. L. Szabó Erzsébet
is itt élt. Nekik tanyájuk is
volt Négyegyenesdűlőn. (Ez
ma Kamuthoz tartozik.) Rövid ideig élt itt Túri Júlia tanítónő is. 1945-ben Kovács Sándor tanító úr és felesége vette
meg. Kovács Sándor a háború
előtt a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületet vezette. Pedagógiai tevékenységét mindenki
elismerte. Igazi néptanító volt:
lámpásként világított az élete.

Az épület jelenleg a ref. egyház tulajdona,
szolgálati lakásként használják. A téglalap
alapú ház utcai
homlokzatán kis
kiugró falrészeket
figyelhetünk meg.
A lábazati párkány
klinkertégla-burkolattal készült. Az
oromfalon a kis
szellőzőnyílások
alatt egykor a ház
építési éve is látható volt. Figyelemre méltó a
folyosó díszes üvegből készült bejárati ajtaja. Értékes
a ház előtti kovácsoltvas
kerítés is. Különleges értéket
ad a háznak, hogy megmaradt a díszes fa apácarácsos
oldaltornác. Aki ide belép, a
kisnemesi udvarházak hangulatát érezheti. Helyi
védettsége indokolt.
Bíró György, városvédő

Élelmiszerosztás ötezer rászorulónak
Békés Város Önkormányzata az EU Élelmiszersegély
Program keretében ismét
élelmiszersegélyt osztott a
Magyar Élelmiszerbank Egye-

sület és a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával. Ennek keretében ezen alkalommal 14080
kg liszt, 6720 kg kristálycu-

kor, 8064 kg négytojásos spagetti, és 1200 kg instant italpor kerül szétosztásra több
mint 5000 rászoruló békési
lakos között.

Az utóbbi években a nagyobb városok háziasszonyainak körében is visszatért a befőzési kedv. Olyanok is
hozzáfognak, akiknek talán már a szülei, nagyszülei
sem jeleskedtek e téren. A lekvárfőzés reneszánszát éli,
és a hagyományos receptek mellett megjelentek a különleges kombinációk is. A lekvár minden bonyolultsága ellenére a lehető
legegyszerűbb élelmiszer, melynek egyetlen feladata van: a
gyümölcsök valódi
ízét megőrizni. Előszeretettel használjuk a lekvárt a dzsem
szinonimájaként. A
különbség azonban
jelentős: a lekvár
egynemű, sűrű, a
dzsem kevésbé homogén, gyümölcsdarabokat lehet benne felfedezni. Kezdő
háziasszonyok lekvárfőzési rutinjuk megszerzését kezdjék a klasszikusokkal, amely biztos sikert ígér.
Lekvárfőzés során kedvelt alapelv, hogy amennyire
lehet, csökkentsék a cukor mennyiségét. Ez esetben
viszont zselésítő-sűrítő szert kell alkalmazni, amitől
megkocsonyásodik. Elterjedt a dzsemfix, amelytől nem
kell megijedni, általában pektint tartalmaz, így hozzájárul a megfelelő állag eléréséhez és nincs benne szalicil,
amelynek létjogosultsága lekvárfőzés során manapság
igen megkérdőjelezhető, lévén nem túl egészséges. E
sűrítők további előnye, hogy a gyümölcsöt forrás után
csak pár percig kell főzni, így megmarad az igazi ízük,
színük is, a végeredmény könnyen kenhető, de nem
folyós. Befőzés során fontos, hogy teljesen érett, de
nem túlérett, lehetőleg hibátlan gyümölcsöt használjunk, azt jól tisztítsuk meg, váltott vízzel mossuk, amíg
a gyümölcsről lecsepegő víz is teljesen tisztának tűnik.
Ha szükséges, a gyümölcsöt magozzuk ki, majd pépesítsük ízlésünk szerint. Aki a darabos lekvárt kedveli,
FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ
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csak krumplitörővel törje meg vagy botmixerrel, aki
homogén folyós gyümölcsmasszából főz lekvárt, az
jobban törje meg. Főzés során a befőzéshez csak erre a
célra rendszeresített fakanalat használjunk. A lekvárfőzéshez legjobb a rozsdamentes edény használata.
Alumíniumlábostól, sérült zománcú edénytől tartózkodjunk, mert a savas
gyümölcs kioldhatja
a bevonatot. Érdemes egyszerre kevés, 1-2 kilónyi gyümölcsből készíteni
lekvárt. A lekvár állaga ízlés kérdése, ezt
a főzés során egy
kistányéron ellenőrizhetjük. A főzés
közben keletkező
habot érdemes leszedni. Ha nem sikerül tökéletesen,
akkor egy mogyorónyi vajat a forró lekvárhoz keverve megoldható a probléma. A lekvárfőzés odafigyelést kíván. Ha levettük a
tűzről, érdemes pár percig békén hagyni, majd újra
átkeverve üvegekbe tölteni, hogy egynemű legyen. A
kész lekvárokat csírátlanított befőttesüvegekbe kell tenni, hogy ne romoljon meg. Az üvegeket előzőleg forrázzuk ki, de sose töröljük el, hanem szájjal lefelé konyharuhára állítva szárítsuk ki őket. Az üveget újból felhasználhatjuk, de a lapkát ne használjuk kétszer, vásároljunk
újat. Nagyanyáink még két réteg celofánnal, sőt zsírpapírral zárták le az üvegeket, és a rétegek közé szalicilt
szórtak. A jól besűrített vagy megfelelő cukortartalmú
lekvárok nem igényelnek tartósítószereket, de felbontás
után hűtőben szükséges őket tárolni. A kész lekvár szárazgőzbe kerülhet: az üvegeket újságpapírba tekerve és
párnák-takarók közé jól elrejtve hagyjuk kihűlni. Másnap mehetnek a kamrába. Ez a lépés befőzőszer használata esetén el is maradhat, ott az a lényeg, hogy a
betöltött üvegeket öt percre fejre kell állítani.

Gyerekektől az idősekig mindenkit
megszólít a Szilvapálinka Ünnep
Új időpontban rendezik meg a VII.
Békési Szilvapálinka Ünnepet. A
rendezvényről Békési Zoltánt, a
Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatóját
kérdeztük.
– Nincs két egyforma Szilvapálinka Ünnep, évente megújítják az időpontot, a helyszínt, a tematikát.
Ez tudatos törekvésük?
– Igen, és összefüggésben van azzal, hogy a cég
élete is a folyamatos megújulásról szól, de azzal is,
hogy az elmúlt években alakítottuk ki és adtuk át
Békés egyik legjelentősebb idegenforgalmi nevezetességét, a Békési Pálinka
Centrumot. Az elmúlt két fesztiválon
erre a látványosságra irányítottuk a
figyelmet, és volt, amikor más rendezvényhez csatlakoztunk a mi programunkkal. A lényeg, hogy azt szeretnénk, ha a Békési Szilvapálinka Ünnep
nem csak a helyiek igényeit szolgálná,
hanem más városokból érkező vendégeket is ide csábítana. A tavalyi dánfoki kitérő után
idén visszatértünk „saját pályánkra”, az augusztus
9-i szakmai napot a Pálinka Centrumban, a 10-i
szórakoztató programot a Gőzmalom sori Pálinkafőzde területén tartjuk meg.
– Mit tudhatunk a szakmai programokról?
– A szakmai napnak a hátterét a hungarikum
törvény adja, ami a nemzeti értékek a gyűjtését,
rendszerezését írja elő. Ezért fogunk a békési
értékekből egy egész napos kiállítást és vásárt
megszervezni. Nagy örömömre és kezdeményezésemre a képviselő testület szándéknyilatkozatot
fogadott el arról, hogy létrehozza a települési
értéktárbizottságot, erről Izsó Gábor polgármester beszél majd a konferencián. A helyi vonatkozások mellett az országos és a megyei helyzetké-

pet is bemutatják meghívott vendégeink.
Emellett bemutatkozik a csabai kolbász, és a
Kolbászfesztivál, amelynek idén ősszel Békés lesz
a kiemelt vendégvárosa.
– A tömegeket augusztus 10-én a
Pálinkafőzdéhez várják. Mi lesz a program?
– Az idei fesztivál időpontja szerencsésen egybeesik a vörös szilva érésével, amely a földrajzi eredetvédett Békési Szilvapálinka alapanyaga. Délelőtt
ezért olyan programok lesznek a „mozdonyos gyermekparadicsom”- ban, melyek ráirányítják a figyelmet erre a sokrétűen használható értékre. Lesznek
ügyességi versenyek, látvány ciberefőzés, szilvalekváros kenyér kóstoló is. Ezzel párhuzamosan keressük a Szilvapálinka Ünnep
legjobb pálinkáját, melyhez a helyszínre hozott, legalább 1 dl-nyi minta
szükséges a főzetőktől. A benevezett
pálinkát a Pálinkalovagrend szakértői
bírálják, és erről mindenki oklevelet
kap. Akié a legjobb pálinka, az a
Csabai Kolbászfesztivál kolbászgyúró
versenyére szóló ingyenes részvételi
jegyet kap. A kolbász úgy is megjelenik a rendezvényen, hogy a Békéscsabai Kolbászklub, a Gyulai
Hentes és Hagyományőrző Egyesület, valamint a
Szent György Vitézi Rend helyszíni kolbásztöltő
versenyéből kikerülő kolbászokat helyben megsütjük, és meg lehet vásárolni. Az ebből befolyt bevételt a Békés Megyei Körös Mentőcsoportnak a
dunai árvízvédekezés során elhasználódott eszközei
pótlására ajánljuk fel. Az esti programban a Fásy
Mulató lép fel. Olyan produkciót igyekeztünk
Békésre hozni, amely több korosztályt megszólít és
kiszolgál. Fellép L.L. Junior, Varga Viktor, Peller
Anna, Sláger Tibó, hogy csak néhányat említsek.
Az est házigazdája Fásy Ádám lesz.
Mindenkit szeretettel várunk a VII. Békési
Szilvapálinka Ünnepre!
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Fontos kérdések döntését
segítheti a Tízek Tanácsa

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatás a címoldalról
Nem kapnak teret, noha
olyan talentummal rendelkeznek, amellyel komoly vállalkozásokat irányítanak, aktív
részesei a gazdasági körforgásnak, de tapasztalataikat, tudásukat, előrelátásukat a köz
nem tudja használni. Másrészt
viszont – ahogy önkormányzati képviselőként látom – a
városvezetést stratégiai kérdésekben lehet és szükséges is

Szinte az összes munkatársam
megfeszített munkát végez. A
közelmúltban ünnepeltük
meg a cég 20. születésnapját,
amely egy szép, kerek jubileum volt.
– Mi a titka a cég talpon
maradásának, sőt erősödésének?
– Azt szoktam mondani,
hogy a csapatban én vagyok a
legfélősebb, és ez késztet arra,
hogy 3-4 évvel előbbre tekint-

Je g y z e t
A hal

és a családban a munka és a
félelemtől vezetett előre gondolkodás
mindennapos,
magától éretetődő volt.
Ahhoz, hogy most száz kollegával tudok együttdolgozni,
az az alapja, hogy korán beleépült a szemléletembe a szorgalom és az öngondoskodás.
– Mi a politika feladata ön
szerint abban, hogy a vállalkozások Magyarországon jól
működjenek?

Pálmai
Tamás

JÚLIUS 27 – AUG. 3.
Levendula Patika (Csabai u.)
AUGUSZTUS 3-10.
Jázmin Patika (Rákóczi 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
Elhunytak: özv. Berczi
Sándorné Kun Anna (88
évesen), Kocsány Zoltán
(63), Such János (71),
Hamza István (41), özv.
Kovács Lászlóné G.
Nagy Anna (84), Salamon Mihály (52), Pankotai János (48), özv. Vitárius Ferencné Bereczki
Mária (79).
Nyugodjanak békében!

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezső u. 27/1.

Baba szappan 125 gr. 140 Ft
Sós kréker keksz 150 gr. 175 Ft
Hypo 1 liter 70 Ft
Nyitva:
hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.

Autómosó és autókozmetika
Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás
(ülés-, ajtó-,
csomagtartóés aljakárpit)
5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ

AUGUSZTUS 10-17.
Turul Patika (Piac tér)

A Békés Drén Kft. munkatársi köre. A felvétel Dánfokon a cég családi napján készült.

segíteni tanácsadással olyanoknak, akik vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A
Tízek Tanácsát egyfajta ellensúlynak képzelem el, amely
véleményt formál. Nem dönt,
csak tanácsot ad olyan középtávú döntéseknél, amelyek
visszafordíthatatlan változást
eredményeznek a településen.
A Tanáccsal megnyitottuk az
utat, hogy lesz-e belőle valami, az az érintett cégvezetőktől is függ.
– Ön az idén 20 éves, közel
száz főt foglalkoztató Békés
Drén Környezetvédelmi, Vízés Mélyépítései Kft.-t irányítja. Milyen helyzetben van a
vállalkozása?
– A Békés Drén Kft. jól áll.
Ez nekem és a kollégáimnak
sok-sok munkájába kerül,
sokszor a családok kárára.

sek. Olyan repertoárt állítottam fel, amely lehetővé teszi,
hogy ha a piac átalakul, mi
más munkaterületen folytassuk, alkalmasak legyünk a
gyors váltásra. A piac változása nem tudja legyengíteni a
céget. Félek, de nagyon bátran döntök. A feladatom elsősorban a technológiai bővítés,
a fejlesztés-beruházás, a személyi összetétel kialakítása.
Legyen szó bármilyen döntésről, nem 2013-ra gondolok,
hanem 2014-re vagy 2015-re.
Az előregondolkodás kulcskérdés egy vállalkozó esetében.
– Honnan hozza ezt a
szemléletet?
– Szerencsésnek érzem
magam, hogy dolgos közegben nevelkedtem. Kicsi gyerekkoromtól munkába fogtak,

– A politika önmagában
nem tudja megváltoztatni a
gazdasági állapotokat, csak a
társadalmi öngondoskodást
tudja erősíteni vagy gyengíteni. Ha gyengül ez a szemlélet,
akkor rosszabbul megy az
országnak. Ha növekedni
képes, amikor az emberek
aktívabbak, tevékenyebbek,
látják munkájuk eredményét,
gyarapodnak, abból nyer az
ország is. Természetesen a társadalomnak csak kisebbik
részét jelentik azok, akik
ténylegesen magukról gondoskodnak,
fenntartják
magukat, mondjuk vállalkozóként. A többségnek, munkavállalónak, közalkalmazottnak az lehet a feladata, hogy
csoportjának
tisztességes
eleme, jó katonája legyen.
Szegfű Katalin

Hazatért az első békési szívátültetett
ÖSSZEFOGÁS

Családja körében erôsödik Pikó Mátyás

Alig egy hónappal szívátültetését követően hazaérkezett
otthonába Pikó Mátyás, az
első békési szívátültetett, akinek történetét előző lapszámunkban részletesen leírtuk.
Akkor segítséget is kértünk
olvasóinktól, hogy anyagilag
támogassák Mátyás utókezelését, és hogy megfelelő körülmények fogadják, amikor hazatér. A család lapunkon keresztül mond köszönetet, és
fejezi ki háláját a támogatási
kérésüket meghalló személyeknek. Különösen köszönik
az Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymissziója égisze alatt működő Szeretet-

szolgálat természetbeni segítését, a nekik juttatott építőanyagokat, melyek révén sikerült a Pikó család Mátyás király utcai házának egyik szobáját úgy átalakítani, hogy
könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen, hiszen egy
ilyen komoly orvosi beavatkozáson átesett személynél a fertőzésveszély elhárítása a legfontosabb. A több tízezer
forint értékű adományból a
család tagjai maguk végezték
el az átépítési, felújítási munkákat, így amikor július 22-én
Pikó Mátyás hazaérkezhetett
Békésre, nem csak szerető
felesége és hétéves kislánya,

hanem megfelelő lakhely is
fogadta. A Szeretetszolgálat
és a Pikó család egymásra
találását településünk irányítói koordinálták.
Telefonon sikerült beszélnünk Pikó Mátyással, aki
sokat erősödött a műtétje óta,
és – mind elmondta – most a
legfontosabb feladata, hogy a
leadott kilókat fokozatosan
visszaszedje, szervezete tovább
erősödjön. Lakáson belül sétát
és tápláló ételek fogyasztását
ajánlották az orvosok, akik
szerint jó esély van arra, hogy
az 57 esztendős Mátyás akár a
munkaképességét is visszaszerezze. Persze addig még hosz-

Az idei Csuta Nemzetközi
Művésztelep ajánlott témája
és mottója a fenti cím. Ezért
iparkodtam néhány gondolatot összeszedni e sikamlós
témával kapcsolatban.
Mára a hal szó az elsődlegesen vízi gerinces állatok
gyűjtőnevévé vált. Nem
egységes rendszertani kategória, mivel nincs olyan
közös jellemzőjük, amely
valamennyiükre érvényes
volna, és semmilyen más
gerinces állatra nem volna
érvényes. Közös tulajdonságai neve is tartalmazza a hal
szót, amelyek nem halak,
például a tintahal, az ebihal.
Napjainkra több mint 31
ezer halfaj ismert. És várja,
hogy megfessék őket.
A halak teste három tájékra tagolható: fejre, törzsre és farokra. Ebben tehát
igen hasonlatosak az emberekhez. Nem tudni azonban, hogy a hal is elveszti-e
a fejét, ha farka után rohan,
valamint az sem tisztázott,
hogy az ember is a fejétől
büdösödik-e? A testalakuk
– akárcsak az embereké –
változatos, ez nagyon jól
tükrözi a különböző halfajok életmódját. Például az
ülő, fekvő, álló, sellő, majd
az idő előrehaladtával ez se’
lő, az se’ lő életmód. A szájnyílás elhelyezkedése, mérete és alakja szintén igen változatos, az adott faj életmódját tükrözi. Főbb típusai: körszájúak (például ingolák, vagy embereknél az
örömlányok), végállásúak
(például lazacfélék, embereknél a dzsigolók), felső
állásúak (például csukaalakúak, nálunk a vállakozók
és egyes politikusok), alsó
állásúak (például harcsaalakúak, embereknél a nagyevők, az újgazdagok).
A halak a tapintóérzékük
segítségével képesek a hőmérsékletkülönbséget, fájdalmat, érintést, a vízáramlást, a saját, illetve az idegen
testektől eredő mozgást
érzékelni. Az emberi tapintás ezen kívül még sok más
csodára is képes. Léteznek
ragadozó és növényevő haszú, talán egy egész évig tartó
rehabilitáción keresztül vezet
az út. Komoly mennyiségű
gyógyszert kap, és felülvizsgálatokra kell járnia. Ezért továbbra is kérik a békésiek

lak. Akárcsak az emberi társadalomban. Ami viszont
teljesen más, mint az embernél, az a kopoltyú. Na,
ettől élnek ők úgy, mint
önmaguk a vízben! Különbség az is, hogy amíg léteznek tüdős halak, addig nincsenek kopoltyús emberek.
A halak többsége változó
testhőmérsékletű élőlény,
ami azt jelenti, hogy testhőmérsékletük a környezet
hőmérsékletétől függően
változik. Életfolyamatainak
sebessége tehát a környező
víz hőmérsékletétől függ. A
mi társadalmunkban ez az
alkalmazkodó-képesség főként a politikai életben
jelenik meg.
A halakra külső megtermékenyítés a jellemző (értsd
lombik): a petesejt és a spermium az egyeden kívül
egyesül. A nőstény az aljzatra rakja a petesejtjeit,
majd a hím ezekre bocsátja
a hímivarsejtjeit. Ikrának
nevezzük a halak megtermékenyített petesejtjét.
Megnyugtató, hogy a kaviárt megtermékenyítetlen
halikrából készítik.
A hal az ember számára
ehető is, nemcsak megfesthető téma. Megkülönböztetik a „barna húsú halakat” (pl. ponty, busa, amur)
a „fehér húsú halaktól” (pl.
pisztráng, harcsa, fogassüllő). Bizonyára így tesznek
az emberevők is velünk
kapcsolatban.
Komolyabbra fordítva a
szót, a hal a kereszténység
jelképe is. A keresztény szimbolikában Jézus Krisztust
jelenti, ami egy ógörög szójáték következménye. Ugyanis
a Jézus Krisztus, Isten Fia,
Megváltó szavak görög kezdőbetűinek összeolvasása
görögül „halat” jelent. A hal
a kenyérrel és borral együtt
kivételes hármast alkot, és
szimbolikus jelentőséggel bír
a világ számos kultúrájában.
Az örök élet, a soha meg
nem halás jelképe is lett a
hal, mivel régen az emberek
azt hitték sosem alszik.
Nos, e rövid halas témaismertető 18 oldalból rövidíttetett. A művésztelep ennél
is rövidebb lesz, mert a meghívottak jól fogják érezni
magukat, tudván, hogy csak
a halászlevet megenni kötelező, de a témát megfesteni,
megalkotni nem. De ajánlott!
támogatását Mátyás egyik
testvére, Pikó Gábor nevén
futó számlára: Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
53200077-15278386.
Köszönjük. Szegfű Katalin
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„Akkor kell, hogy időd legyen rá, amikor a legkevésbé van rá időd.”
Az Énlaki (erdélyi) „Csendesülő” Czire Szabolcs unitárius
lelkész és Betty Rathbone közös álmaként valósult meg 2009ben. Azt szerették volna, ha lenne az egyre gyorsuló világban
egy olyan csodálatos hely, ahová bárki elvonulhatna, aki lassulni és csendesülni akarna, és ebben az anyagiak ne akadályozzák meg. Ha változást akarunk a világban, magunkon
kell kezdenünk. Legyen hát e hely - mondták - mindenekelőtt
önmagunknak, de minden hasonló értéket keresőnek is a
menedéke. A többnyire saját kezű építési munka már önmagában sok csendet hozott. A házban jelenleg nyolc ágy és számos matrac áll rendelkezésre. A Csendesülő által egy parányival jobb lett a világ. De a világ csak akkor lesz jobb, ha az
emberek is jobbá válnak: ha csendben vannak, ha megállnak,
és reflektálnak saját életükre. Azaz ha csendesülnek. A Firtoshegy alatt meghúzódó Énlaka azon helyek egyike, ahol az időnek egészen más minősége van. Ráérő-idő, gyógyító-idő.
Persze lehet tovább gyorsulni, és azt remélni, hogy majdcsak
eljut az ember valahová. De ha kezd felsejleni, hogy inkább a
megállásnak, a csendesülésnek lenne itt az ideje, a mélyebb
reflexiónak, annak, hogy kicsit utolérjen minket önmagunk,
akkor talán ez az a hely, amit keresünk.
Dr. Pálmai Tamás

A 2010-es kormányváltás után sikerült megfordítani
az addigi rossz folyamatokat. Csökken az államadósság,
és a Valutaalaptól Gyurcsányék által felvett hitel előtörlesztése esetén ez tovább javulhat. Harmadik éve 3 %
alatti a költségvetési hiány, az ország a saját lábán áll, a
kormány kezelte a devizahitelesek problémáját, csökken
a munkanélküliség és a rezsi, nőnek a bérek és a nyugdíjak, bővül a gazdaság. Orbán Viktor a külképviseletvezetői értekezleten arról is beszélt, hogy „Magyarország nem egy új szabadságért harcol, hanem az egyensúlyt védi”. A kormányfő sürgette az EU és Oroszország
együttműködését, ami nehéz dolog, „mert meg kell
értenünk nekünk, európaiaknak, hogy Oroszországban
nem a demokrácia a legfontosabb kérdés, hanem az,
hogyan lehet egybetartani”. Elmondta: ideológiai természetű kérdésekben van véleménykülönbség az Egyesült Államokkal. Amerikának el kell fogadnia, hogy „a
magyar nép által megválasztott képviselők szabadon
döntenek” arról, mi jó nekik és mi nem – fogalmazott.
A „kemény témákban”, a katonai együttműködés, a titkosszolgálatok közötti kooperáció és a gazdasági kapcsolatok területén „kiválóan állunk” – hangsúlyozta.

A motorkerékpár közlekedésbiztonsági kockázata semmilyen más közlekedési eszközével össze nem hasonlítható,
mégis rohamosan nő a motorosok tábora, és csak kevesek
szállnak le végleg a nyeregből
egy keményebb esés után.
A motoros sokféle műszaki
és természeti hatásnak ki van
téve, emellett ki van szolgáltatva saját vezetési hiányosságainak is. Márpedig számtalan apróság okozhat váratlan
fordulatot: egy erősebb széllökés, az úton keresztben átrepülő galamb vagy átrohanó
kutya. Abban a pillanatban,
ha baj van, az eséstől semmi
nem véd meg, az emberi test

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: INTERNET.

A legveszélyesebb üzem a motorozás

könyörtelenül a földdel érintkezik. A motorost nem védi
semmi, az egyetlen reménye a
profi bőrruhában és sisakban
lehet. De a gerinc- és derékvédő is életet menthet.

Molnár Sándor Megyei Emléknap
A közelmúltban rendezték meg Köröstarcsán a
Molnár Sándor Megyei Emléknapot, amely a kommunista diktatúra áldozatai
előtt tiszteleg.
A Bátori Lászlóné köröstarcsai református lelkipásztor által megtartott istentisztelet után – ahol többek
közöt arról a lelki erőről és
hitről is szó esett, amely a
diktatúra ártatlan áldozatait
segítette a túléléshez – tekintélyes tömeg vonult ki a
templom előtti kopjafához
koszorúzni. Ahhoz a műemlékhez, amelyet a Molnár
Sándor Polgári Kör állított
fel épp tíz évvel ezelőtt az
1950-ben ártatlanul kivégzett
névadójuk emlékére. A koszorúzók sorát Hajdú Károly,
a mártir unokája nyitotta
meg, majd számos település,
intézmény, civil szervezet is

BÉKÉSI ÚJSÁG

részt vett rajta. Békést Nyárfádi László volt politikai fogoly, Corvin közi harcos, Mucsi András közgyűlési alelnök
és dr. Pálmai Tamás alpolgármester képviselték. Békés
Megye Közgyűlése idén júniusban hozott pártállástól
független, egyhangú határozatot ennek a megyei szintű
ünnepségnek a megtartásáról
– idézte fel Farkas Zoltán
elnök köszöntőjében. Smiri
László, Köröstarcsa polgármestere emlékeztetett, hogy
a rendszerváltás a lelkekben
még nem történt meg. Az
esemény alkalmat adott arra,
hogy az egész megye megbecsülését és szolidaritását fejezze ki azon szűkebb pátriánkhoz tartozók iránt, akik
sérelmet szenvedtek a kommunista diktatúra évei alatt.
Ennek megfelelően huszonhatan kaptak emléklapot

– kéthetente öt település lakói olvassák!

ÁLLÁSBÖRZE
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI
• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- gépkezelő (pékségbe)
- pék munkában jártas betanított munkás

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

Sokan már akkor hibáznak,
amikor nem megfelelő motorkerékpárt választanak. Aki
még tanulja a motorozást,
annak bőven elegendő egy 250
köbcentis kétkerekű az elején!

Tanácsoljuk, hogy gyakoroljanak, vagyis forgalommentes
körülmények között ismerjék
meg járművük menettulajdonságát! Az indulat nem csak az
életben rossz tanácsadó, hanem
a közlekedésben is! Az agresszív
viselkedés nem engedhető meg!
Miközben a közlekedési
balesetek száma csökken, a
motorosok által okozott balesetek száma nő, ezért állítható, hogy nagy rutinnal is sokkal nagyobb elővigyázatosságot igényel a motorozás, mint
az autóvezetés. Kérjük, legyen
minden motoros körültekintőbb, óvatosabb!
Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság

• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- középiskolai matematika tanár
- matematika, német szakos középiskolai tanár
- ruhaipari minőségi ellenőr
- kereskedelmi-gazdasági ügyintéző
- élelmiszer és vegyi áru eladó
- varrónő
- pék
- virágkötő (alkalmi foglalkoztatás)
- temetői munkában jártas műkőkészítő
- varrógépműszerész
- épületasztalos (kültéri beszerelés, beépítés)
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

A békési Nyárfádi László átveszi Farkas Zoltántól, a Békés Megyei Közgyűlés elnökétől az emléklapot. Hevesi Ferenc, Liszkai Gábor és Szatmári Imre szintén részesült városunkból ebben e szép elismerésben.

ezen alkalomból. Az ünnepi
műsor előtt – melyben mezőberényi és vésztői vendégek
léptek fel, köztük utóbbi
település polgármestere, akinek együttese Molnár Sándorról szóló Sinka balladát
adott elő – Dr. Erdész Ádám,
a Nemzeti Levéltár megyei

igazgatója adott történelmi
áttekintést a diktatúra éveiről. Mondandóját a kirakatperről készített kisfilm tette
még hangsúlyosabbá. Talán
késői a megemlékezés, de szívünkben örökre ott élnek a
hősök – zárhatjuk e sorokat a
megyeelnök szavaival. P. T.

Helyi termelők bemutatkozása
A közelmúltban Békésen
ülésezett a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (KBC), amelynek célja Békéscsaba, Gyula,
Békés együttműködése révén
a térség gazdaságának az
élénkítése és fejlesztése. Az
elmúlt években nívós turisztikai kiadványok készültek el a
társulás közreműködésével,
míg a közeljövőre 2,3 millió
forint pályázati támogatásból
a közép-békési helyi termékek
bemutatását célzó kiadványt
terveznek. Mint Izsó Gábor

elnök elmondta, a megye
centrumában elhelyezkedő
három településen máig meghatározó a mezőgazdaság, így
e tervezett magazin lehetőséget teremt arra, hogy a térségben működő termelők és kézművesek a helyben megtermelt egészséges élelmiszeralapanyagokat és kézműves
termékeket az ide érkező turistákkal is megismertessék.
Ugródeszka lehet ahhoz is,
hogy a helyi termelők bekapcsolódjanak a „Mintamenza”
programba.

ASZTALOSOK, BARKÁCSOLÓK FIGYELEM!
Tovább hasznosítható, különböző méretű

FAHULLADÉK KIÁRUSÍTÁS!
Pallók, deszkák, lécek, gyalult, csiszolt, sérült szekrényajtók,
ágyalkatrészek, hiányos bútoralkatrészek, bútorlapok, lemezek.
Ár: 250 Ft/kg.
Helyszín: Juhos Bútor Kft. Békés, Cseresznye u. 15.
Bejárat a Vicza utca felől.
Július 31-től, hétfőtől-péntekig 8-16 óráig.
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Több mint munka, hivatás

– Temetőgondnok. A laikusnak titokzatosnak hangzik. Mit takar e megnevezés?
– A temetéssel kapcsolatos
dolgokat, pl. sírhelykiválasztás, újraváltás, sírásás stb.
velem beszéli meg a gyászoló
család. Az igazolást az egyház
felé ezen dolgokról én állítom
ki részükre, hogy minden
rendben menjen. A temetővel
kapcsolatosan is engem keresnek meg, legyen az fakivágás,
sírrendbehozatal, fűkaszálás,
sírásás. Szóval a temető rendbentartásával kapcsolatban
minden feladat az én tisztem,
az én felelősségem. A temetőt
karbantartó munkások napi
eligazítása, irányítása, ellenőrzése is az én gondom. Szóval
elég sokrétű ez a munka, éppen ezért nagy a felelősség, és
elszámolási kötelezettségem is
van az egyház, elsődlegesen
Katona Gyula esperes úr felé.
– Hogyan csöppen valaki e
nem hétköznapi munkakörbe?

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Így konkrétan nem fogalmazta meg beszélgetőtársam, a mindössze 33 éves Csaplár György, de…
Nálamnál meggyőzőbb érv lesz, amit ő mondott,
épp ezért kérem, olvassák figyelmesen beszélgetésünk írásos lenyomatát!

– Már gyerekként, 14 évesen jártam ki segédkezni az
akkori temetőgondnokhoz.
Egy idő után átpártoltam a
műköves szakmához, mert
megtetszett, és 5 éven át ki is
tartottam mellette. Megkerestem magamnak a költőpénzt,
a diszkóra valót. Majd 1999ben következett a katonaság,
és leszerelés után újra visszataláltam a kezdéshez. Úgy
indultam, mint karbantartó

és helyettesítő, majd idővel
véglegesítettek mint sírásót.
Körülbelül 11 évet már így
munkálkodtunk, Lipcsei Gáborral vállvetve, mígnem
2012. október 1-je óta, amikor Gábor nyugdíjba vonult,
már rangidősként én látom el
ezt a megbízatást.
– Munkaidő?
– Kötetlen, bár papíron 8-tól
16-ig tart. Valójában a nap bármely szakában csöröghet a telefonom. Sokan telefonon egyeztetnek időpontot, temetéssel,
temetővel kapcsolatos ügyeket.
Bármi történik akár a temetőben, akár egy temetési szertartás kapcsán, engem keresnek
meg, enyém a felelősség.
– Halál egyenlő fájdalom.
Hogy lehet elviselni?
– Egy idő után belefásul az
ember. Megszokni nem lehet.
Kisgyermek, fiatal vagy közeli hozzátartozó, ismerős halála
azonban mindig mélyen megérint bennünket is. Egyedül az
segít elviselni a munkánkat
övező gyászt, hogy nem gondolunk mélyen bele az emberi
tragédiába. A temető számomra éppolyan munkahely,
mint másnak az iroda. A nap
bármely szakában, akár éjjel
is, kijövök, ha szükség van

rám; minden mellékérzés, félelem nélkül.
– Magánéletére kihat a
munka?
– Magánéletemre egyáltalán
nincs kihatással a munkám.
Sose tapasztaltam viszolygást
mások részéről, sőt mikor
kineveztek jelenlegi beosztásomba, rengetegen gratuláltak
hozzá. A családom is elfogadja
ezt, de olyan társat nem is
választottam volna, akit ez
zavar. Az élettársam, Eszter is
úgy fogadja el, hogy ez is csak
egy munka. A gyermekem, a
nyolcéves Bence sem került
még hátrányba emiatt az iskolában. Számomra pihenést
jelent a ház körüli tevékenykedés, a jószágok gondozása,
mely gyermekkorom óta kísér.
Ha tehetem, szívesen nézek
televíziót, kedvelem a sorozatokat, szívem csücske a labdarúgás, de a természetfilmeket is
szívesen nézem. Mindemellett
természetesen a központi helyet a családom foglalja el.
Jókat focizunk a fiammal, ha
jó az idő, télen pedig nagy kártyacsatákat vívunk. Szeretem a
nyugalmat, a békességet magam körül.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szabó Réka, 10 éves beteg kislány.

Békésiek is búcsúztak
Hepp Ferenctől

Hírek, tudósítások, fotók Békésről online

A fôvárosban nyugszik az iskolanévadó fia

48 év bölcsődeorvosként

Július 2-án 67 évesen türelemmel viselt betegsége után
elhunyt Dr. Hepp Ferenc, a női
kosárlabda-válogatott sportorvosa, a Békési Kistérségi Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat névadójának fia, Békés város sportéletének támogatója, aki gyak-

ran és szívesen látogatott haza.
Búcsúztatására július 18-án
Izsó Gábor polgármester vezetésével utazott békési delegáció Budapestre. A városvezetés mellett iskolai képviselők, sportbarátok vettek végső
búcsút. Dr. Hepp Ferenc a
budapesti Farkasréti temetőben nyugszik.

– www.bekesiujsag.hu

Amikor hosszú évtizedek
munkáját néhány mondatban szeretnénk összefoglalni,
számos emlék idéződik fel
bennünk.

Megújult a békési
Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium könyvtára
A Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz”
című pályázaton a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0272 jelű projekt

5.495.000 Ft
támogatásban részesült.
A pályázat keretén belül online könyvtári szolgáltatások
és a könyvtárhasználatot segítő informatikai eszközök
kerülnek bevezetésre valamint beszerzésre.
Továbbá a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő
informatikai eszközökkel felszerelt munkaállomás járul hozzá
a helyi infrastrukturális ellátáshoz.
Kedvezményezett: Békési Református Egyházközség.
Megvalósítás helyszínei:
5630 Békés, Petőfi u. 11-13., Szánthó Albert u. 3.

Dr. Lipták Pál gyermekorvos, aki 1965 óta bölcsődeorvosi feladatokat is ellátott, az
elmúlt napokban elköszönt
tőlünk, megköszönte az
együtt eltöltött sok-sok évet.
A Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Földvár tagbölcsőde dolgozói nevében ez-

úton szeretnénk megragadni
az alkalmat, hogy köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki Dr. Lipták Pál gyermekorvosnak, aki 48 évig az
akkor még 1. sz. Jantyik utcai
bölcsődében, majd sok évvel
később a Földvár Bölcsődében
segítette munkánkat.
Hivatását teljes szívvel,
odaadással és kimagasló szakmai igényességgel végezte.
Míg munkájában pontos és
következetesen szigorú volt,
addig a gyermekekkel való
kapcsolatában türelmes, megértő és gondoskodó. Mindig
nagy hangsúlyt fektetett a
tanácsadásra is.
Köszönjük kitartó türelmét
és a mindennapi feladatokban
nyújtott segítségét.
A Földvár és a Jantyik utcai
bölcsőde egykori és jelenlegi
dolgozói és gyermekei nevében:
Ilyés-Fehér Szilvia,
bölcsődevezető

A BÖJT 1. RÉSZ
Szinte minden vallás, szellemi irányvonal ajánlja a böjtöt. A
böjt a testi mellett a lelki, pszichikai és a szellemi megtisztulást
is elősegíti.
A testi szinten a böjt legfontosabb hatása, hogy tehermentesíti a szervezetet, és elősegíti az anyagcserét. A civilizált életvitelünk miatt hihetetlen mennyiségű ártalmas anyag kerül szervezetünkbe legfőképp a táplálkozás útján. Megdöbbentően kevés
olyan étel-ital található az élelmiszerboltok kínálatában, melyben
nincs tartósítószer, színezőanyag, ízfokozó, térfogatnövelő. A
méreganyagokkal terhelt ételek hosszú távon megbetegítenek. A
különböző méreganyagoktól a szervezet igyekszik megszabadulni, de sokszor nem bírja a versenyt a táplálkozással, és lassan,
évek-évtizedek alatt elszennyeződik.
Mit okoz a halmozódó méreganyag lerakódása? A szervezet első
fázisban verejtékezéssel, légzéssel, széklettel, vizelettel és a menstruáció útján választja ki a méreganyagokat. Majd második fázisban – ha nem hallgatunk testünk jelzéseire – már hasmenéssel,
hányással, túlzott izzadással, lázzal, köhögéssel, orrfolyással és
heveny gyulladással jelzi a megborult egyensúlyt. A salakanyagok
a kötőszövetben, bélcsatornában, nemi szervekben rakódnak le.
Majd a következő fázisban a szervezet már kövekkel, cisztákkal, ödémákkal, miómákkal, vese- és májkárosodással, allergiával, asztmával, migrénnel, szív- és érrendszeri problémákkal adja
tudtunkra, hogy túl sok salakanyaggal, méreggel terheltük szervezetünket. Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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!

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

EGYNAPOS LÁTOGATÁSON ERDÉLYBEN
A Békés Városi Szociális sóján kezdődött, ahol több barSzolgáltató Központ Derűs langi medve csontváza találhaHázának ellátottjai július 12-én tó. Ezt követően három folyoRomániába látogattak, ahol són sétálhattunk végig, a
kellemes nyári napot tölthettek Medve, az Emil Racovita és a
el. 45 fős csapatunk a reggeli Gyertyák folyosó vitt el a
órákban, különbusszal indult Gyertyák, a Spagettik, az Emil
útnak. Első állomásunk Szalon- Racovita és a Csontok termébe.
ta volt, ahol mindenki kedvére A barlangból kilépve a magasvásárolhatott a piacon. A déli ból szemlélhettük meg a körórákban továbbindultunk az nyék hegyeit, a festői szépségű
Erdélyi-szigethegységbe, ahol tájat. A hegyen fölfelé számos
Románia leghíresebb cseppkő- utcai árus kínálta különböző
barlangját, a Medve barlangot helyi készítésű termékeit, így
látogattuk meg, melyet 1975- mindenki vásárolhatott magáben véletlenül fedeztek fel. A nak néhány emléktárgyat.
kiskóhi márványkitermelés Számos élménnyel gazdagodva
egyik robbantása során keletke- érkeztünk haza, és biztosak
zett az a lyuk, amin először vagyunk benne, hogy jövőre
lépett be ember a barlangba. A ismét ellátogatunk Romániába,
feltárt szakasz mindössze 1,5 hogy felfedezzük Erdély továbkm hosszú, ennek harmada a bi csodálatos tájait, nevezetestudományos kutatást szolgálja. ségeit.
Pusztai Margit, klubvezető
Látogatásunk a Medvék folyo-
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
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-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Mezőberény központjában 1+2 félszobás
2. emeleti lakás eladó. 70/508-86-24.
Békésen a Fáy utcában felújított háromszobás, 3. emeleti lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. Érd.: 30/46-17-770.
Eladó háromszobás, nagy nappalis családi ház a városközponthoz közel. Rendezett
kis udvar, két garázs és több melléképület.
30/27-94-760.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Nagykertben téliesített nyaraló kövesúthoz
közel eladó. Fizetéskönnyítés lehetséges,
szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Borosgyáni Homokbánya IV-es taván horgásztó-tulajdoni rész eladó. 70/330-20-40.
Békésen kétszobás kockaház eladó, vagy
első emeletig cserélhető. 30/553-86-70.
Kossuth 23-ban 1. emeleti 2,5 szobás,
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/330-20-40.
Kertes ház eladó a Drága u. 2. alatt. 70/
574-50-23.
Munkácsy utcában ház eladó. 30/324-6058, 66/634-480.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es
telken városközponthoz közel eladó. Tel.:
66/ 410-323.
Fáyn felújított földszinti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Szőlő u. 32. alatti ház eladó. 30/442-18-95.
Háromszobás kertes ház eladó vagy
tömblakásra cserélhető. Szabadkai u. 34.
Csabai kövesúttól 3. ház. 20/545-17-19.
Marcaliban, Balatonhoz közeli egyszobás,
földszinti, felújított lakás eladó vagy békésire cserélhető. 30/72-89-604.
Kúriaszerű, nagyméretű családi ház a
Mátrában eladó vagy békési, mezőberényi
csere érdekel. 30/390-85-99.
Megélhetést biztosító ötszobás, két fürdőszobás ház a Mátrában gyógyfürdő és horgásztó közelében eladó. 36/371-006.
Ház eladó vagy emeleti lakásra cserélhető. Tel.: 30/739-62-58.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház
eladó a Tárház u. 36. alatt. Üzenetét a
postaládába kérem.
Összkomfortos családi ház Békésen
eladó. 30/590-69-38.
Legelő utcában háromszobás, jószágtartásra alkalmas ház eladó. Második emeletig lakásra cserélném. 70/527-90-82.
Karacson az ábécé mögött III. emeleti 1 +
2 félszobás, felújított lakás eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Karacs 2/B-ben első emeleti lakás beépített bútorral eladó. Érdeklődjön a 2-es
lakásban személyesen, bármikor.
Szép környezetben ház eladó. 66/414-919.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Négyszobás kertes ház 1095 m2 telken sok
melléképülettel, gyümölcsfákkal, ipari
árammal, ásott kúttal eladó. 30/225-78-24.
Ady utcai radiátoros fűtésű, redőnyös,
nagy erkélyes, földszinti lakás eladó. Érd.:
70/569-65-10.
Kétszobás, nappalis kertes ház eladó.
70/36-55-789.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Eladó az Árok utcában egy téglaépítésű,
összkomfortos családi ház. 70/630-67-62.
Békés központjában egy telken 110 m2-es
és 70 m2-es összkomfortos családi ház
eladó. Tel.: 20/264-36-88.
Igényesen felújított, 3 + 2 félszobás, központi gáz- és vegyestüzelésű családi ház
áron alul eladó. Békés, Málna u. 6. Érd.:
30/411-08-57.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.

Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Két család részére alkalmas hosszú parasztház bútorral együtt eladó. Érd.:
66/643-342, 70/222-10-48.
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.
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.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz- és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
Békésen a Széchenyi téren 2. emeleti
1+2 félszobás lakás eladó. 30/345-89-12.
Kétszobás, összkomfortos családi ház,
csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt sürgősen, beköltözhetően
eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál eladó vagy békési lakásra cserélhető. 30/514-04-68.

Apróhirdetések
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 9/A-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.
Négyszobás kertes ház nyolcmillióért
eladó melléképülettel, garázzsal a Malomvégen. 30/261-99-66.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es 2,5
szobás téglaház sok melléképülettel
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 66/414193, 30/74-47-345.
2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtésű
háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép
állapotú, háromszobás lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21.
Ótemető utcában háromszobás, felújított
családi ház eladó. Ár: 9,8 millió Ft. Tel.:
20/223-12-84.
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.

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.
Lengyel L. u. 42. alatt kétszobás családi
ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
70/597-60-61.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
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: 4,3 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Békéscsabán a Gábor Áron utcában,
X.emeleti igényesen felújított 1,5 szobás
lakás kicsi rezsivel sürgősen eladó.
Irányár: 5, 9 millió Ft. Tel.: 30/497-65-87.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 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.
Békésen a Mátra utcában, uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Ady 8/C-ben IV. emeleti 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes,
rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/46-20-746.
Bánhidai részen kertes családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2,5 fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd: 70/580-86-44.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két

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: AUGUSZTUS 6. KEDD 12 ÓRA.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresem a párom
dohánymentes hölgy személyében. Rendezetten élő, saját lakással rendelkező
férfi vagyok. 30/366-31-82.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Idősgondozói, felügyelői munkát keresek,
hétvégenként. 70/389-12-68.
Nyugdíjas gyermekbarát hölgyet keresek,
aki vigyázna egy ötéves kislányra. Bérezés megegyezés szerint. 30/94-999-57.
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4 órában
kőműves munkát, kertrendezési, ház körüli vagy más segédmunkát keres. Tel.: 20/
326-79-26.
Szakképzett takarítónő alkalmi munkát
keres. 30/75-30-187.
Korrepetálás általános iskolásoknak magyar, angol, matek, természetismeret, földrajz, biológia tárgyakból. Tel.: 30/485-91-36.
Mezőgazdasági idénymunkára gyakorlattal
rendelkező alkalmi traktorvezetőt keresek.
30/232-29-89.
Megbízható fiatalember ház körüli munkát
keres. 30/537-04-32.
Komfortos tanyámba olyan párt keresek,
akik lakhatásért ellátnának mindent a
tanya körül. 30/484-80-44.

EGYÉB
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

70 m2-es, 1 + 2 félszobás, nagy szobás
és nagy fürdőszobás, klímás lakás a Baky
utcán eladó. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:
30/367-97-87.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház sürgősen eladó. Irányár: 700 ezer Ft. 70/59760-61.

2 db négyhónapos fekete bika, 1 db négyhónapos üsző eladó. 70/30-59-846.

KIADÓ INGATLAN

Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.
Fáy 6-ban garázs kiadó, jó beállási lehetőség. 66/412-642.
Kiadó kertes házat keresek sürgősen. Tel.:
30/518-07-28.
INGATLANT KERES

Egyszobás albérletet keresek házaspár részére 25 ezer Ft-ig, földszinten vagy első
emeleten. Tel.: 30/943-57-70.
Békés központjában 1 + 2 félszobás igényes albérletet keresek hosszú távra. 70/
946-58-50.

KERT
Sebők kertben 1100 m2 kert téglaépülettel
bekerítve eladó. Villany, fúrt kút, külön
tároló, WC. Érd.: 30/483-89-32.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-045, 20/560-91-75.
Sebők kertben, a kövesúthoz közel zártkert eladó. Téglaház, villany, ásott kút,
pince, szerszámos. Érd.: 66/416-747.
Jégvermi kertben 3,5 kvadrát föld eladó
gyümölcsfákkal, ásott kúttal. Rajta lakható,
fejújításra szoruló kis ház. Irányár: 900 ezer
Ft, lehet részletre is. Tel.: 30/519-17-41.
Sebők kertben zártkert eladó, villany, kút,
faház is van. Érd.: 70/598-89-57.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Yamaha Jog Next Zone típusú robogó
eladó. Tel.: 66/411-259, 30/931-90-85.
Mindenféle kis és nagymotort veszek bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Jó állapotú kétüléses piros autó eladó.
Legelő u. 30. Tel.: 66/417-837.
Megkímélt, 12 éves 206-os 1100 cm3-es
Peugeot nyugdíjas nő tulajdonostól eladó.
30/554-53-66.
Zárt, fékes utánfutó eladó. Érd.: 30/9455-433.
Suzuki Alto két első ablakra való légterelő
buborék eladó. Tel.: 70/538-92-04.

ÁLLAT
Malac és vágni való kisgalamb eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Három darab anyabirka és két darab jerke
bárány eladó vagy takarmányra cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.
Kiscicák ingyen elvihetők. 30/616-89-47.
Kilenchónapos magyar félvér fekete kancacsikó eladó vagy cserélhető Welsh póni
kancára. 70/579-46-05.
Továbbtartásra jércék, kakasok eladók.
30/410-40-12.
Csirke eladó, előnevelt is. Békés, Raktár
u. 24. 70/881-93-00.

3000 db jó minőségű vályogtégla eladó.
Érd.: 30/606-88-18.
Rossz akkumulátort veszek. 20/463-65-89.
2 db jó állapotban lévő gyermekkerékpár
3 és 8 évesnek eladó. 20/360-20-71.
Jó minőségű istállótrágya ingyen elvihető.
Érd.: 70/222-40-48.
Új állapotban lévő Hajdu 30 l villanybojler
valamint használt 120 l Lehel hűtőszekrény eladó. Érd.: 20/360-20-71.
Csepel 111-es ipari varrógép eladó. Érd.:
66/634-557, 70/315-73-18.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
16 db használt, de jó állapotú raklapot
vennék. 20/950-70-83.
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 és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Erzsébet háló, régi konyhaszekrény, heverők eladók. 20/950-70-83.
Cefrének való gyümölcsöt vásárolok, almát,
körtét, barackot, szilvát. 30/366-31-82.
Erkélyre való jó állapotú vas asztalt keresek. Érd.: 70/569-65-10.
Eladó: kézi hajtású szecskavágó, nád hintaszék, asztal, 2 db szék, 2 db hanglemezjátszó és hatszemélyes ebédlőasztal.
Érd.: 66/411-165, a déli órákban.
Villanymotoros vízszivattyú és veres szilva
cefrének szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Két db lótakaró, új bőrözött lovas kesztyű
és 2 db használt lovaglónadrág jó állapotban olcsón eladó. Érd.: 30/726-67-65.
Hegesztőtrafó, sarokköszörű, fűnyíró,
lombnyíró, cefrébe való szilva eladó. 30/
30-909-58.
Augusztusi erdélyi kiránduláshoz útitársat
keresek. Érd.: 30/94-55-433.
Jó állapotban lévő egyszemélyes heverőt
vennék. Tel.: 30/504-07-11.
50 literes üvegballont keresek megvételre.
Tel.: 30/488-37-24.
Veres szilva nagyobb tételben is fáról
eladó. 20/580-25-47, 20/580-55-70.
Eladó: 2 db barna szőnyeg 140x90 cm újszerű állapotban 2000 Ft/db. 20/416-91-17.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6 ezer Ftért, függönykarnisok különböző méretben 3
ezer Ft-ért eladók. 20/416-91-17.
Bontott kisméretű tégla 200 db + 100 db
Jantyik tégla eladó. Egy pótkocsi féltégla
ingyen elvihető. 20/800-86-71.
Rokkantkocsi jó állapotban új akkumulátorral eladó. 30/300-05-19.
Működő hűtők 5000 Ft-ért, felújítandó
vegyes kazán, Indezit mosógép 6000 Ftért eladó. Tel.: 30/654-70-99.
200 l Zanussi fagyasztóláda, 2 fotel, szekrénysor eladó. 30/261-99-66.
2 db rekamié, 6 fotel, előszobafal, gázpalack, 2 db ágy, ágybetét, könyvek, fagyasztóláda eladó. Érd.: 30/739-62-58.
Duplaszárnyas üvegajtó 200x90-es, futószőnyegek, ajtólapok, mosogatónak,
konyhaszekrénynek munkalap eladó.
30/530-96-23.

Mi Világunk és Óceán Mániás matricák
cserélhetők. Békés, Kopasz u. 23. 70/58626-90.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.
Jó állapotú kisfiú ruhák 104-116 cm-es
méretben és 26-28-as fiú cipők, szandálok eladók. Érd.: 70/391-79-09.
Alig használt Tornádó elektromos kerékpár eladó. 30/483-89-32.
Kockás búzaszalma, káposztás fahordó
csavarral eladó. 70/561-87-43, 66/417-228.
Smeige felülfagyasztós 274 l hűtőszekrény
jó állapotban eladó. Ár: 35 ezer Ft. Tel.:
30/ 299-31-46.
Jó állapotú Hello Kitty-s iskolatáska eladó.
Tel.: 20/560-91-75.
Eladó: kéményes gázkonvektor, kombinált
hűtő, fagyasztó, szekrények, játékok, vállfák, befőttesüvegek. Érd.: 20/972-10-49.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Megkímélt, jó állapotú lánykaruhák 10
éves korig eladók. Tel.: 20/560-91-75.
Csepel varrógép, gobelin képek eladók.
70/612-83-74.
Rotációs kapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Alig használt elektromos négykerekű
rokkantkocsi és egy betegemelő állvány
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Kovácsüllő eladó. Érd.: 70/50-955-71.
Eladó: fehérített fűzvessző, automata
mosógép, elektromos rokkant kocsi. 30/
590-69-38.
Eladó: 20 m2 új csempe, bontott kályhacsempe, csillár, szőlőprés, szódásüvegek,
5 literes befőttes üvegek, leánderek. Érd.:
66/416-747.
Eladó: 2 db 50 l-es ballon kasban, 120 l-es
háromfiókos fagyasztószekrény, nagyméretű disznótoros fateknő. 30/553-70-70.
Vegyes tüzelésű kazán eladó. Tel.: 66/634-214.

240 l fagyasztószekrény (Florida típusú)
kitűnő állapotban jelképes árért eladó.
Érd.: 30/557-53-37.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Irányár: 80 ezer
Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Barack cefre eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Házi főzésű besztercei szilvalekvár eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
Eladó Békésen kiságy, görgős járóka,
babakocsi, sport babakocsi, etetőszék, gyermek autósülés, kis tricikli. 70/318-23-91.
Megvételre keresek Lehel 60 l-es fagyasztószekrényt vagy kicsivel nagyobbat. 20/
55-88-165.
Kitűnő állapotú HP multis és sima nyomtató teli patronokkal, szép nyomtatási képpel eladó. Érd.: 70/242-42-19 .
Vörös szilva eladó, akár a fáról is a Malomasszonykertben vagy kemény tűzifára
cserélhető. Érd.: 70/77-640-61.
2 db radiátor, ÉTI 25-ös gázkazán és egy
jó állapotú fürdőkád olcsón eladó. Bontott
mozaik lapok és betontörmelék, téglatörmelék ingyen elvihető. 30/323-79-22.
Rózsaszín és piros leánderek eladók.
Érd.: Békés, Deák Ferenc u. 39. Tel.:
66/416-144.
Ipari 500-as szalagfűrész 2,2 kW-os, 3
fázisú motorral tökéletes állapotban eladó.
Tel.: 20/495-45-34.
Saját készítésű kerti hintaágy fenyőfából,
akácfa talpakkal alkalmi áron eladó. Tel.:
20/495-45-34.
Számítógépasztal (íróasztalnak is használható) olcsón eladó. Tel.: 70/389-29-66.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, páraelszívó,
konyhaszekrény (3 felsőrész, 3alsórész,
kéttálcás mosogató bűzelzáróval) 90x90
x60 cm hosszú vagy cserélhető kemény
tűzifára. Érd.: 70/776-40-61.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkezdődött a békési önkormányzat „BékésBringa – Békés
város kerékpáros turisztikai fejlesztése” elnevezésű, az
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a DAOP2.1.1/J-12-2012-0117 kódjelű pályázat keretében megvalósuló
programja. A város 288 millió 912 ezer 300 forintot nyert a
Dél-Alföldi Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati konstrukcióban
A 2013. június 14-én kezdődött és december 31-ig befejeződő
programban infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés valósul
meg. Kiépülnek a kerékpárútrendszer hiányzó szakaszai, KRESZ
pályát, kerékpártámaszokat és pihenőhelyeket alakítanak ki,
illetve a régi kerékpárutakat szélesítik, újraaszfaltozzák.
Feltárják a Fekete-Körös híd támfalát, és számos kényelmi
szolgáltatást vezetnek be a kerékpárral városunkba érkező
túrázók számára.
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Tel.: 66/411-011
www.bekesvaros.hu

Berill Ékszer és Zálogház
NYÁRI AKCIÓ!
Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez
kedvezô
ô 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.

Keresse a Békési Újságot kéthetente a postaládájában!
Ha a terjesztésben gondot észlel,
kérjük, ezen a számon jelezze:
+36-30/26-39-595.
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A békési székhelyű MPE
Országos Cigánymisszió égisze
alatt működő FÉK (Fiatalok az
Élet Küszöbén) Klub tagjai
önként vállalták, hogy egy
napfényes nyári délutánon segítenek a Dánfoki Üdülőközpontot kissé vonzóbbá, szebbé
tenni. A klubtagok az év egészében, így a nyári vakáció idején is minden szerda délután a
Szarvasi utca 15. szám alatt
találkoznak, és érdekes előadásokat hallgatnak, beszélgetnek,
játszanak, jó közösségben vannak. A jó közösségüknek
köszönhető, hogy huszonötnél
is többen jelentek meg az
önkéntes takarítási alkalmon,
július 17-én. Sőt, ez már a
második hasonló kezdeményezésük volt, pár hete ugyanis a
Szarvasi utca egyik lakótömbjét csúfító rasszista szövegű
graffitit távolították le – mesélte a dánfoki központban Kis
István Fék Klub vezető.
Ezúttal azt vállalták, hogy
Lakatos Gyula ötletgazda vezetésével a tábor bejáratától kezdődően megtisztítják és mészszel fehérre festik az út melletti
padkát, a bejárattól a hotelig
terjedő résznél összegyűjtik a

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Önkéntesek szépítették
az üdülőközpontot

lombot, és a szemetet is felszedik. Rácz Gábor, az Reményhír
iskola hetedikese csak pár hete
csatlakozott a FÉK-esekhez
egyik barátja meghívására. A
legjobban a vidám hangulatot,
az énekeket és a közös programokat, összefoglalóan a csapatszellemet kedveli. Ő is szívesen
vette a kezébe a lombseprűt és
a kenőecsetet.
A kellemes hangulatban
eltelt és látványos változást
eredményező munkával való-

jában mindenki jól járt. A
Dánfoki Üdülőközpontot működtető Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ is, melynek igazgatója, Koszecz Sándor nagy örömmel vette a
gyerekek munkafelajánlását, a
diáksereg is, amely értelmesen
és hasznosan töltötte el a
vakációnak ezt a napját, valamint a Dánfokra ellátogató
helyiek vagy turisták is, akik
rendezettebb üdülőközpontba
léphetnek be.
Sz. K.

A XXXVII. Békés-tarhosi
Zenei Napok egyik négy napos rendezvénysorozata volt
az idén éppen 20. alkalommal
megtartott Szép Magyar Beszéd kerekező olvasótábor.
Már tavaly is ilyen jellegű volt
a tábor: kirándultak, kerékpároztak, sportoltak is a kurzuson résztvevő diákok az elméleti előadások, foglalkozások
mellett. Hetedikes, nyolcadikos általános iskolások, középiskolások és néhány felsőfokú intézményben tanuló
visszatérő hallgató alkották a
tábor tagjait. Az olvasótábor
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Móra Ferenc regénye állt
az olvasótábor középpontjában

Szörényi László.

fő témája ezúttal Móra Ferenc
Aranykoporsó című regénye
volt, ebből olvastak fel a diákok minden nap – még a
kerékpár túrákon is –, és ezt a
regényt elemezte a zárónapon

Szörényi László irodalomtörténész. Az életben a legfontosabb erények: a tisztesség, a
hűség és a barátság – összegezte a mű üzenetét. A kurzust több előadás színesítette:
Túri Enikő Móra Ferenc életéről beszélt, a tábor szakmai
vezetője, Gellénné Körözsi
Eszter tanárnő a felolvasás
buktatóiról, valamint Petőfi
tájleíró költészetéről, Szilágyiné Szabó Ágnes Irodalmi
svédasztalán pedig Nádas Péter: Hazug, csaló című elbeszélése „került terítékre”.
Zsombok Imre

A jóra azt mondom: igen!
Óvodás és általános iskolás
gyerekek táboroztak hat napig
Békésen, a Kert utcában. Az
utolsó nap estéjén vidám, napbarnított kislány futott hozzám, és lelkesen mesélni kezdett: nagyon jó tábor volt.
Huszonöten voltunk, és mindenkit ismertem valahonnan:
az iskolából, a zenesuliból, a
szomszédból. Sokat játszottunk, és versenyeztünk is. Az
egyik gyerek anyukája rétest
hozott, nagyon finom volt.
Sokat tanultunk, Kristóf /a

lelkész/ mesélt történeteket a
Bibliából, és velünk játszott,
volt zsákban futás, és ugráltunk a trambulinon. Énekeltünk, meg fagyit is ettünk
kétszer. Volt fürdés is, aztán
lángost sütött Babi néni. A
legeslegjobb a kirándulás volt,
Póstelekre mentünk, és láttunk őzikéket, meg szarvast is.
Te tudtad, hogy a szarvasnak a
szarva pelyhes, finom, puha?
Meg is símogattam. Elmentünk a csabai nagy játszótérre
is, és jót játszottunk.

A rendezvényt Szalkai Sándorné Erzsike vezette, lelki vezető Palotás Kristóf adventista lelkész volt, a tábori énekkart Hegyi Kriszta tanította. A csapat
táborzáráskor a szülők és szépszámú gyülekezet előtt adott
ízelítőt a tanultakról Isten dicsőségére és a jelenlévők örömére.
Az alkalom szeretetvendégséggel és jóízű beszélgetésekkel ért
véget. A jóra azt mondom: igen.
Jövőre újra itt leszünk. Az alkalmat a Szent Lázár Alapítvány
támogatta.
KE

Egy nyelvet beszélünk
SPIRÁL
Ha az ember Rómába megy, semmiképp
sem szabad elmulasztania a Sixtus-kápolna
megtekintését (amely nem Sixtusban taláható, hanem a Vatikáni Múzeum egyik terme),
és a megérkezést követő negyedik órában, a
kulturális sokkban, ha a tömeg odasodorja a
főterembe, a mennyezeten megcsodálhatja
Michelangelo remekművét, amely a világ
legnagyobb területű freskója, legismertebb
részlete az Ádám teremtése. A kompozícióban Ádám szokatlan testtartásban hever:
jobb oldala szinte még bénult, ezen a felén
támaszkodik, a szeme az Isten pillantásába
kapcsolódik, bal keze erőtlenül emelkedik
Isten mutatóujja felé. Azt a pillanatot látjuk,
amint Isten a tehetetlen testet lélekkel hatja
át, lelket lehel belé, amit latin eredetű szóval
úgy fejezhetnénk ki: inspirálja. A spiro ige

azt jelenti: lélegzik, az in pedig ismerős soksok idegen nyelvből, azt jelenti: be. Az inspiráció tehát nem más, mint amikor más által
jutunk lélegzethez, illetve átvitt értelemben:
témát, indító lökést ad valaki egy új alkotáshoz. Magyarra talán a lelkesít ige adná vissza
a leginkább a jelentését. Ugyanebből a szóból, más igekötővel képezték a konspirál
(összeesküvést sző) igét, a kon- jelentése:
együtt; ugyancsak innen van a respirál szó is
– újabban az újraélesztés kifejezésére szokták
használni, holott régebben csak annyit jelentett: lélegzethez jut, kifújja magát valaki,
talán ezért is mondták régebben a respirót a
„fizetési haladék” kifejezésére is. Respirál a
hitelspirálban – bár a két utóbbi szónak egymáshoz nyelvtörténetileg nem sok köze van.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Augusztus 11-én és 18-án
Dánfoki Zenei Fesztivál
Két egymást követő vasárnapon rendezi meg a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ a III.
Békés-dánfoki Zenei Fesztivált, melynek érdekessége emellett, hogy nem csak egyéni fellépők,
duók, hanem teljes zenekaros koncertek is lesznek, de a torzított gitár hangját felváltja az akusztikus muzsika. A fesztiválra érkezőket jó levegő,
szabad strand is várja a Dánfoki Üdülőközpotban,
amely helyet ad a rendezvénynek. Belépő mindkét napon 19 óráig: 400 Ft/fő/nap, 19 órától: 600
Ft/fő/nap, Békés Kártyával: 200 Ft/fő/nap.
TERVEZETT PROGRAM:
2013. augusztus 11. (vasárnap)
19 óra: Illyés Joci

20 óra: Pernahajder Campbell
21 óra: The Wasted Sunset
22 óra: Baby Bone
23 óra: Courtney”s Lover (Nirvana tribute)
24 óra: Tábortüzes örömzenélés Jokóval
(Blades).
2013. augusztus 18. (vasárnap)
19 óra: Záróra Acoustic Duó
20 óra: Bross! (Domi & Lackás)
21 óra: DubQuake
22 óra: Behind My Mind
23 óra: HyBon
24 óra: Tábortüzes örömzenélés

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 2-10. KÖZÖTT
Augusztus 2. péntek 16 óra
Emlékezés a Holokauszt Roma Áldoztainak
Emléknapja alkalmából. Szervezők: Békési
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Békés Város
Önkormányzata, MPE Országos Cigánymisszió.
I. és II. Világháborús Emlékmű

Augusztus 7. szerda 17 óra
Szőkéné Molnár Mária békési születésű, Bristolban
élő amatőr alkotó kiállítása. Megnyitja: Horváth
Hajnalka alkotóművész. Ingyenesen megtekinthető szeptember 2-ig, nyitvatartási időben.
Kulturális központ kápolnaterme
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Hagyományteremtő
asztalitenisz verseny

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE
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.

Kérelmezni lehet a
hatósági bizonyítványt
A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli
mentesülésének részletes
szabályait a 243/2013. (VI.
30.) Korm. rendelet szabályozza. A mezőgazdasági
termelő a székhely vagy
lakóhely szerinti települési
önkormányzat jegyzőjétől
kérelmezheti a rendelet szerinti termények (zöldségek,
dinnye, gabonafélék, olajos
magvak) szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi
területén található vagy
azon kívül eső, a kérelmező
székhelye vagy lakóhelye és

a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely
közötti útdíjköteles elemi
útszakaszra vonatkozó –
július 1-je és november 30-a
között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de
legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító
hatósági bizonyítvány kiadását. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás
illetékmentes.
Részletes tájékoztató
www.bekesvaros.hu honlapon elérhető.


Horgász
szemmel
EGÉRÚSZÁS
A KÖRÖSÖKÖN
A Körösöket hatalmas búzaföldek szegélyezik, és ezekben
nagyon jól érzik magukat az
egerek. Táplálékot találnak és
elszaporodnak. Aratáskor a
nagy létszámú egércsaládok
már nem találnak elegendő
táplálékot, ezért vándorlásba
kezdenek. Vándorlásukat a víz
sem állíthatja meg és ekkor
jöhet el a pergető horgászok
ideje. A vándorló egereknek a
Körös nem jelent kihívást,
nekivágnak a nagy víznek, de
csak az éjszaka beálltával kezdik meg az úszást. Az éjszaka
biztonságosabbnak tűnhet a
számukra, pedig a víz ekkor is
rejteget meglepetést.
A ragadozó halak: harcsák,
balinok, domolykók ezekre a
kis rágcsálókra vadásznak. A
ragadozó halak a vízbe érő egereket kísérik, a víz alatt kémlelik, és ha minden körülmény
megfelelő, hirtelen rávágással,
nagy pukkanó hanggal lenyelik az egeret. Természetesen
nem mindegyik egeret fogyasztják el. Hogy hogyan lehet ilyenkor pergetni, erről a
következő számban fogok írni.
Szekerczés Sándor
www.rutinati.hu

Nálunk nincs
vakáció!

BÉKÉSI ÚJSÁG
– nyáron is kéthetente!

Folytatás a címoldalról
Békés megye rendőrfőkapitánya, Polyák Zsolt és Matuska Zoltán, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese azt

átadására került sor. Több békési polgárőr is részesült elismerésben, így Bányai Gábor, aki a
megyei polgárőrség emlékérmét
vehette át, Németh Róbert, aki
a Békés megyei rendőrfőkapi-

Felsorakoztak a házigazda Békési Polgárőr Egyesület tagjai is.

emelte ki, hogy a polgárőrök
önkéntesként, önfeláldozóan
munkálkodnak, őrzik értékeinket, nyugodt pihenésünket.
Polyák Zsolt elmondta még,
hogy az elmúlt évben megyeszerte jelentősen nagyobb
számban járőröztek együtt a
rendőrök és a polgárőrök.
Később díjak, elismerések

tány jutalmát kapta, Szilágyi
János, aki a megyei katasztrófavédelemtől vehetett át elismerést munkájáért. Izsó Gábor a
város nevében Csató Gábor és
Komoróczki Mihály munkáját
ismerte el, míg a Békés-Békéscsabai Vöröskereszt elnökeként Barta István Zoltán a
Békés Városi Polgárőr Egyesü-

tő, a Kft. Verseny u. 4 szám
alatti ügyfélszolgálatán.
A közszolgáltató a tömbházas övezetekben lakók számára
is lehetőséget biztosít az újrahasznosítható hulladékok külön
gyűjtésére. Ennek értelmében a
tömbházak számára 1100
literes zárható műanyag hulladékgyűjtő edényt fog kihelyezni a cég, minden tömbegység számára 1 darabot.
A szelektív hulladékgyűjtő
edényeket 2013. augusztus 5-től

szállítja ki ingyenesen a Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft.
Az edényeken fel lesz tüntetve
azon hulladékok köre, melyek a
hulladékgyűjtő edénybe helyezhető, illetve azok is, amelyeket
nem lehet belerakni.
– Műanyaghulladékok
(PET palackok, öblítős, mosóés mosogatószeres, hypos flakonok, tejfölös poharak, fólia,
zacskó, reklámszatyor, buborékos fólia),
– Papírhulladékok (hul-

A polgárőrök kikapcsolódását, ismerkedését vagy a
kapcsolatok elmélyítését célzó
Békés Megyei Polgárőr Nap
során Dánfokon kishalfogóverseny, kispályás focitorna,
kötélhúzó-, rönkdobó és főzőverseny is zajlott. A programot fellépések és bemutatók
színesítették. Szegfű Katalin

Megyei polgárőrök versenyeztek
A szokásoknak megfelelően
idén is Békésen rendezték meg
a IX. Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny megyei
döntőjét, melyre hét négyfős
csapat érkezett. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Békési Városi Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett megmérettetésen a polgárőr szervezetek tagjai elméleti tudásukról adtak számot,
majd a gyakorlati feladatok
megoldása következett. Az

ügyességi és vezetésbiztonsági
gyakorlati feladat a Fáy utcai
egykori KRESZ-pálya, ma parkoló területén zajlott. A ver-

Augusztus 5-től szállítják ki a szelektív
hulladékgyűjtő edényeket
Egy törvényi változás 2014től előírja a települések számára a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetését. Ezért a Békési
Kommunális és Szolgáltató
Kft. elindítja a házhoz menő
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszert. A szelektív hulladék
gyűjtésére minden békési
lakosnak lehetőséget biztosít a
közszolgáltató. Ingyenesen,
családi házanként 1 darab
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény lesz igényelhe-

letet ajándékozta meg, melyet
Gyarmati Sándor elnök vett át.
Gyarmati Sándornak, a Békés
Megyei Polgárőrök Szövetsége
elnökeként végzett erőfeszítését
külön is elismerték.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Beát és a Békési TE sportolóját, Póth Esztert. A Dr.
Szombati Zoltán Emlékversenyt a férfi párosoknál Baranyi József és Sebestyén
Sándor duója nyerte meg, a
Bohács Gábor-Czuppon Tibor
és a Csarnai Gábor-Szelei
Ákos páros előtt (mindegyik
Békési TE). A vegyespárosok
mezőnyében Bohács Gábor és
Molnár Emese nyert, megelőzve a szintén békési Csarnai Gábor- Balogh Bernadett
és a szegedi Szelei Ákos-Vikor
Bea párosokat.

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

A Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Békési
TE a közelmúltban rendezte
meg Dr. Szombati Zoltánra,
néhai edzőjükre emlékező versenyét. A férfiak népes mezőnyében (31 induló) végül a
Békési TE játékosa, Bohács
Gábor győzött, megelőzve
csapattársát, Pagonyi Róbertet, a harmadik helyet az orosházi Biedermann Dániel szerezte meg. A nők mezőnyében
heten indultak, a győztes itt is
békési volt, Molnár Emese,
megelőzve a szegedi Vikor

A városvezetés erős
támaszai a polgárőrök

lámpapír, kartonpapír, újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, italos karton),
– Fémhulladékok (konzervdoboz, alumínium doboz)
valamint
– Textilhulladékok
A begyűjtött szelektív hulladékok válogatása a Békési
Kommunális és Szolgáltató
Kft. Szarvasi u. 64/1. szám
alatti telephelyén kialakított
szelektív hulladékválogató
műben fog történni.

A szelektív hulladék első
begyűjtése 2013. augusztus
26-án lesz. Ezt követően
minden páratlan héten kell a
gyűjtőedényt kihelyezni, amikor azon területen a kommunális hulladékgyűjtés folyik.
További információval kapcsolatban érdeklődjön a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Békés, Verseny u. 4.
szám alatti ügyfélszolgálatán,
valamint telefonon a 66/ 411174-es telefonszámon.


senyt a Szarvasról érkezett polgárőr csapat nyerte meg,
második Mezőkovácsháza, harmadik Békéscsaba csapata lett.
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