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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Kenyától Indiáig a gyermeknapon

Szívesen
kipróbálná
a sárkányhajózást?

Május 25-én a gyerekek vették birtokukba a Dánfoki
Üdülőközpontot, ekkor rendezte a város a gyermeknapot.
A rendezvény egyben Sport-

44%
Igen.

labda, boksz, diótörés, zsákbanfutás, lengő teke és még
sok más érdekesség várta az
állomásokra érkezőket. Minden gyermek apró jutalomban

növendékei, az Energy Dance
Cool csapata, láthattunk Wing
Chun Kung Fu bemutatót a
kulturális központ önvédelmi
szakköröseitől, új koreográfiá-

56%
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu
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Lapunk elé…

Az egyéb írások közül kiemelendő az, amely Békés első
községi iskolája alapításának
110 éves jubileumi rendezvényeiről tudósít.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
győri szervezete
„Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország jobban teljesít…”
című országjáró kerekasztal-beszélgetését
a helyi KÉSZ meghívására Békésen tartja
június 12-én, szerdán 18 órától
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.
Meghívott vendégek:
Hoffmann Rózsa, oktatási államtitkár,
Budai Gyula, vidékfejlesztési államtitkár
és Mráz Ágoston
politológus, a Nézőpont Intézet igazgatója.
A kerekasztal-beszélgetést
Lanczendorfer Erzsébet,
a győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
országgyűlési képviselője vezeti.

Nem.

A mostani Békési Újságban
több városi vagy ide kötődő
személyt mutatunk be önöknek a közkedvelt Békési sorsok – békési arcok rovaton túl
is. Olvashatnak például Víg
Józsefről, aki a közelmúltban
Európa-bajnoki címet szerzett
történelmi íjászatban, továbbá
az ifjú Domokos Belláról, aki a
díjugratósportban
mutat
egyre jobb eredményeket, és
Zahorán Gyuláról, aki a városi
tűzoltóság parancsnoki tisztét
tölti be egy ideje.

Magyarország jobban teljesít…

A belépés díjtalan!
ágválasztó is volt, a gyerekek
játszva ismerkedhettek meg a
Békésen elérhető sportágakkal. Hogy a játék még teljesebb legyen, a szervezők „világkörüli” utazást állítottak
össze. A kicsik és nagyok „útlevelükkel” húsz országba látogathattak el Brazíliától
Oroszországig, ahol különböző
sportok és ügyességi feladatok
kipróbálásával gyűjthették a
pecséteket. Kézilabda, kosár-

részesült, a szerencsésebbek
pedig ajándékokat is nyerhettek a nap végén. A programok
összeállításába és megvalósításába békési intézmények, több
sportszervezet és civil szervezet is bekapcsolódott.
Délutántól indultak a színpadi programok. A szegedi
Léghajó Színház előadásában
Ludas Matyi története elevenedett meg. Színpadra léptek a
Fregolina Társastánc Klub

kat mutatott be a Linea Fitness
Club, és a Városi Színjátszó Stúdió tagjai is előadással készültek. A Belencéres Néptáncegyüttes műsora után Mahovics
Tamás vezetésével közös táncházzal zárult a Városi Gyereknap és Sportágválasztó.
A nap során adták át a Csapó Pékség és Élelmiszer Webáruház akciójából összegyűlt
pénzt, összesen 203 ezer Ft-ot
a békési sportszervezeteknek.

Békési Európa-bajnok Rá sem lehet ismerni
íjászatban
a csónakházra
A közelmúltban Gyulán rendezett Történelmi
Íjász Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett a
békési Víg József. A fiatalember mindössze hét
éve foglalkozik az íjászsporttal.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára, Ábrahám Attila jelenlétében vágták át a nemzeti színű
szalagot a régi-új békési csónakháznál, melyet
pályázati forrásból sikerült kívül-belül felújítani.

Amint Víg József a Békési
Újságnak elmondta, a Kerecsényi László Íjász Egyesület
rendezte a kontinensviadalt,
melynek szakmai hátterét az
Európai Történelmi Íjász Egyesület adta. József a korhű íj
kategória felnőtt férfiak versenyében lett Európa-bajnok. A
verseny során három napon át
háromdimenziós célok mellett
lőlapos és izgalmas ügyességi
versenyszámokban (például
forgó, közeledő vagy távolodó
céloknál) mérték össze tudásu-

Mint dr. Nagy György, az
1975-ben alakult Békési Kajak-Kanu Club elnöke kiemelte: a csónakház immár XXI.
századi körülményeket teremt
a sportoláshoz a 120 díjfizető
versenyzőnek. Izsó Gábor polgármester, aki egyben az
egyik alapítója is a sportszervezetnek, valamint Dankó
Béla országgyűlési képviselő
(Fidesz) egyaránt a testmozgás
jelentőségéről beszélt.
Ábrahám Attila azt emelte
ki az esőben is nagy érdekőlés

Víg József.

kat, a békési sportoló egészen a
döntőig a második helyen állt.
Folytatás a 3. oldalon

övezte
átadóünnepségen,
hogy a hazai sportági szövetség a békési fejlesztési törekvések mögött áll. Különös
hangsúllyal szólt a szülők szerepéről, akik gyermekeiket a
sportolás felé terelgetik.
Elmondta még, hogy Békésre,
mint a kajak-kenu sport egyik
vidéki fellegvárára tekint.
A Tátra u. 36. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület
pályázati forrásból újulhatott
meg összesen 19 millió forintból.
Folytatás a 3. oldalon

Merre tovább
békési asztalitenisz?
Kilátástalannak látja a Békési TE Asztalitenisz Szakosztályának pénzügyi helyzetét
Balogh József vezetőedző.
Amint lapunknak elmondta,
az utóbbi 25 évben már számos nehézséget éltek át, de
ennyire rossz még sosem volt.

A szakosztály anyagi körülményei alapvetően megváltoztak,
a versenysportra elkölthető
helyi pénzösszeg számottevően
csökkent. A városi önkormányzat is keresi a megoldást
e drámai helyzetre.
Folytatás a 4. oldalon
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A TÖRÖK-HÁZ
let. A Városi Tanács orvosok szolgálati lakása
céljából hasznosította. Sokáig élt itt városunk
nagy megbecsülésnek örvendő orvosa, dr.
Matolcsi Kálmán is valamint dr. Farkas
István körzeti orvos. A polgárház utcasorban
álló, L-alaprajzú, cserépfedésű építmény. Az
5 tengelyes utcai
homlokzat három
mezőre osztható. A
falmezőben kétszárnyú, egyenes záródású ablakok állnak
vakolt falkeretben.
Szemöldökpárkánya
egyenes. A fal síkjából kiugró téglalap
alakú díszítések sajátságos hangulatot adnak a háznak. A lábazat vakolt párkányban végződik. A legutolsó
lakó, dr. Bíró Lajos állatorvos kiköltözése
után a ház lakatlan, így állaga rohamosan
romlik. Tekintettel arra, hogy a Petőfi utca a
Borz utca sarkáig műemléki környezetnek
minősül, így a városunk épített értékeiért
aggódók bíznak abban, hogy az egykori
Török-ház homlokzata az eredeti állapotában
megmarad.
Bíró György, városvédő

A Petőfi utca 15. szám alatti épületünk is a
kisvárosias utcakép szempontjából jelentős
ház. Az 1800-as évek végén épült építményt
dr. Török Bálint járásbírósági elnök 1905-ben
vásárolta meg Zakariás mérnöktől. Békésen
dr. Török Bálint házában volt először fürdőszoba a XX. század
fordulóján. A vizet
ásott kútból kézzel
pumpálták fel. A
rézből készült csapokat az I. világháborúban hadi célokra begyűjtötték, és
elszállították. Az
30-as években dr.
Kovács Imre orvos
lett a ház új lakója, miután feleségül vette
Török Irént. A lelkiismeretes orvos itt alakította ki magánrendelőjét. Dr. Kovács Imre
szívósságára, edzettségére jellemző, hogy
március elején fiatal korában mindig megfürdött a Körösben! Kiskabátban járt télen is,
térdnadrágot viselt. Lánya, Irén, a szelíd, kedves, kiváló tanítónő Horváth Lajos református
lelkészhez ment feleségül.
1972-ben állami tulajdonba került az épü-

HÁZI KENYÉRSÜTÉS
A kenyérsütés egykor az asszonyi munkák talán
megfontosabbika volt, fortélyait a lányok fiatalon kezdték elsajátítani, hogy mire eladósorba kerülnek, maguk
is tudjanak szép és ízletes kenyeret sütni. Az otthoni/házi kenyérsütés napjainkban is reneszánszát éli.
Divatosnak számít, nem
utolsósorban a reformét- KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
kezés elterjedése miatt,
melynek lényeges eleme,
hogy szeretnénk tudni,
pontosan milyen alapanyagokból készült élelmiszerek kerülnek elénk.
Különösen igaz ez olyan
alapvető étel esetén, mint
a mindennapi kenyerünk.
A Békés és Környéki
Biokultúra Egyesület és a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ által életre hívott Bio Konyha rendezvénysorozaton a közelmúltban Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök igyekezett jól hasznosítható tippeket,
kipróbált recepteket adni a házi kenyérsütéshez. Ezek
közül adunk közre kettőt.
Egykilós kisült fehér kenyér készítése: adjunk 400
ml vizet, 2 kávéskanál sót, 1 evőkanál cukrot, 70 dkg
(bio) fehérlisztet és 1,5 csomag szárított sütőélesztőt
vagy egynegyed (1,25 dkg) friss élesztőt. A liszt és a
víz szobahőmérsékletű legyen. Az alkotókat kimérjük,
meggyúrjuk, dagasztjuk, 25 fokon kelesztjük. Gyúrjuk,
formázzuk, egy vagy két vekni készülhet belőle. Sütőpapírral bélelt tepsiben vagy kenyérformában konyharuha alatt kelesztjük, és kisütjük. Sütés előtt kenjük
meg vízzel. A sütőt 210 fokra melegítsük. Sütőnk aljára hőálló edényben tegyünk vizet, és ezzel együtt forrósítsuk fel. Sütés: 10 percig 210 fokon, majd 200
fokon 15-25 perc alatt sül készre a kenyér méretétől és

a héj vastagságától függően. A kisült kenyeret vízzel
kenjük át, ettől szép fényes lesz, és a héja megpuhul.
Kényelmi okok miatt kenyérsütőgépet is használhatunk
a gyúráshoz, dagasztáshoz, kelesztéshez. A gép előnye
még, hogy állandó 25 fokos hőmérsékletet tart. Elterjedt eljárás, hogy a gépben gyúrt és dagasztott
tésztát sütőpapírral bélelt
tepsiben vagy kenyérsütőformában kelesztik tovább
és sütik meg. A hagyományos módon dolgozó
háziasszonyok
persze
nem alkalmaznak kenyérsütőgépet. Nagyanyáinkhoz hasonlóan fáradtságos munkával készítik el a
házi kenyeret.
Csarnai Erzsébet másik
receptje az olasz kenyér, más néven ciabatta (ejtsd:
csabatta). Hozzávalók: 450 ml víz, 5 evőkanál olívaolaj,
2,5 teáskanál só, 760 gramm liszt (kétharmada lehet
teljes kiörlésű, maradék része fehér búzaliszt), egynegyed (1,25 dkg) friss élesztő. Az alapreceptet gazdagíthatjuk napraforgó- vagy tökmaggal, esetleg más olajos
magvakkal is. Ezt a kenyeret is kisüthetjük 1-2 darabban, vagy kb. 7-10 dkg-os darabokat levágva 10-14 kis
veknit formálhatunk belőle. Ezek kisülve zsemlénél
nagyobb, szép formájú péksütemények lesznek.
Figyelem: a kisebb ciabatták hamarabb megsülnek!
A házilag sütött kenyér nemcsak mentes a felesleges adalékanyagoktól, állományjavítóktól és tartósítószerektől, hanem beltartalmi értéke is magasabb.
Ellentétben a legtöbb bolti kenyérrel, már egy szelettel
is jól lehet lakni, ezért az egészséges táplálkozás része
lehet. Különösen, ha ellenőrzött gazdálkodásból származó alapanyagokat használunk hozzá. Szegfű Katalin

„Az európai liberalizmus
Ki lesz az év polgármestere?
megfeneklett”
Idén is megválasztják „Az Év
Polgármesterét”, „Az Év Alpolgármesterét” és „Az Év Jegyzőjét”. A települések polgárai a
FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

szavazataikat május 10-től június 10-én éjfélig adhatják le
kizárólag a www.szferaeuropa.hu honlapon. Egy e-mail

címről egy szavazatot fogadnak.
A díjak átadására a Csabagyöngye Kulturális Központban kerül sor június 14-én. 

Sajtóközlemény
Uniós támogatásból fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát
hasznosítására technológiafejlesztés történik a Békés Drén Környezetvédelmi, Víz és Mélyépítési Kft.
és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. biotechnológiai intézetében.
Bencsik András a Polgári Estek sorozatban járt
Békésen.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő (Fidesz) szintén a választásokkal kapcsolatban
hozzátette, hogy pártjának nagy erejét a szövetségesek adják. A KDNP, a Kisgazda
Polgári Egyesület, a Lungo Drom, a Fidelitas, a
Nemzeti Fórum egyenként is százezres tömegeket tud elérni, és erre kell majd építenie a
polgári szövetségnek a jövő évben esedékes
választási kampányban.
Sz. K.

Dankó Béla is támogatja a gyerekeket
A Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési
Program már több mint két éve töretlen sikerrel segíti a rászoruló gyerekeket Békésen. A
programot 2011 januárjában kezdték el azzal a
céllal, hogy a legszegényebb gyerekek is hozzájussanak meleg ételhez hétvégenként, és
mindezt a társadalmi összefogásra alapozzák.
A programot a mai napig civil, egyházi és
sportszervezetek, egyesületek, magánszemélyek és vállalkozások is segítik.
Május 18-án Dankó Béla országgyűlési képviselő (Fidesz) is csatlakozott a támogatók
sorához. Az ételosztáson egyúttal a program
életrehívója, Izsó Gábor polgármester is közreműködött. Idén eddig már 3075 adag étel
talált gazdára.


A Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet 234 millió Ft uniós támogatást
nyert a „Fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát hasznosítása” című pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. A 319 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó támogatásból új technológiai rendszert fejlesztenek.
A békési telephelyű Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Biotechnológiai Intézete közösen fejlesztik a
fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogénszármazékok környezetbarát hasznosítását biztosító technológiát, illetve az ehhez kapcsolódó
berendezéseket. A technológia minden szempontból környezetbarát, alkalmazása esetén nincsenek környezetet károsító kibocsátások vagy
keletkező, külön kezelendő és elszállítandó veszélyes hulladékok. Az előállított végtermék a felhasználói igények alapján lehet folyékony ener-

giahordozó, gáznemű energiahordozó vagy más
technológiák alapanyaga.
A projekt által létre fog jönni egy új prototípus is, az új technológiát megvalósító ipari léptékű félüzemi berendezés, amely alkalmas lesz a
későbbi gyártelepítések számára mintaként
szolgálni.
A létrejövő fejlesztési eredményekkel a vállalkozás a hazai piac hulladék-feldolgozási szegmensének bizonyos részeibe be tud lépni, és ezzel
új munkahelyek jöhetnek létre.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt
a www.dren.hu oldalon olvashatnak.

Marad a kultúrház-igazgató
Újabb öt évre megválasztották igazgatónak a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Köz-

pont jelenlegi vezetőjét, Koszecz Sándort. A képviselőtestület legutóbbi ülésén szavazott ismét bizalmat a mun-

káját – megítélésük szerint –
kiválóan végző intézményvezető kulturális és menedzser
szakembernek.

FIZETETT HIRDETMÉNY

A szeretetre és összefogásra épülő Magyarország áll szemben a tegnap még sikeresnek
tűnt európai liberális gondolkodással, amely
mára megfeneklett, ezer sebből vérzik – állapította meg Bencsik András, a Magyar Demokrata című hetilap főszerkesztője, a Békemenetek
egyik szervezője, amikor a minap Békésen járt.
Egy friss felmérés szerint a magyarok 47%-a
szegénységben él, havi jövedelme 66 ezer Ft alatt
van, mégsem hallunk lázadásokról, gyújtogatásokról, ellentétben egyes Észak-Európából érkező hírekkel. A magyarok dolgoznak, és abban
reménykednek, hogy az élet majdcsak jobbra fordul – folytatta az újságíró, aki beszélt a jövő évi
választásokról is. Kifejtette, hogy a baloldal a látszat ellenére egy tábort alkot, és vele szemben áll
az egyesült jobboldal néppárti ereje, a Fidesz.
– A baloldalnak nincs jövőképe, nincs erkölcsi értékrendje, csak a zsákmányszerzés a közös
bennük – mondta. Egyben figyelmeztette a
Fideszt, hogy a választás napjáig tisztának és
hitelesnek kell maradniuk.
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110 éves Békés első községi iskolája
A Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskola
Intézményegysége alapításának 110. évfordulóját ünnepelte az elmúlt hetekben. A
megemlékezés-sorozat az intézmény könyvtárában beren-

a magyar nyelv hete hagyományos rendezvényeit is. Az 5/a
osztályosok rendhagyó magyarórán ismerkedtek a hajdani nyelvújítók törekvéseivel, a
játékos nyelvi vetélkedőkön
pedig osztályonként egy-egy

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 1-8.
Levendula Patika (Csabai u.)
JÚNIUS 8-15.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Békés első községi iskolája 110. évfordulóján kiadvány jelent meg. Az
iskolatörténeti áttekintést ajándékba kapták a gyermekgála vendégei.

JÚNIUS 15-22.
Turul Patika (Piac tér)

dezett iskolatörténeti kiállítás
megnyitásával és a névadó,
Eötvös József emléktáblájának megkoszorúzásával vette
kezdetét. A megnyitót követően, hagyományainkhoz híven, az ebédlőben vendégeltük meg a nyugdíjas találkozó
résztvevőit, akik örömmel elevenítették fel iskolánkhoz
fűződő emlékeiket.
Az ünnepi héten szerveztük

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

Békési Európa-bajnok íjászatban

Házasságot kötöttek:
Jónás Attila (Békés) és
Orbán Irma Ildikó (Békés), Gál Ferenc Attila
(Békés) és Horváth Julianna (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Folytatás a címoldalról
A végső döntőben nagy
ellenfele, a végig vezető Buzás
Károly hibázott, míg Víg
József 25 méterről célba talált,
így lett Európa legjobbja.
Víg József a Csaba Lovas
Íjász Kör igazolt sportolója,
de edzéseit munkája miatt
nem a megyeszékhelyen, hanem helyben, a Körös-parton
vagy Dánfokon tartja. 2010
óta egyedi íjjal versenyez, egy
merevszarvú magyar íjjal,

Elhunytak: özv. Szalontai Mihály Antalné
Szántó Mária Magdolna
(69 évesen), özv. Papp
Sándorné Varjú Mária (79,
Bélmegyer), Mucsi Gyula
(77), Római Elemérné
Antóni Julianna (75), Békési Sándor (68), özv.
Varjú Jánosné Szabó Anna Zsuzsanna (89), özv.
Krizsán Istvánné Szabó
Margit (58, Murony), özv.
Csábi Dezsőné Balogh
Ilona Eszter (60).
Nyugodjanak békében!

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

melyet a szintén békési Farkas
Nándor készített a számára,
erejét, testi adottságait figyelembe véve. Józsefnek eddigi
legnagyobb egyéni sikere a
most megszerzett Európa-bajnoki cím, de korábban volt
már egyéniben magyar bajnoki bronzérmes, csapatban
magyar bajnok.
A mostani verseny érdekessége volt, hogy az öreg kontinens számos országából (Portugálián át Törökországig) ér-

kezett sportolók nemzeti viseletben lőttek. József korhű
ruházatát vászoning, bőgatya,
veretes öv, tarsoly, hegyes orrú
csizma alkotta.
Az erősen nemzeti érzelmű
Víg József lapunknak úgy
nyilatkozott, hogy az íjászsport számára mindenekelőtt
az ősök előtti tiszteletet jelenti. Minden versennyel a magyar elődök, ősapáink előtt
akar tiszteletet adni.
Szegfű Katalin

Rá sem lehet ismerni a csónakházra

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Autómosó és autókozmetika

csapat mérte össze anyanyelvi
leleményességét. Az iskolatörténeti vetélkedőn a felső tagozatos gyerekek mutathatták
meg, mennyire ismerik intézményünk múltját.
A kulturális központban
gyönyörű díszletek között
versmondóink, színjátszóink,
táncosaink, zenészeink és
énekkarosaink produkciói
szórakoztatták a szép számú

közönséget a gyermekgálán.
A rendezvények sorát diákgyűlés zárta. Iskolánk fenntartója, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
kirándulással jutalmazta az
egész évben kimagaslóan teljesítő 3/b és 4/a osztályokat.
A 110 éves évforduló alkalmából a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békési
Téka sorozatában kiadvány
jelent meg iskolánkról. Ezúttal is köszönjük a sorozatszerkesztő, S. Turcsányi Ildikó önzetlen segítségét. A
kiadványt Farkas Lászlóné
nyugalmazott igazgató szerkesztette dr. Püski Andrásné
nyugalmazott igazgatóhelyettes munkája alapján,
Dávid Mátyás nyugalmazott
igazgató visszaemlékezéseit
és Durkóné Illés Bernadett
jelenlegi igazgató írását felhasználva. A kiadvány az
iskola titkárságán szerezhető
be, de a jubileumi alkalomból létrehozott honlapon
(eotvosremenyhir.hu)
is
olvasható. A kiadvány megjelenését támogatta: Békési
Nebulók Alapítványa, Békés
Város Önkormányzata, Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió.
Balogh Erika

A két alapító és a klubelnök vágta át a szalagot a felújított csónakháznál.

Folytatás a címoldalról
A beruházás során belső gáz-,
víz- és fűtésszerelés, napkollektoros rendszer szerelése, külső

hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, belső falfestés valósult
meg. A projekt részeként a tervek szerint 17 kajakot és 10

kenut is tudnak vásárolni lapátokkal együtt, hogy minél több
gyermek ismerhesse meg a vízi
életet Békésen.
Sz. K.

Je g y z e t

Micsoda napok,
micsoda emberek!
Pálmai
Tamás

Lehet, máskor is így van,
ilyen sűrű a „magyar világ”,
csak nem vesszük észre?
Lehet, de az elmúlt hetek,
napok igencsak bővelkedtek
diaszpóránk,
kényszeres
szétszórattatásunk ilyen eseményeiben. Először talán
úgy tűnhet, hogy egymástól
távol levő, nem egy értékrendet képviselő dolgokról van
szó, ám – ha jobban belegondolunk – valahol, a maguk
szférájában mindegyik valami kiemelkedően magyar
tettet jelent, vagy valamilyen
minket dícsérően emlegető
eseményről szól.
Pünkösd szombatjával
kezdjük, a csíksomlyói búcsú tömérdek emberével, az
Érsek atya korrekt beszédével, majd a csendes ünneplésbe berobbanó lengyel
Roman Majevszki atyával,
aki csak megköszönte a
Czestochowára kerülő csíksomlyói Mária kegyszobor
másolatát, de sztentori
hangjától zengeni kezdett a
nyereg, és élni, pezsegni a
tömeg, mikor az atya a magyar és a lengyel nép történelmi gyökerekkel rendelkező barátságát említette.
Mint mondta, azért igaz ez
a barátság, mert „a kereszt
alapján köttetett”, és hogy a
magyar nép igazi lelki forrása Csíksomlyó. Elmondta,
hogy a kolostorába látogató
magyar csoportokat megmegkéri, hogy énekeljék el a
székely himnuszt, de ez
Csíksomlyón szól a legszebben, a leghitelesebben.
„Szűzanya, vezesd még egyszer győzelemre néped”,
parafrazálta a székely himnusz szövegét, mire persze
mindenki lelkesen tapsolt,
és még lelkesebben harsogta
himnuszunkat. Jó volt, szép
volt, lélekemelő volt.
Este más, teljesen más következett. Eurovíziós döntő,
ezzel a csodapók vidéki bölcsészgyerekkel, aki derekasan beleszellentett a pöffeszkedő, semmitmondó, műanyag ízlésű, nylonshowt produkáló generáleurópai kulturális ízlésficamba. ByeAlex
(született Márta Alex) dala
nem egy nagy durranás, de
hatalmas fricska a gőgös
„Ajrópának” meg hazai epigonjainak egyaránt. Kicsit

Orbán Viktorra és kormányára is hajaz a dolog, hisz
minden, ami utóbbiak tetteiből nem tetszik az EU-nak,
az nem csak a mi bajunk,
hanem sokkal inkább az
övék. És önnön gyengéinkkel szembenézni bizony nem
kellemes.
Ugyanezen este, a csángó
misén Böjte Csaba prédikált. Czakó Gábor így ír
erről: „Böjte Csaba látja a
Szentlélek jelenlétét mindenütt. Erről meggyőzött
most is minden figyelő
embert. Hozzá fogható
bölcselőnk nincsen, de a
világon sem sok párja akad.
Mélysége nem holmi fortély vagy mesterkedés,
hanem a Vigasztaló öröme,
hogy munkatársat talált. Ő
nagyon szeretne együtt dolgozni velünk. És ha szolgálatába állunk, akkor a világ
összes erőit a rendelkezésünkre bocsátja, akkor nem
kell rettegni tulajdon gyermekünktől, nehogy megszülessék, hanem akár ötezer árvát is fölnevelhetünk,
miközben somolyoghatunk
a bajuszunk alatt a történelmi, politikai, gazdasági,
tudományos, katonai és
egyéb mihaszna ’szükségszerűségekre’.”
Következett a gyímesbükki, kontumáci Nagyboldogasszony-templom mellett álló szabadtéri oltárnál
celebrált szentmise, s azon
is a teljes székely ízességgel,
őszinteséggel megszólaló
Papp László marosvásárhelyi atya, akit csak hallani is
szívmelengető volt, de amit
mondott Márton Áronról,
az lélekemelő is.
Az emlegetett események sorát egy egyáltalán
nem vidám zárja. Erőss
Zsolt és Kiss Péter halála a
Himaláján. Körösi Csoma
Sándor a hegy lábaihoz
ment, és alkotott világhírűt
a maga idején és műfajában. Zsolt - ki Békésen is
sok barátot szerzett a székelységnek - a maga idején
és a maga műfajában jutott
el a legmagasabb pontra,
amire egy hegymászó vágyhat, s tudjuk, ezt nem méterrel mérik. Közben vitte
magával a székely zászlót,
hogy mindenki lássa. A
Jóisten is, hátha így még
több erőt ad nekünk a
megmaradáshoz.
Nem singgel mérhető tettei nem egységes kaliberű
embereknek. Így igaz. De
mindannyian a mieink.

Lapunk online: www.bekesiujsag.hu
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Merre tovább békési asztalitenisz?

Balog Zoltán miniszter a Magyarországot érintő kritikákkal kapcsolatban arra mutatott rá, hogy ma nemcsak
Budapesten és Brüsszelben, hanem minden európai fővárosban Európa jövője a kérdés. Amikor a vita arról szól, hogy a
család szerepét hogyan írják be a magyar alkotmányba, valójában arról van szó, hogy Európa jövőjében milyen szerepet
szánnak a hagyományos családmodellnek. Az EU eredeti
gondolata a keresztény kultúrára alapuló létezés volt.
Európa kulturális karakterét és szellemi gyökereit nemzetek
felett álló gazdasági erőterek akarták és akarják felszámolni.
Nem lehet európainak tekinteni azt az embert, aki még soha
nem hallott a tízparancsolatról, vagy nem tudja, hogy mit
ünneplünk pünkösdkor. Egyre kevésbé lehet felismerni a
kontinens keresztény arcát, pedig a demokrácia a kereszténységnek köszönheti a létét. Ez nem zárja ki azt, hogy a
klasszikus görög-római mérték, a zsidó-keresztény erkölcs
együtt határozza meg Európa profilját. Ahány tagország,
annyi történelem, Európa sokszínű, veszélyes kísérlet lenne
az uniformizálás. A tagországoknak barátoknak kell lenniük,
nem pedig egymás őreinek, a válság idején a barátság a legfontosabb érték, amire az összes többi támaszkodhat.

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

miközben a szakosztály öt csapatot versenyeztet különféle
magyar bajnoki osztályokban,

vitézkedtek, a bajnoki nyolcadik helyezést kaparintották
meg, míg a nők első csapata az

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

NEM TEHETEK RÓLA, ILYEN A TERMÉSZETEM!
»A skorpió át akart jutni a folyó túlsó partjára, de nem tudott
úszni. Megkérte hát a békát, hogy vigye át a folyón. „Dehogy
viszlek – mondta a béka. – Tudom, hogy mit fogsz tenni.
Megszúrsz, és akkor megfulladok.” „Hát azt hiszed, hogy képes
lennék erre – méltatlankodott a skorpió. Ha megszúrnálak,
veled együtt én is megfulladnék.” Végül a béka beleegyezett,
hogy átviszi a folyón. Vesztére, mert a skorpió félúton megszúrta. A béka szomorúan kérdezte tőle: „Miért tetted ezt velem?
Most mind a ketten elpusztulunk.” Sajnálom – mondta a skorpió –, ilyen a természetem.”«
A skorpióhoz hasonlóan mi is természetünk rabjai vagyunk,
amitől nem csak a környezetünkben élők szenvednek sokszor,
hanem mi magunk is. Nem akarunk mi „rosszak” lenni, de nem
tudunk megváltozni. Egyszerűen képtelenek vagyunk elhagyni
rossz szokásainkat, nem vagyunk képesek kijavítani jellemhibáinkat. Nem is érdemes ezzel próbálkozni, mert úgysem fog sikerülni! Olyan ez, mintha valaki önmagán próbálna meg végrehajtani egy szívműtétet. A „rosszaságunk” ugyanis a Szentírás
szerint a szívünkből fakad (Máté 12:34, Lukács 6:45).
Szívműtétre, jobban mondva szívcserére van szükségünk ahhoz,
hogy megváltozzunk, mások legyünk.
A Biblia elmondja, hogy a szívcserét egyedül csak Isten tudja
elvégezni: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.
Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.
Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim
szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek”
(Ezékiel 36:26-27).
Szeretnénk megváltozni, jobbak lenni? Ne barkácsoljunk!
Hívjuk segítségül Jézust, a Mennyei Orvost, nála nem kell hoszszú sorokat várni, amíg fogadni tud. Ő már ma kész a műtétet
végrehajtani rajtunk, de előtte a beleegyezésünkre vár! Megadjuk-e számára az engedélyt?
Bicskei Róbert, lelkész

Folytatás a címoldalról
Ez a pingpongozók esetében havi 150 ezer Ft-tal keve-

Ötödik az NBIA-ban a Békési TE női csapata. Jobbról Balogh József vezetőedző.

sebbet jelent, amely korábban
a versenybírók és a csapatok
utaztatásának költségét fedezte. Most már ezeket is saját
forrásból kellene biztosítaniuk,

és jelentős utánpótlás-nevelést
is folytat, akik között nagy
tehetségek is bontogatják szárnyaikat. A Békési TE legjobb
férfi játékosai az Extraligában

NBIA-ban az ötödik helyezett
lett. A férfi csapat eredményei
alapján újra felkérést kapott
nemzetközi szereplésre, de ez
természetesen szóba sem

jöhet. Balogh József vezetőedző most még azt sem tudja, a
női együttest benevezze-e az
élvonalba, mert a klubkassza
jelenleg még a nevezési díjat
sem fedezi.
Nehéz dilemma áll a vezetők előtt. Az utóbbi két és fél
évtizedben felépített rendszer
összeomlása esetén nem lehet
előre látni, hogy hány év, évtized kellene ahhoz, hogy újra a
mostani szintre kerüljön a
békési asztaliteniszsport. Mik
a kilátások, mi jelenthetné a
megoldást?
- Minden megoldás érdekel
– mondta el a Békési
Újságnak Balogh József.
Keresünk állandó vagy alkalmi támogatókat, névadó
szponzort, bárkit, aki biztos
fedezetet adna a versenyeztetéshez.
Aki segítő kezet volna
képes nyújtani a békési asztalitenisz megmentéséért, kérjük, keresse meg Balogh
Józsefet.
Szegfű Katalin

Változások lesznek a Tökmulatságon
Kiegyensúlyozottan gazdálkodott, és néhány sikeres rendezvényt szervezett 2012-ben
a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület – állapították
meg a minap tartott évi rendes közgyűlésen. A 2006-ban

alakult civil szervezet elnöke,
Balog Gáborné legsikeresebb
rendezvényükként a Tökmulatságot említette, éppen azt,
amelyre az egyesület jelenleg
is készül. A tagság ötletei nyomán az őszi rendezvény számos – még most formálódó -

újdonságot fog tartalmazni,
ugyanakkor a legsikeresebb,
sokak által várt elemeket
megtartják. A szervezet célja
továbbra is az, hogy a magyar
néphagyományokra építő,
szórakoztató, minden korosztály számára érdekes progra-

mokat valósítson meg.
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület közgyűlésén két új tagot fogadott
soraiba, míg további négyen
felvételi jelezték, ők idén
bizonyíthatnak.
Sz. K.

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

JÚNIUSI AKCIÓ:

ÁLLÁSBÖRZE
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- építőipari segédmunkás
- betanított varrónő
- kertészeti kisegítő
• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- dohánybolti eladó
- tehergépkocsi-szerelő
- gumijavító- és centrírozó
- kőműves
- ács
- víz-, gáz- és központi fűtés szerelő
- szárítógép-kezelő
- tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
- földmunkagép-kezelő
- targoncavezető
- asztalos
- gazdasági irodavezető
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

Dog cow 15 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Pro Plan 14 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Pretender 1250 gr konzerv 269 Ft (215 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)
Felix 4x100 gr alutasakos 459 Ft (1147 Ft/kg)
Dax macskatáp 319 Ft/kg
Prevital macskatáp 480 Ft/kg
Charli 20+3 kg kutyatáp 5999 Ft (261 Ft/kg) + póló
Tészta, tojásos 150 Ft/kg-tól
Roni szalámi, 1 kg 215 Ft
BOLHA- ÉS KULLANCSIRTÓSZEREK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Várjuk kedves vásárlóinkat!
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A nyughatatlan

nyelv, a kézzel-lábbal való
mutogatás.

hézgépkezelőként is dolgoztam, de a tűzoltóságot egész
eddigi életem alatt csináltam kisebb-nagyobb megszakításokkal. Szinte ott
nőttem fel, mert kb. nyolcéves korom óta tűzoltó vagyok. Édesapám is az volt, és
ezáltal én is bekerültem, először mint diáktűzoltó, majd

– Azt is mondta, hogy voltál már minden, kamionostól
a futárig, tűzoltótól a segédmunkásig. Mi igaz ebből?
– Ez mind igaz. Ezeken
kívül még traktorosként, ne-

ifjúsági, végül felnőtt tűzoltó lettem. Jelenleg teherautósofőr és nehézgépkezelő
vagyok, de a tűzoltóság nagyon hiányzik, és mindig is
hiányozni fog.

– Egy közös ismerősünk így
jellemzett: világcsavargó. Miért
mondta ezt szerinted?
– Valószínűleg azért, mert
sok helyen jártam már Európában. Voltam kamionos, fuvarozó és ez persze rengeteg
utazást jelent. Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia, Franciaország,
Svájc, Olaszország, Románia,
Szerbia tájainak szépségében
gyönyörködhettem munka
közben. Láttam sok érdekes
dolgot, de sajnos a kultúrájukat megismerni nemigen volt
alkalmam. A legjobban a
németeket ismerhettem meg,
ha ott szép lány van, az szinte biztos, hogy nem német.
Nyelvet csak egyet tanultam
meg, a kamionost. Ez activity

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ifjonti hév, türelmetlen kíváncsiság, makacs kitartás, vasakarat és végtelen önbizalom. Kalandvágy
és a biztonság keresése, ez mind jellemző beszélgetőtársamra, a 28 éves Nagy Gáborra, aki mezőgazdasági gépész, sőt még ennél is több. Amint
kiderül a vele készült interjúból.

– „Trabanton szállni élvezet…” hát a tied nem mindennapi. Mesélj erről a szerelemről!
– Ez a trabantos élet egy
külön életforma. Ez a „jószág”
2009-ben került hozzám alkalmi vétel gyanánt, mondván,
míg nem lesz más, jó ez is. Azt
mondják, hogy ha van nő,
nincs szép autó, ha van szép
autó, nincs nő. A viccet félretéve, időközben kezdtem egyre
jobban trabantosodni, ami azt
takarja, hogy bütykölgettem,
javítgattam, csináltam, még
egy Trabant-Wartburg találkozót is szerveztem Békésen. Ez
utóbbi aztán elindította a lavinát, jött egyik a másik után, és
ilyenkor már nincs megállás.
(A falon számos oklevél, az autón
sok matrica tanúsítja ezt - a szerző.) A Trabantnál jobb autó
nincs, csak drágább. Lelke van.
– Mégis ki vagy te?
– „Teljesen kivagyok.” Egy
sokoldalú ember, aki olyan
sokoldalú, hogy szinte már
gömb.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szabó István nyugdíjas.

Új parancsnok a tűzoltóknál
Már több mint fél éve új parancsnok áll a Békési főfoglalkozású tűzoltók száma
Önkormányzati Tűzoltóság élén. Zahorán Gyu- tízre nőne, erre a jelek szerint
2014-ben lehetőségünk is lesz.
lával beszélgettünk.

Angol ruha
érkezett!
Nyári ruha, póló,
rövdnadrág,
fürdőruha, szandál.

NAPOSCSIBE
rendelhetõ!

a gyakorlatokon és persze a
káreseteknél még hatékonyabban tudjanak beavatkozni.
– Melyek a jövő feladatai?
– Nagyon fontosnak ítélem
az utánpótlás kérdését, ezért
„toborzásba” fogtunk. Szeret-

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

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

– Milyen szakmai karrier
áll a háta mögött?
– Több mint húsz éve lettem hivatásos tűzoltó: 1993.
február 1-jén Békéscsabán
kezdtem a szolgálatomat. Kétéves iskola elvégzését követően
szolgálatparancsnokként dolgoztam, később a megyei
ügyeleten kaptam beosztást,
ahol 7 éven át dolgoztam.
Majd mentésszervezői osztályvezető lettem, vagyis folyamatosan a tűzoltás területén dolgoztam. Tavaly ősszel kaptam
a felkérést, hogy vállaljam el a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsokságát.
– Milyen változásokra volt
a leginkább szükség?
– A laktanya belső felújítása

ném, ha minél többen megismernék a tűzoltóságot, az itt
folyó munkát, és aki kedvet

STATISZTIKAI ADATOK
2012-ben 130 esetben kellett vonulnia a Békési Önkormányzati
Tűzoltóságnak, ez a szám egy évvel korábban még 156 volt. Az esetek
több mint fele tűzriasztás, a többi műszaki mentés, pl. közlekedési baleseteknél. Halállal végződő tűzeset tavaly szerencsére nem történt
Békésen, de az épülettüzeknél kisebb-nagyobb anyagi kár keletkezett.
A legtöbb a kár nélküli szabadtéri tűzeset volt.

korábban már megtörtént, jó
körülmények között dolgozhatunk, ezért arra helyeztem a
hangsúlyt, hogy a tűzoltók felkészültségén javítsunk, ezáltal

Mellettük még tíz önkéntes is
kellene, akik munkájuk mellett
végeznek szolgálatot. Várunk
tehát minden 18 évnél idősebb,
a tűzoltás iránt elkötelezett személy, férfit és nőt. Orvosi alkalmassági vizsgálat és 40 órás,
helyben elvégzendő tanfolyam
után lehet valaki tűzoltó.

érez, csatlakozna hozzánk. Jelenleg hét főfoglalkozású és hat
önkéntes alkotja az állományt,
mindannyian 20-40 évesek.
Optimálisnak tartanám, ha a

– Milyen a technikai hátterük?
– Fejlesztésre lenne szükség.
Van egy öregnek mondható
tűzoltóautónk, de amit kötelezően kell tartanunk tartaléknak, azt már bérelnünk kell.
A békésiek emlékezhetnek,
mennyi tűzoltóautó volt korábban a városban, sajnos
azonban azokat az egykori
önkéntes egyesület vezetői
elvitték. Ez egy régóta fennálló, személyek között húzódó
nézeteltérés, amit orvosolni
kellene.
Szegfű Katalin

TALPBETÉT CUKORBETEGNEK
A LEVENDULA PATIKÁBAN
Összességében a cukorbeteg láb tartása igen gyenge, erőtlen,
feladatát ellátni képtelen, érzéketlen szervvé válik, ezért a nekik
készített talpbetétnek sok fontos követelménynek kell megfelelnie. Elsősorban nem nyomhatja a talpat sehol, de valamilyen stabilizáló funkciót el kell, hogy lásson. Erre a célra kitünő és nemzetközileg elismert és bizonyított Poron márkanevű hydroellasztikus poliurethan emlékező habanyag. Felveszi a rá nehezedő test
formáját, és egyedülálló módon nyeli el a rezgéseket, csillapítja és
elosztja a túlzott nyomást. A cukorbetegek lába általában meleg
és száraz, sokszor a sarkon nehezen gyógyuló berepedések jönnek
létre, ezért fontos a talpbetét megfelelő borítása és a rendszeres
kenőcsös lábápolás.
A fent említett folyamatok gyakran a cukorbetegség rettegett
szövődményéhez, a talpi fekélyhez, a bőr- és csontelhaláshoz,
végül az amputációhoz vezetnek. Ezért van különösen nagy jelentősége a megelőzésnek a cukorbeteg láb-szindróma esetén. A fő
„bűnös” a nyomás, ami sokszor túlzott, és gyakran rendellenes
helyen lép fel. A talpi nyomásviszonyokat csak a nyomás vizsgálatával – elsősorban a számítógépes talpvizsgálattal – deríthetjük
fel a Levendula Patikában. A nyomásponti kép alapján pontosan
láthatók a túlnyomott területek, valamint láthatjuk a láb állapotát is. A felvett képet minden esetben eltároljuk a számítógépben,
ami mind gyógyszerész-szakmai, mind jogi szempontból fontos
lehet. Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

NAPPALI MELEGEDŐ
Nagyon nehéz időket élünk, nak gondot jelenthet olyan hétegyre kevesebben tudják fizet- köznapi dolgok elvégzése, mint
ni a lakásfenntartási költsége- az étel melegítése, kulturált
ket. A Békés Városi Szociális körülmények között való elfoSzolgáltató Központ komplex gyasztása, vagy a tisztálkodás,
módon igyekszik segíteni, melyhez nemcsak helyet,
támogatni azokat, akik napi hanem eszközöket is nyújtunk.
létfenntartási gondokkal küz- A tisztálkodás ideje alatt lehetődenek. Működik az Adósság- ség nyílik a ruházat és a hozott
kezelési Tanácsadás, amely a „szennyes” mosására. A Farkas
felhalmozott rezsitartozások- Gyula u. 3. szám (szociális ottban – feltételekkel – enyhíteni honnal szemben) alatt található
igyekszik az anyagi terheket, a Nappali melegedő az a hely,
Családsegítő Szolgálat, amely ahol meghallgatják az odaforéletviteli javaslatokkal támo- dulók problémáit, lehetőségeikgat, krízishelyzetekben ad hez mérten támogatást nyújtairánymutatást, és ezek mellett nak, illetve a probléma megoljelen vannak olyan nappali dásában jártas szakemberhez
ellátások, melyek a meglévő irányítanak az ott dolgozók.
Az ellátás nyújtása meglakhatás mellett a nappali tartózkodáshoz, a szabadidő hasz- követeli a diszkréciót, amit
nos elfoglaltságához nyújtanak a szociális szakemberek biztosítanak! Forduljanak hozkiegészítő szolgáltatásokat.
Nyár elején vagyunk, és bár zánk bizalommal!
Guskáné Kiss Mónika
nem kell fűteni, mégis sokakKÖSZÖNET
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik 2010-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át nekik ajánlották, melyet az Adóhatóság az
Alapítványnak 2011. évben utalt ki összesen 29.435 Ft értékben, melyet a 2011. évi, szegény gyerekeket támogató Mikulás ünnepség lebonyolításához használtunk fel.
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INGATLAN
A Fáy utcában háromszobás 3. emeleti
lakás eladó vagy kertes házra cserélhető.
Érd.: 30/461-77-70.
Mezőberény központjában 2. emeleti 1+2
félszobás lakás eladó. Érd.: 70/508-86-24.
Ady utcában földszinten 2,5 szobás ebédlős
lakás eladó vagy cserélhető kertes házra.
Érd.: 30/381-83-58, 18 óra után.
Normál belmagasságú téglaház eladó a
Fürdő környékén vagy értékegyeztetéssel
elcserélhető. Tel.: 30/422-62-03.
Békésen 160 m2-es, galériás, háromszobás, nappalis, 2 fürdőszobás, ebédlős,
2 garázsos ház eladó. 30/279-47-60.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
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. 70/554-94-24.
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 téri, 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/51404-68.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, teraszos földszinti lakás eladó. 20/383-41-45.
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.
Fáy 6-ban földszinti, 1 + 2 félszobás
lakás eladó. Érd.: 30/31-50-823.
Békés központjához közel háromszobás +
nappalis felújított ház eladó. 70/605-96-1.
Háromszobás ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. Érd.: 70/36-11-973.
Kockaház sürgősen, áron alul eladó Kamuton. 70/539-09-40.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/518-07-28.
Háromszobás családi ház kertészkedésre
vagy vállalkozásra alkalmas telekkel, központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Újszerű ház eladó az I. kerületben. Tel.:
20/98-30-794.
Karacson második emeleti lakás felújítva
eladó. Téglaházat beszámítok. Érd.: Karacs
2B I. 2.sz. lakásban , csak személyesen.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Tel.: 70/235-97-29.
Békéscsaba Penza ltp-en kétszobás, összkomfortos lakás garázzsal, pincével eladó
vagy kisebb kertes házra cserélhető. Tel.:
30/355-74-29.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380, 1720 óra között.
Házrész eladó, elcserélhető. 70/528-97-30.
Ház eladó vagy lakásra cserélhető. 30/
739-62-58.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. Érd.: 70/
545-96-08.
Csendes, nyugodt helyen régi építésű,
összkomfortos családi ház eladó. 30/59069-38.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó fizetéskönnyítéssel, Jószágot, elektromos kerékpárt beszámítok. 30/24-24-598.
Borosgyáni egyes tavon horgászhely eladó stéggel, hatszemélyes lakókocsival.
Tel.: 30/355-74-29.

Apróhirdetések
Kamuton háromszobás, összkomfortos
kertes családi ház sok melléképülettel,
gyümölcsössel eladó. Tel.: 20/933-15-13.
Borosgyánban kövesúthoz közel tanya
eladó 1 hold földdel. 70/208-14-54.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.:
70/330-20-40.
Kossuth 23-ban I. emeleti, 2,5 szobás
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/330-20-40.
Bélmegyeren háromszobás, összkomfortos, gázfűtéses ház jó melléképülettel, kerttel eladó. Érd.: 66/420-015.
Rákóczi u. 3. II. 24. 1 + félszobás, egyedi
gáz- és vízórás, kis rezsijű, felújított lakás
eladó megegyezés szerint. 70/ 63-89-231.
Mélyen áron alul háromszobás, összkomfortos családi ház a Fürdő közelében
eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Kertes házam földszinti vagy első emeleti
lakásra cserélném. Tel.: 66/414-919.
Hajdúszoboszlón nyaralórész eladó. Érd.:
66/415-287.
Bethlen utcában egyszobás, összkomfortos belső házrész eladó vagy nagyobb lakásra cserélhető. Tel.: 70/578-59-42.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.

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.
Sürgősen eladó a Pásztor u. 4. szám alatt
3,5 szobás, vegyes falazatú, összkomfortos családi ház. Két család részére vagy
vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 7,6 millió Ft. Tel.: 20/213-09-95.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Lakás kiadó Békésen a Fáy utcában max.
2 fő felnőtt részére. Háromhavi kaució
szükséges. Érd.: 20/800-69-61, 20/46410-32, délutánonként.
Fáy 6-ban garázs kiadó. Jó beállási
lehetőség. 66/412-642.
Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Egyedi mérőórás, háromszobás, földszinti lakás az Ady14-ben eladó. Ár: 9 millió
Ft. Érd.: 30/45-00-567.
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 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszintes, 3,5 szobás nagy családi ház
sürgősen eladó 11 millió Ft-ért. Ingatlant
hatmillióig beszámítok. 70/208-14-54.
KIADÓ INGATLAN

Rosszerdőn hétvégi ház 3,5 kvadrát földdel áron alul sürgősen eladó. Irányár: 700
ezer Ft. Tel.: 70/597-60-61.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Lengyel Lajos utcában kétszobás családi
ház áron alul sürgősen eladó. irányár: 2,5
millió Ft. Tel.: 70/597-60-61.
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.
Nagykertben kétszobás, nappalis ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Azonnal beköltözhető 3 + fél szobás ház
eladó, 1028 m2 portával, gázkonvektor és
csempekályha fűtéssel. Ár: 4,9 millió Ft.
Érd.: 20/258-44-60.
Első emeleti egyszobás felújított lakás,
kicsi rezsivel az Ady lakótelepen eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 70/310-32-55.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacs 4-ben I. emeleti, kétszobás, erkélyes szép lakás eladó. Érd.: 30/261-99-66.
Malomvégesi részen négyszobás, régi építésű, de rendben tartott ház melléképületekkel, garázzsal eladó. 30/ 261-99-66.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5,5 millió
Ft-ért. 30/239-22-95.
Fáy 11-ben I. emeleti, 1,5 szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.:
30/29-97-907.
Két nagyszobás, összkomfortos ház a
Dózsa György utca 15. szám alatt eladó.
Kertészkedésre alkalmas. Irányár: 6 millió
Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Békéscsabán a X. emeleten 1,5 szobás,
igényesen felújított lakás, kicsi rezsivel
sürgősen eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.:
30/497-65-87.
Áron alul eladó a bánhidai részen kertes
családi ház. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
70/516-52-41.
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.
Bp-en a XIII. kerületben a Süllő utcában
egyszobás, földszinti garzonlakás eladó
6,6 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
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.

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: JÚNIUS 11. KEDD 12 ÓRA.

INGATLANT KERES

Kisebb házat vagy kertet lakható házzal
vennénk Békésen havi 60 ezer Ft részlettel. Ügyvédi szerződéssel. Felújításra váró
is érdekel. Tel.: 20/43-41-480.
Fiatal pár egy gyerekkel albérletet keres a
bánhidai részen. Tel.: 70/67-83-137.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Borosgyánban kert eladó. Épület, víz, villany, gyümölcsös. Tel.: 66/742-334, 70/
345-88-21.
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/67054-57.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Skoda 120L friss műszakival megkímélt
állapotban eladó. 66/411-027.
Simson 50-es eladó. 70/616-48-65, 66/
415-467.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Jó állapotban lévő Romet Kadet segédmotor-kerékpár eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Keveset használt 4 LE Tomos csónakmotor kitűnő állapotban eladó. 30/457-23-02.

ÁLLAT
22 db kéthetes ezüst itáliai kiscsirkék
eladók Békésen. Érd.: 20/323-12-43.
Malac eladó. Érd.: 66/ 413-690.
Választási malacok eladók. 70/240-58-71.
Birkák eladók. Tel.: 70/343-73-36.
1 db pulykakakas eladó. 70/395-35-28.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Megbízható személy takarítói, idősgondozói munkát keres. 70/23-63-613.
Gofrizóból ismert vevőorientált nő eladói
vagy könnyű fizikai munkát keres. Támogatott vagyok. 70/946-58-50.

EGYÉB
Alig használt Peg Perego duett ikerbabakocsi eladó. Barna-bézs színű, több tartozékkal. Érd.: 30/239-59-44.
Eladó: Textima ipari varrógép állvánnyal
és motorral, 28-as női kerékpár. Tel.: 30/
85-81-911.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Eladó: háromkerekű, kézzel hajtós bicikli,
26-os női kerékpár, kempingkerékpár,
kétkerekű tolókocsi, nagyméretű kanapé
gurulós fotellel, vas virágállvány. Érd.:
30/23-86-993, 16 óra után.

Eladó: szivaccsal hosszabbítható régi
típusú gyerekágy, gurulós fotel, íróasztal,
14 db fém hullámlemez, fém falipolc, OSB
lap. Tel.: 30/211-56-41.
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Békés, Málna utca 4. Tel.: 30/697-39-69.
Eladó: ellipszis tréner, mágneses elliptikus
lépcsőző. Tel.: 30/629-30-66.
Eladó: babakocsi, elektromos háromkerekű rokkantkocsi, BMX kerékpár, automata mosógép. 30/590-69-38.
Új Kalvador szekrénysor, 3 + 2 +1-es
ülő és fekvőgarnitúra eladó. 66/739-890.
Hévízen örökölhető üdülőjog eladó, kiemelt
gyógyüdülő övezetben. Tel.: 30/355-74-29.
450 db bontott kisméretű tégla, 1 pótkocsinyi fél tégla eladó. 20/800-86-71.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal,
gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra, 7 dl
befőttes üveg. Érd.: 30/739-62-58.
Két család részére ház, szekrénysor,
rekamié, heverő, fotel eladó. Érd.: 66/
643-342, 70/222-10-48.
Nagyméretű sarokülő-garnitúra 46 ezer Ftért eladó vagy jószágra cserélhető. Téglatörmelék ingyen elvihető. 70/208-14-54.
Bébikomp ágymatracokkal eladó (0-5
éves korig). Érd.: 20/932-54-00.
Programhibás Whirpool mosógép jó
motorral 10 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/
457-23-02.
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. Érd.: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.: 30/
376-69-16.
Bontásból ajtólapok, padlószőnyegek
eladók vagy fűnyíróra cserélhetők. 66/
739-890.
Benzinmotoros, négyütemű Honda motoros fűnyíró eladó alig használtan. 30/
254-36-86.
5 mázsa szemes kukorica eladó Békésen.
66/410-204, 18 óra után.
Jó minőségű trágya ingyen elvihető. Érd.:
70/222-1048.
Eladók: Csepel varrógép, gobelin kép, üst.
70/612-83-74.
Rossz hűtőket, mosógépeket, centrifugákat, tévéket, vashulladékot vásárolok. 30/
254-36-86.
Búvárszivattyú, bontásból öntöttvas fürdőkád és lábas mosdókagyló eladó. 20/
355-77-26.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.
Tornádó típusú elektromos kerékpár
eladó. Érd.: 70/94-87-608.
3000 db jó minőségű vályogtégla eladó.
Érd.: 30/606-88-18.
Eladó: Florida Ice típusú 240 literes fagyasztószekrény 25 ezer Ft-ért, 2 db
egyszemélyes heverő 13 ezer Ft/db áron.
Érd.: 30/557-53-37.
Eladó: 28-as felújított kerékpár, rézkilincsek, kerítéselemek, teatűzhely, befőttes
üvegek. Tel.: 30/827-59-97.
Beüvegezett ablakszárnyak, spájzablak és
villanymotorok eladók. Érd.: 20/49-41688, 66/634-487.
Eladó: Electrolux porszívó, új háti permetező, régi konyhaszekrénybe tolóüveg,
csősatu állvánnyal, hazai kúpcserép, hazai
cserép, hálózsák, teleajtó. 70/236-35-37.
Góréban szárított szemes kukorica eladó.
30/232-29-89.
Tollakat és ócskavasat vásárolok. 20/46365-89.
Eladó: Wagner festékszóró, ÉTI 25 gázkazán, hidraulikus billenős kocsifelfutó, bontásból cserép, kúpcserép. 20/94-68-915.
Bontásból cserép és kúpcserép eladó.
70/772-16-67.
Fagor mosógépmotor és Fagor mosógép
vezérlőpanel eladó. Érd.: 70/395-35-28.
Vennék 200 literes műanyag hordót.
30/708-45-75.
Rotációs kapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért, függönykarnisok 3 ezer Ft-ért
eladók. 20/416-91-17.
Fehér, rózsaszín és piros leánderek,
szobapáfrányok eladók. Érd.: 66/416-144.
Deák F. u. 39.
Muzeális értékű, német gyártmányú,
Excelsior típusú kukoricadaráló eladó 30
ezer Ft-ért. Érd.: 30/269-04-17.
Négykerekű elektromos rokkantkocsi
újszerű állapotban eladó vagy kétkerekű
elektromos kerékpárra cserélhető. Érd.:
30/27-60-182, 66/411-837.
Rossz akkumulátort veszek. 30/254-36-86.
Szekrénysorok, fotelek, ágyak, asztalok,
heverők, 120 literes hűtőláda eladó. 30/
261-99-66.
Eladó: 5 literes befőttesüvegek, tollas ütő,
szobamérleg, sarokasztal, székek, régi
képes Biblia, régi imádságos könyv, Károli
Bibliák, kutyaújságok. 70/236-35-37.
Légpuskát veszek, rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.

A refiseké a legjobb
ószövetségi előadás
Békés megye tíz középiskolájából a 2012/13-as tanévben
közel háromszáz diák csatlakozott az Ádámok és Évák Ünnepe elnevezésű rendezvényhez, melynek keretében bibliai
történeteket mutattak be a
Békéscsabai Jókai Színház
nagyszínpadán. Az iskolák társulatai a pedagógusok és a

elérkezett a bemutató ideje,
melyet nagy érdeklődés kísért,
három teltházas előadással. A
Szegedi Kis István Református
Gimnázium közel harmincfős
csapata a premier estéjén a zsűritől megkapta „A legjobb
ószövetségi előadás” címet, sőt
az iskola azon diákjai, akik a
Békés Városi Színjátszó Stúdió

Jókai művészeinek segítségével, saját jelenetüket bemutatva
válhattak a tavalyihoz hasonlóan egy egész estét betöltő színházi előadás részévé. A békési
református gimnáziumban az
Eszter Könyvének színrevitelére Refi Színi-Suli néven alakult
társulat, melynek munkáját
egész évben három pedagógus,
Földesi Magdolna, Petneházi
Eszter és Arató Tamás, valamint a színház neves rendezője,
Merő Béla segítette. A múlt
hónap végén a színházi program zárásaként, a rengeteg
próba és készülődés után végre

tagjaként szerepeltek Káin és
Ábel történetében, „A legjobb
hagyományos előadás” címet
tudhatják magukénak.
Az Ádámok és Évák Ünnepének a lényege nem a verseny
volt, hanem az, hogy a fiatalok
minél közelebb kerüljenek a
színházhoz és a Szentíráshoz.
Ugyanakkor szerettük volna
még szorosabbra fűzni a Jókai
Színház és az oktatási intézmények eddig is gyümölcsöző kapcsolatát – mondta Fekete Péter
színházigazgató a bemutató
napján. Folytatás, jövőre…
Arató Tamás

A közös mozgás öröme
Immár túllépett a megye
határain a Derűs Kupa, amely
fogyatékkal élők évente szokásos tavaszi sportversenyét jelöli. Az idei, sorrendben ötödik
megmérettetésre ugyanis nyolc

társadalmi megbízatású alelnöke is.
A 210 sportoló egyéni és
csapatversenyszámokban mérte össze erejét. Az eredmények
összesítése alatt sor került a

Békés megyei település mellett
két Csongrád megyei csapat is
érkezett Békésre május 16-án.
A rendezvényt, melynek célja
az egészségnevelés, a közösségformálás, a sport szeretetének
elmélyítése, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
és a Fogyatékkal Élők Békés
Megyei Sportszövetsége rendezte meg. A versenyzőket
köszöntötte Izsó Gábor polgármester és Mucsi András,
Békés Megye Közgyűlésének

lassan szintén hagyományosnak tekinthető barátságos
kézilabdajátékra is, melynek
sajátossága, hogy a csapatok a
helyszínen alakulnak, függetlenül kluboktól, nemektől
vagy attól, hogy valaki sérült
vagy a segítő szakmában dolgozik. Az ebéd elfogyasztása
után a Derűs Ház a Megalkuvó macskák című zenés előadásának részletét adták elő –
tájékoztatott az egyik szervező, Izsó Hunorné.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
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ott a lehető legjobbat hozza ki
magából. A jelenleg még
nyolcadikba járó, de szeptembertől már gimnazista Bella a
Békési Újságnak elmondta,
céljának tekinti, hogy nemzetközi versenyeken vegyen

Örömet okoz a lovammal foglalkozni, feldobja minden napomat – nyilatkozta lapunknak Domokos Bella. A felvétel a Nemzeti Lovardában
rendezett verseny során készült.

már remekül összeszoktak,
minden bizonnyal ez a sikereinek kulcsa. Már 2011-ben a
kezdő lovasok kategóriájában
megyei bajnoki címet nyert,
egy évvel később országos versenyekre is nevezett, idén
pedig a Budapesten rendezett
minősítő verseny első helyezésével kvalifikálta magát a nyár
végén sorra kerülő Championátusra, az országos bajnoki
döntőre. A következő hónapokban azért dolgozik, hogy

részt itthon és külföldön. Persze a sikerekért meg kell dolgozni. Minden nap keményen
edzenek Asterix-szel. Domokos Bella edzője Novák András, aki a versenyekre is elkíséri, de sokat tanult Szász Mihálytól valamint nővérétől,
Tamarától is, aki az anyácsapusztai lovas iskola egyik
tulajdonosa és edzője, tehát a
lovak szeretete a Domokos
családban magától értetődő.
Szegfű Katalin

A kivitelezés fázisába érkezik
a békési szennyvíztisztító telep

Horgász
szemmel
EREDMÉNYES
HORGÁSZAT
A legtöbb horgásznak megvan a maga kialakult módszere,
amely bevált, kiforrott. Ezzel
együtt is egyes periódusokban a
bevált módszer sem segít.
Ilyenkor érdemes változtatni.
Egy újonnan bevált módszert
szeretnék bemutatni, ami elsődlegesen a pontyos telepített
tavak módszere. Korábban
ugyanitt már írtam a method
technikáról, most az etetőanyagról lesz szó. Ez egy olyan
etetőanyag-rendszer, amelynél
nem kell szakmai tudás az eredményes horgászathoz. Az etetőanyag egy neves magyar gyártó
cég nevéhez köthető, készre
szerelt etetőanyagos dobozban
kapható, amit újrahasznosíthatunk. A method box tartalma
0,5 kg speciális apró szemű,
egyforma szemcseméretű granulátum és 1dl ízesített folyadék. Elkészítése: a műanyag
boxban lévő granulátumra a
benne levő aromát rálocsoljuk,
a kilocsolt aromás flakonba töltünk 1dl vizet, amit szintén
rálocsolunk a granulátumra. A
műanyag doboz tetejét rázárjuk, és összerázzuk a box tartalmát. Pihentetjük, és már kész is
az etetőkeverék. Előetetés nem
szükséges, hiszen nagy csalogatóereje van, távolról is vonzza
még a keresgélő pontyokat is.
Tippem, hogy az etetőhöz használjuk a method kosarat, illetve
kipróbálhatjuk hozzá a soft
pelettet is. Szekerczés Sándor

FIZETETT HIRDETMÉNY

Sikeres európai uniós pályázattal 498.749.000
forintból 2014 közepére megtörténik a békési
szennyvíztisztító telep korszerűsítése.
Az elhúzódott közbeszerzési eljárás végén, 2013. április
2-án aláírásra került a FIDIC sárga könyv szerinti szerződés
a nyertes vállalkozókkal. A Konzorciumot a PENTA
Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ( 2100
Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) és az Általános Vállalkozási
Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok,
József A. u. 82.) alkotja. Az engedélyes tervek elkészültek és
a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségéhez benyújtásra
került. Mivel a Kormány 29/2013.(II. 13.) rendeletében a
projektet kiemelt hatósági üggyé nyilvánította, így az
engedély megkapása után, idén júliusban elkezdődhetnek a
tényleges kiviteli munkák. A befejezési határidő, 6 hónap
próbaüzemmel együtt 2014. július 2.
A szennyvíztelepi munkák mellett a város meglévő csatornahálózatán rekonstrukciós munkák is megvalósulnak,
várhatóan az Alföldvíz Zrt. közreműködésével.
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A líra fő témája a szerelem, s alig hiszem,
hogy ennél szebb dologról lehetne verset
írni. De hogy a legnagyobb szamárságokat is
erről az érzésről írták, az kétségtelen.
„Szavaid selyme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat” – vallotta meg Juhász
Gyula. Hogy volt-e emögött valós érzelem,
vagy csak egy manírt olvasunk, nem tudom,
de az biztos, hogy a két tagmondat úgy
hangzik, mintha homokot rágnánk… (A
szecsuani sírcsiszoló csiszológépének csiszolását, Szecsuanban, teszem hozzá kicsit
rosszmájúan.) A részlet egyébként tipikus
példa arra, hogy a kakofóniát (rossz hangzást) akkor is tetten érhetjük, amikor a szavak jelentése különben nem lenne kellemet-

len, mint a például a trancsíroz vagy a trutymó, lepedék szavak esetében.
A kakofónia a kakosz (rossz) és a foneia
(hangzás) szavakból keletkezett, a kakosz és
hasonló hangzású ikertestvérei a világ nyelveiben az ürüléket jelentik – akárcsak a baba, dádá, ez is gyermeknyelvi szó. Gogol hősének,
Akakij Akakijevicsnek a neve, amely már monoton hangzásával is mutatatja viselőjének végtelen egyszerűségét, ha úgy tetszik: szimplaságát, ugyancsak ebből a szóból származik. De
mint tudják, a kivétel erősíti a szabályt, nincs
ez másként ebben az esetben sem. Svédül
ugyanis a kaka egy finom sütemény, ha pedig
ostkakát kérünk a cukrászdában, akkor sajttortát fogyaszthatunk. Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 5-18. KÖZÖTT
Június 6. csütörtök 15-17 óra
Ünnepi Könyvhét: Szilágyiné Szabó Ágnes
békési író dedikálja könyveit.
Könyvtár
Június 7. péntek 17:30
Könyvbemutató az Ünnepi Könyvhéten.
Galamb Gábor: Varázslatos Ázsia.
Könyvtár
Június 8. szombat 17 óra
Ünnepi Könyvhét: a JazzElek muzsikál a
Könyvtár előtt felállított könyvessátor

Június 10. hétfő 14 óra
Könyvbemutató az Ünnepi Könyvhéten. Telegdi
Ágnes: Csodálatos állatvilág.
Könyvtár
Június 12. szerda 18 óra
Kerekasztal-beszélgetés „Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország jobban teljesít…” címmel.
Kulturális központ

Június 13-án csütörtökön tanévzáró kistérségi
úszóverseny lesz a Békési Uszodában. A verseny
idején az úszómedence és a tanmedence nem
használható, de a szauna és külső ternálmedence mindössze 300 Ft-os áron igénybe vehető.
Június 13. csütörtök 18 óra
Könyvbemutatók az Ünnepi Könyvhéten: CeyBert Róbert: Attila a hun üzenet, Püski István:
Püski Sándor emlékkönyv.
Könyvtár
Június 15. szombat 19 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója a Rock
Napján. Bővebben: www.bekesikutura.hu
Kulturális központ

ELŐZETES AJÁNLAT
Június 24-28-án 8-16 óra között rendezik az
I. Kézilabda Tábort 6-10 éves fiúknak. Díja:
5000 Ft, helye a Sportcsarnok. Jelentkezés a
helyszínen június 14-ig. Telefon: 30/27-94-688,
16 óra után.

Esőben eveztek a sárkányhajó-versenyben
A rossz időjárás ellenére
tíz csapat nevezett be a
Békési Kishajókikötőben
második alkalommal megrendezett Körös Kupa sárkányhajó versenyre. A csapatok Békésről, Békéscsabáról
és Gyuláról érkeztek. Több
kategóriában helyi siker született, így az általános iskolások 5-7. osztályosainál és a
középiskolásoknál a református iskola, míg a felnőtt
családi-baráti kategóriát az
Öreg Gumis csapata nyerte.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Bella lapunknak elmondta,
hogy gyermekkora óta rajong
a lovakért, nagyjából hatéves
korától lovagol. Családja lovas
farmjának egyik állatával, a
10 éves pej herélt Asterix-szel
versenyez. A német sportlóval

„SZAVAID SELYME SZÍVEN SÍMOGAT”

HÉTVÉGE

Mindössze harmadik éve versenyez díjugratóként, mégis jelentős eredményeket ért már el a
békési Domokos Bella. A 15 éves lány ezen a nyáron az országos bajnokság döntőjében bizonyíthat korosztálya legjobbjai között.

Egy nyelvet beszélünk

HÉTVÉGE

Országos bajnoki
döntőre készül
a békési diáklány
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