
Városi Gyereknap Dánfokon
Időpont: május 25. szombat

Helyszín: Dánfoki Üdülőközpont

PROGRAM:
10-15 óra Játékos Sportágválasztó és ügyességi vetélke-

dők békési sportszervezetek közreműködésével
10-16 óra Kézműves játszóházi foglalkozások

16:30-17:30 Tűzoltó bemutató

SZÍNPADI PROGRAM:
14:30 Ludas Matyi zenés mesejáték 

a Léghajó Színház előadásában
15 órától Békésen működő gyermek és ifjúsági 

kiscsoportok bemutatója
17:30-20 óra Belencéres Néptáncegyüttes műsora,

majd táncháza

Reggeltől estig mini vidámpark és kirakodóvásár. 
10-16 óra között játék- és könyvgyűjtés rászoruló, 

jó magaviseletű, jól tanuló 
békési gyerekek megsegítésére.

Jelenlegi lapszámunktól kez-
 dődően új rovattal találkozhat-
nak tisztelt olvasóink. Az Ál -
lásbörze című rovatban a min-
denkor aktuális munkaajánlato-
kat gyűjtjük össze, remélve,
hogy ez hatékony segítséget
jelenthet az álláskereső békési-
eknek.                     (4. oldal)

Olvashatnak ezen kívül egy
finn párról, akik nagy örömmel
vettek részt a minap rendezett
Nefelejcs Vigalmon (2. oldal),
és egy csokorba gyűjtöttük a
nyári táborokat, melyek a rövi-
desen kezdődő vakáció idején
Dánfokon várják a gyerekeket,
fiatalokat, sőt családokat (5.
oldal). A dánfoki szezon május
25-én a Városi Gyermeknappal
indul, a rendezvény részleteit
alább olvashatják.

2013. május 21.  � XXI. évfolyam 10. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

El tud menni 
nyaralni idén?

27%
Igen, belföldre. 

27%
Igen, külföldre. 

46%
Nem.

Lapunk elé…

A városvezetés korábban
szakértőt kért fel, hogy készít-
se el a koncepciót a 2600-
3300 gyermeket és felnőttet

érintő étkeztetéshez. A szak-
mai anyag alapján a városban
egy központi konyha és több
tálalókonyha működik majd.

A központi konyha a Jantyik
utca 21-25. szám alatti lesz,
melyet július 1-től visszavesz
az önkormányzat a Remény -
hír Intézménytől. A többi
konyha (József Attila u. 12.,
Petőfi u. 7-9., Szánthó Albert
u. 3., Hőzső u. 39.) tálalókony-
haként működik majd, a
munkatársakat megtartják.
Arról is döntöttek, hogy az
önkormányzat, a református
egyházközség és a Reményhír
Intézményfenntartó Központ

közbeszerzési eljárást ír ki a
központi és a tálaló konyhák
működtetésre. A pályáztatás
győztese újítja fel és korszerű-
síti a létesítményeket. Az
alapanyagok beszerzése közö-
sen történik majd. A hatéko-
nyabb gyermekélelmezésben
érintettek délben két menü
közül választhatnak majd –
olvasható a tervezetben.

Ugyanekkor fogadták el a
képviselők a július 1-jével felál-
lítandó Városgondnokság ala-

pító okiratát. Az intézmény a
testület áprilisi döntése értel-
mében az önkormányzati alapí-
tású Lisz Kft. helyett jön lét re,
telephelye a Petőfi utca 21.
szám alatt lesz. Az intézmény
alapvetően a LISZ Kft. lakás- és
helyiséggazdálkodási feladatait,
illetve az oktatási intézmények
működtetési teendőit végezné a
jelenleg is ezeket a feladatokat
ellátó dolgozók átvételével,
illetve a LISZ Kft-től korábban
átvett dolgozókkal.         Sz. K.

Egészséges étel és két menü lesz a sulimenzán
Jó minőségű, a gyerekek által elfogadott, ugyanak-
kor egészséges étel kerüljön a menzák asztalára, és
mindez gazdaságos is legyen – ez a törekvése a vá -
ros vezetésnek, melynek érdekében szindikátusi
szer ződést köt a békési önkormányzat, a Békési Re -
formátus Egyházközség és a Reményhír Intéz mény -
fenntartó Központ. Erről a minap tartott rend kívüli
ülésen döntött a békési képviselő-testület.

A pitypang és a bárány
volt a kiemelt témája a
hetedik alkalommal meg-
rendezett Nefelejcs Vi -
galomnak. A Durkó utcai
Tájház udvarán május 11-
én megtartott program
ezúttal is elsősorban a kis-
gyermekes családokat
vonzotta.

A Vigalmat Szilágyi Erzsé -
bet népművelő nyitotta meg.
Megnyílt a „Tavasz van, gyö-
nyörű…” címmel kiírt és a
Békési Újság által is támoga-
tott fotópályázat, valamint
Molnárné Török Mária folt-
varrás kiállítása, ezeket a

Tájház egyik szobájában
kialakított kiállítótérben lehe-
tett megtekinteni. Idén nagy
hangsúlyt kaptak a kézműves
technikák bemutatói: Beregné
Gyimesi Hajnalka a lószerszá-
mok díszítésére használt sal-
langfonás, Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna a karmantyúfán
történő gyapjúszövés, Herpai
Zsuzsa az egyszerű kerti
virágokból díszes csokorkészí-
tés, míg Ungor Zoltán a pász-
torbotfaragás rejtelmeit
mutatta be az érdeklődőknek. 

Mivel egy-egy Nefelejcs-
rendezvény új ízek megisme-
rését is jelenti, sokak kóstol-

ták a pitypangmézet, a rózsa-
szirom- és a mentaszörpöt,
valamint a liliomvirágzselét.
A hétköznapokban kevéssé
elismert és gyomnövénynek
tartott pitypang igen kiváló
élettani hatásairól Vargha
Józsefné biokertész beszélt. 

A nyarat idézően forró idő-
járás mellett megtartott ren-
dezvényt gyermekfellépések is
színesítették: bemutatkoztak
a Dr. Hepp iskola másodikosai
és a Teleky utcai ovisok. A
programot Barócsi Attiláné
vezetésével népi játékokkal
tűzdelt táncház zárta. 

Szegfű Katalin

Báránysimogatás, pitypangméz a Vigalmon
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Helyszín:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

(Békés, Jantyik utca 23-25.)
Időpont: Május 24. péntek 9-11 óráig

Nyári szandál-
és papucs vásár!
Nyári szandál-

és papucs vásár!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Áraink: 2900 Ft-tól 5900 Ft-ig.

Női szandálok, szandálcipők, papucsok.

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Ha önnek fontos a kényelem, jöjjön el!

A hagyományőrző rendezvényeket gyerekek fellépései színesítették.



Amikor a Petőfi utca 18. számú épület
múltját kutattam a Városi Földhivatalban, a
telekkönyvi kivonatpn a következő utasítással
találkoztam: „Védett utcakép tartozéka, min-
denféle utcaképet befolyásoló építésnél, bon-
tásnál, tatarozásnál, fásításnál az Országos
Műemlékvédelmi
Felügyelőség véle-
ménye szükséges.”
Ez az utasítás 1959-
ben kelt.

A Békési Élet cí -
mű folyóirat 1970/1.
számában a 151.
oldalon dr. Banner
János egyetemi tanár
a következőeket írja:
„Nemrégiben jelent
meg – kézirat gya-
nánt – a Városépítő
Tervező Vállalat kia-
dásában <Békés vá -
rosképi és műemléki
vizsgálata> című
ki advány is, amely-
ben a dr. Hajnal-
házról a következő-
ket olvashatjuk: a
hatalmas, szépen megmunkált kapuval rendel-
kező négyablakos, XVII. századi romantikus
ház is a változatlanul fenntartandó épületek
között kapott helyet.” Dr. Banner János a
következőekkel folytatja: „Megérdemelné a
védelmet akkor is, ha nem ilyen feltűnő
műemlékház volna, mert az egyik legnagyobb
közéleti férfi, a kitűnő orvos, a humánus gon-
dolkodású ember élte le benne gazdag életét,
akinek az emlékét megfelelő tábla is megörö-
kíthetné a változatlanul maradt ház falán.” 

Dr. Banner János gondolatához nincs mit
hozzátenni, legfeljebb annyit, a házon néhány
éve homlokzati átalakítást hajtottak végre, ez

természetes is, hiszen új funkciót kapott az
épület, s az átalakított homlokzat esztétikus
külsejével szépen illik a kisvárosi utcaképbe.
Emléktábla ugyan nincsen, de ismert, hogy az
Egyesített Szociális Központ dr. Hajnal
István, e ház egykori lakója nevét vette fel. 

Az egykori Haj -
nal-ház 1922-ben
Kocsor Kovács
Sán dor gazdálkodó
tulajdona lett. Sok
idős békési ezért
hívja Kocsor Ko -
vács házának. Az
ódon építmény
1961-ben lett Ege -
resi Istváné, sokáig
az Egeresi Kereske -
dés működött ben -
ne. Az ut ca sor ban
álló L-ala kú házon
még az eredeti
hódfarkú cse répfe-
dést láthatjuk. A
hatalmas szá razbe-
járó kiskapuján be -
lépve apró kövek-
 ből kirakott burko-

laton juthatunk az udvarba. Az épületnek az
ad különleges értéket, hogy udvari tornáca
eredeti formában fennmaradt. Az oldaltornác
kör keresztmetszetű oszlopait részben falazott
mellvéd köti össze, részben önmagukban áll-
nak. (Ilyet már alig-alig látni Békésen.) A szá-
razkapu-bejáró mennyezetén lévő nyílás a ter-
ménynek csigával való fel- illetve leszállításá-
ra szolgált. A házmatuzsálem utcára néző
részében Vácz István szőnyegkereskedése
működik. Egeresi János tulajdonos mindent
megtesz e nagy múltú ház megmentéséért.
Köszönet érte.

Bíró György, városvédő

2 2013. május 21.
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AZ EGERESI-HÁZ A DURKÓ UTCAI TÁJHÁZ
Néhány éve kulturális és hagyományőrző rendezvé-

nyek helyszíne a páratlan szépségű és nagy szakérte-
lemmel kialakított gazdaház, a Durkó utca 8. szám alat-
ti Békési Tájház, amely 1979 óta fogadja a látogatókat. 

A telek a 19. század első harmadától a Csapó csa-
lád tulajdonában volt.
A házat Csapó Ger -
gely 36 holdon gaz-
dálkodó, a muronyi
határban tanyával
rendelkező módos
gaz da építette 1866-
ban. Az építőmester
nevét nem ismerjük, a
családi hagyomány
szerint az építkezésbe
az egész rokonság
besegített. A tetőt ere-
delieg zsindellyel fed-
ték, amit később cserépfedésre cserélték. A ház a
telekhatáron áll, végével az utcafronton. A barokkos
vonalú oromfal díszítése szakavatott kőművesmun-
kára vall. Az utcai homlokzat hármas tagolása a tehe-
tősséget volt hivatva hangsúlyozni. A kémény kör
alakú szellőzőnyílása már messziről hirdette, hogy a
házat a város legkarakteresebb népcsoportjához tar-
tozók, reformátusok lakják. 

A berendezés 1850-1920 közötti időszakot jeleníti
meg. Akkor még két nemzedék lakta a házat. A bog-
lyakemence központi helyen áll. A kemencével átelle-
nes sarokban áll a sarokpad, ahová a nagyobb meg-
tiszteltetésben részesített vendégeket ültették. A fölöt-
te lévő saroktékában apróbb, féltve őrzött tárgyakat,
énekeskönyvet, kalendáriumot tartottak. A ruhaneműk
tárolására a festett ládán kívül a sublót szolgált. A  fö -
löt te elhelyezett tükör körül berámázott családi fény-
képek erősítették az összetartozás érzését. A szobák
és a konyhák szabadkémény alatti részén a padozat
döngölt agyag. Feltöredezését rendszeres mázolással
előzték meg. A felsőkonyhát, pitvart csak ünnepeken

használták. A szabadkémény alatt álló tüzelőpadkán
főzték nagy vászonfazekakban a levest, a kemencében
sütötték a húst. Az ételkészítéshez, főzéshez szüksé-
ges eszközöket, edényeket az almáriumban és a pol-
con, illetve a falra felaggatva tartották. A félköríves fal-

bemélyedésben a csa-
lád legszebb, legdísze-
sebb tányérjait helyez-
ték el, melyeket tulaj-
donképpen soha nem
is használtak. A kony-
hából balra nyíló szo-
bát, az úgynevezett
tisztaszobát nem lak-
ták, fűtőberendezése
sem volt. Hangsúlyos
pontja a díszes, felve-
tett ágy, melyen a
dúsan hímzett párna-

végek és dunnák a lányok, asszonyok szorgalmát
dicsérik. A festett sarokpad szintén egyik ékessége a
szobának, csakúgy, mint a karcolt díszítésű ácsolt
láda, a „szuszék” . 

Az alsóház berendezése általában nagyon egyszerű
volt, sokszor házilag eszkábált bútordarabokkal ren-
dezték be. A házzal szemben áll az udvaron a hombár,
aminek belső tere deszkákkal rekeszekre osztott, így
nagymennyiségű gabonatermés igényes tárolására
alkalmas. E deszkaépítmény tetőzetét zsindely fedi. A
telket elválasztó kerítésnél lévő gémeskút biztosítja a
szükséges vizet. A hátsó udvart a gazdasági jellegű
építmények uralják: tyúkól, disznóól, nyári szín, hom-
bár, valamint a csöves kukorica elhelyezésére emelt
lécezett góré. Az idő viszontagságai elől a színben
helyezték el az értékesebb gépeket, mezőgazdasági
eszközöket valamint a parádéskocsit. Az istállóban vol-
tak bekötve a gazda büszkeségei, a napi jövedelmet
biztosító fejőstehenek és igáslovak. 

/Készült B. Szűcs Irén: A békési Tájház című
tanulmánya felhasználásával./

Jelenleg az üzem kialakítása
folyik a Petőfi u. 33. szám
alatt, ahol korábban egy kollé-
gium működött. Az épületet
a Polgármesteri Hivataltól
béreljük. A létesítményt a cél-
nak megfelelően kellett kiala-
kítanunk, szem előtt tartva az
engedélyeztetésekhez szüksé-
ges kritériumokat. Ezen túl-
menően felújítási munkálato-
kat is kellett végeznünk, ame-
lyek néhány héten belül a
végéhez közelednek. Terveink
szerint helyi termelőktől vásá-
rolt, helyben megtermelt

zöldségfélékből készítjük sa -
vanyított termékeinket, ame-
lyeket a megyében kívánunk
értékesíteni a közkonyhák, az
éttermek és az üzletek, illetve

természetesen a magánvásár-
lók részére. A megnyert pá -
lyázat (TÁMOP 1.4.3) célja,
hogy megváltozott munkaké-

pességű, munkavállalás szem-
pontjából hátrányos helyzetű
embereket állítsunk munká-
ba, lehetőséget adva nekik,
hogy újra hasznosnak érezzék
magukat, hogy jövedelmet
szerezhessenek aktív munka
által. Számukra képzéseket
szervezünk (savanyító, bolti
eladó, gyógynövényes, önfog-
lalkoztató), mentoraink ren-
delkezésükre állnak, hogy a
mindennapi kihívások között
segítsenek nekik helytállni.
Bízunk benne, hogy savanyí-
tott finomságaink elnyerik a
helyi lakosság és partnereink
tetszését, hiszen célunk, hogy
jó minőségű, helyi munkaerő-
vel és helyi alapanyagokból
megtermelt termékeket állít-
sunk elő.      Gerlai Krisztina

Békési savanyúság – madzagfalvi ízekkel
Egy pályázat keretében lehetősége nyílt alapítvá-
nyunknak, a Szent Lázár Alapítványnak, hogy sa -
vanyítóüzemet hozzon létre, ahol megváltozott
mun kaképességű embereknek adhatunk munkát. 

Nagy Tamás mintegy 22 éve
él az északi országban, mér-
nökként dolgozik, és részben
munkáját érintően érkezett
Békésre, ahol vendéglátója
Barkász Sándor, a Békés Drén
Kft. ügyvezetője volt. Lapunk -
nak a finnországi vendégek
elmesélték, nagy örömmel jöt-
tek el a Nefelejcs Vigalomra,
mert ilyen, civil szervezet által
életre hívott hagyományőrző
rendezvényen korábban ha -
zánkban még nem jártak.
Mint megfogalmazták, fontos-
nak érzik, hogy az efféle csalá-
di programokon a gyerekekben
tudatosuljon a kézművességgel
készült alkotások értéke és a
magyar néphagyomány megis-
merésre és megőrzésre méltó

gazdagsága. Marja-Liisát külö-
nösen érdekelték a Tájházban
fellelhető régi népi szőttesek,

továbbá Molnárné Török Má -
ria foltvarrás kiállítása, hiszen
maga is textilművesként dol-

gozik Kuopioban, ahol élnek.
Az asszony szerint a Tájházban
tartott hagyományőrző ren-
dezvény nem csak a helyiek-
nek lehet érdekes, hanem az –
akár távolabbról érkező –
turistáknak is. Nagy Tamás és
Marja-Liisa Penttilä különösen
élvezték a Vigalom során fel-

csendült magyar népzenét, és
kiemelten Szegedi Imre citera-
játékát.                         Sz. K.

Finnországi vendégek a Tájházban
Elragadtatással vett részt a VII. Nefelejcs Vi gal -
mon, és ismerte meg kívül-belül a Békési Táj há -
zat a Finnországból érkezett Nagy Tamás és fele-
 sége, Marja-Liisa Penttilä. 

Nagy Tamás és Marja-Liisa Penttilä Finnországból érkeztek Békésre.

GYÁSZJELENTÉS
„A legszebb emlék, a szeretet, melyet mások szívében

hagyunk magunk után.”                                                  (Cicero)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Bereczki Lajosné született
Palotai Katalin életének 100. évében Torontóban, 2012. november
19-én elhunyt. 

A felejthetetlen Édesanyától, Nagymamától, Dédnagymamától
2013. június 10-én 12:30-kor veszünk végső búcsút a békési
Katolikus Temetőben.                                        A gyászoló család

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ
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Bruttó 2,5 millió forintot biz-
tosít az önkormányzat a fenn-
tartásában és üzemeltetésében
lévő intézmények speciális víz-
takarékossági termékekkel való
felszerelésére. Egy hétköznapi

csap 12-18 liter vizet enged át
percenként, ezt a mennyiséget
a csere után a víztakarékos csa-
pok – változatlan komfortérzet
mellett –1,7-1,8 literre csökken-
tik. A csapok kis költséggel,

könnyedén átalakíthatók.
Szintén az energiaköltségek

csökkentése a cél azzal a pá -
lyázattal, amely a Dr. Hepp
iskolánál napelemes parkot
valósítana meg.

�

Víztakarékos csapokat szerelnek fel
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Milyen érdekes mondat!
Az összes y-nal használatos
betűnket tartalmazza, és
mindössze két szóból áll.
Ugyanakkor annyira képi,
amit eszünkbe juttat! Na -
gyon körülhatárolt első látás-
ra, de egyben végtelen kép-
zeletbeli szabadságra, utazás-
ra is késztet: felébreszti a
bennünk szunnyadó filmren-
dezőt, a szürrealista festőt, a
lappangó regényírót. Egy -
idő ben morbid is, mint a
valahová befele, talán veszé-
lyes ismeretlenbe vivő, alig
megvilágított út, de lehet
kifelé, a menekülés, a szaba-
dulás felé irányt mutató,
megcsillanó remény meleg
fénye is egyben.

Miért jutnak eszembe
ilyen gondolatok éppen ma,
Urunk mennybemenetelé-
nek szockommun érában
átköltöztetett, átmenekített
vasárnapján? Mert „de szo-
morú vasárnap délután”,
csak úgy? Nem. Az elmúlt
napok eseményei szülték
talán ezt a gyertyagyújtást
bennem. Békési sorsok, szé-
kely sorsok, magyar sorsok
villannak fel, idősíkok keve-
rednek, és örök pörlekedését
kezdi és végzi a mindenhol
otthon szívmelengető és a
seholse otthon torokszorító
érzése. Békési iparost temet-
tünk. Nagyon sokan. Fiata -
lon ment el. És, mint innova-
tív, korával haladni akaró,
patikus-precízségű, pontos,
igényes üveges mester példa-
képe volt annak is, miként
kényszerül sokszor kis élete
gyertyáját két végéről égetni
valaki, aki a felszínen akar
maradni. Atya sokszor
mondja ezt nekem is, és azzal
szoktam elvenni az élét a
szónak, hogy viccesen hozzá-
teszem: jó, jó, Atya, de en -
gem közben nyárson is for-
gatnak. Isten nyugtasson
kedves Sanyi, és adjon száz-
szor annyi békét, mint
amennyi támogatást Sándor
adott önzetlenül Békés intéz-
ményeinek!

Pár nappal ezt megelőző-
en a helyi KÉSZ Sursum
Corda-díjait adtuk át a város
egészségügyi és szociális te -
rületén kifejtett életműért.
Egyikük azt a kalapom le
életutat mutatta be, ami
megtart egy települést: meg-
születni, városon kívül is is -
mereteket szerezni, azokat
ha zavinni, és egy egész életet
a szülőhely szolgálatában le -

élni példásan. Ennyi, nem
több. De ez rengeteg, életet
adó. Másikuk orvos, nem itt
született, de élete javát itt
élte le, itt tette le a garast, itt
talált otthonra, itt vert gyö-
keret, itt szolgált mint or vos
és mint ember egyaránt. És
itt, az ünnepségen mondott
egy olyan zárómondatot,
amelynek vallomásszerű
őszin tesége szíven ütött so -
kunkat, és egyben szívünkbe
is zártuk érte. Én főleg, hisz
apám is szülész- nőgyógyász
volt, ki életet adott és vett el
anno, mint díjazottunk is, ki
ezt így el is mondta nyíltan.
Isten áldja érte.

S mindezekről természete-
sen – e sorok íróját igaz sze-
retettel befogadó alföldi
mező- és hajdúváros mellett
– eszembe jut szülőföldem is,
honnan megszámlálhatatla-
nul sokan vágtak neki az is -
meretlennek, világot látni,
okulni, tanulni, hogy aztán
visszatérjenek, és otthon ka -
matoztassák azt, amit tanul-
tak. Majdani otthoni sorsuk
nem mindig volt fényes és
boldog, de szolgálatuk
összes ségében mégis példa-
mutató. Mások – mint a na -
pokban éppen a lap oldalain
felemlegetett Bodoki-Hen -
terek – máshol telepedtek le,
és vitték jó hírét a székely
észnek, egyáltalán a habitus-
nak a virtus mellett. Az ő
sorsuk sem volt mindig fel-
hőtlen, de szintén példamu-
tató. S, hogy a lelkükben mi
zajlott, azt csak ők tudják.
Mi, ma itt élők viszont épp
nekik köszönhetjük a Kö rö -
sök szabályozását. Ilyen kicsi
a világ, főleg, ha magyar…

A közeljövőben Délvi -
dék re készülök előadást tar-
tani. Kérdezték az előadás
címét. Ezt írtam a házigazd-
áknak: a mottó „Saját ka -
rodban vagy magyar” (Al -
cím: Váz latos be tekintés az
önmagunkkal való különle-
ges viszonyrendszerbe), hisz
valósággal kö rül veszik, óv -
ják a letépett te rületen élők
a magot, az anya országot.
Olykori mostohaságával
együtt. És olykor saját apa-
dásuk árán is. Ha belegon-
dolunk a maradék or szágba,
akkor a háta Er dély, Dél -
vidék a térdén lovagoltatja
(termékeny ölében Bácska
és Bánát tartja), Kár pátalja
a tarkóját védi, Fel vidék a
fejét, s a nyugatra tolt széke-
lyek szórvány járőrként
őrzik a horvát-szlovén határ-
vidéktől a mai Auszt riáig.
Magyar körkorridor ma gyar
gyertyafény keringője. Ez a
mi mai életünk. Pis lákoló,
de ki nem alvó örökmécses
létünk.

Folyosó gyertyafényben

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Hucz Tamás András (Bé -
kés) és Hegedűs Hajnalka
(Békéscsaba), Antóni
Mik lós Árpád (Békés) és
Ásós Tünde (Békés), Tur -
zó Zoltán (Békés) és Tóth
Szilvia (Békés), Tóth
Lász ló (Békés) és Gyebnár
Ágnes (Békéscsaba).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Megyeri
István (78 évesen), Kö -
rözsi László (85, Kamut),
özv. Jantyik Mátyásné
Nagy Anna (85), Balogh
László (88), Debreczeni
János (77), Hegyesi An -
talné Gógán Anna (56),
Magony Ferenc (78),
Durkó Mária (78), He -
gyes Zsolt (25), Juhász
Sándor üveges mester
(52), Váradi István (48),
Balog Jolán (75), özv.
Szabó Imréné Krattin -
ger Mária (86), dr. Ha -
raszti János (62), Juhász
János (64), Kis-Pál Ist -
ván (79).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

MÁJUS 18-25. 
Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 25 – JÚNIUS 1. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 1-8. 
Levendula Patika (Csabai u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

– Hogyan lett cégvezető?
– 1988. szeptemberben kezde-

tem el dolgozni a Kohászati Alap -
anyagelőkészítő Vállalat nál, majd
a 1991-től Vetési Istvánnal, a cég
másik tulajdonosával elindítottuk
a vashulladék kis- és nagykereske-
delmet Békésen. Nőként nem volt
egyszerű megismernem a szakma
alapjait sem. Mára már huszon-
ötödik éve vagyok ebben a szakág-
ban, s valamennyire beletanultam.
Isko lai végzettségeim nem állnak
közel ehhez a szakmához, hi szen a
gyomai Kiss Lajos Ci pőipari Szak -
kö zépiskola és Gim názium ban
végeztem, majd a Szent István
Egyetem Gazdasági, Agrár és
Egész ség tu dományi Egye temen
And ragógia, Műve lődésszer vező
szakon szereztem diplomát. A
tanulást, képzést na gyon fontos-
nak tartom az életemben. Vallom,
hogy életünk végéig tanulni,
művelődni, olvasni kell. Tonk Emil
fogalmazta meg nagyon jól: „A
tudás megszerzése nem kerül
sokba, de óriási kincset fog hozni!”

– Mutassa be, kérem az ön
által irányított vállalkozást! 

– Cégünk életében az egyik leg-
fontosabb tényező a minőségi fej-
lesztés. Ennek érdekében pá lyáza-
tokon indulunk, jelenleg ki lenc
megnyert pá lyázatunk van,
melyek többek között az eszköz-
parkunkat fej lesztik. A vashulla-
dékot ezen gépek segítségével fel-
dolgozzuk, s így értékesítjük kohá-
szati másodnyersanyagként. 1996.
februártól a Bel giumban működő

S.A. PRESSES ET CI SAILLES
LEFORT kizárólagos magyaror-
szági for galmazója va gyunk, mi
értékesítjük az általuk gyártott
vashulladék-feldolgozógépeket.
2005-ben Magyaror szá gon az

elsők között felépítettünk egy új
törvényi előírásoknak megfelelő
regisztrációs autóbontót is, amely
szintén Békés városában üzemel. 

A világválság cégünket is érin-
tette, így Magyarországra már
nem tudunk értékesíteni, kizáró-
lag külföldre adjuk el a feldolgo-
zott anyagot, többek között Szlo -
vákiába, Olaszor szágba, Szlové -
niába, Romá niá ba és Indoné -
ziába (Jakarta) is szállítunk. Je -
lenleg folyik tárgyalás német
partnerekkel is. 

– Milyenek a cég jövőbeni
kilátásai?

– A megnyert pályázatokat
önerőből és banki segítséggel

valósítjuk meg, hiszen az évek
óta tartó krízis cégünket is érinti,
kiszolgáltatott helyzetben va -
gyunk a külföldi partnerek fize-
tési készségeinek, képességeinek.
Mindezek ellenére továbbra is a
magyarországi piacon próbáljuk
megtartani pozíciónkat, ami
nem kis megterhelést jelent cé -
günknek. A meglévő munkahe-
lyeket, alkalmazottainkat to -
vább ra is minden erőnkkel meg-
tartani igyekszünk, munkájukat
megbecsüljük. A munkatásak
közül többen már a kezdetekkor
is velünk dolgoztak, vagy 20 éve
dolgoznak nekünk, tehát a fluk-
tuáció mértéke nagyon alacsony.
Cégünk további beruházásokat
tervez, újabb pályázatokat nyúj-
tunk be. Célunk a külföldi stabil
piac megszerzése, annak megtar-
tása, hiszen csak ezen az úton
sikerül jelen vállalkozásunkat
hosszú távon működtetni.

– Árbevételük alapján ön is a
Tízek Tanácsának tagja. Milyen
hatása lehet ön szerint e testület-
nek Békés életére?  

– Véleményem szerint a Tízek
Tanácsa Békés életében további
fejlesztések tervezésében, és
annak megvalósításában adhat
tanácsot, segítséget, mivel ezek a
vállalkozások nemcsak elméleti,
hanem gyakorlati szinten is gon-
dolkoznak, terveznek, így továb-
bi előre lendülést jelenthetnek a
város életében. A legfontosabb-
nak azt tartom, hogy a tervek
megvalósításban is közreműköd-
hetünk. Mahatma Gandhi egyik
gondolata éppen ide illik: „So -
sem tudhatod, milyen eredmé-
nyei lesznek a cselekedeteidnek,
de ha nem cselekszel, eredmé-
nyük sem lesz.” 

Stabil piac megszerzése a cél
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a közelmúltban élet-
re hívott Tízek Tanácsának tagjait és vállalkozá saikat
mutatjuk be. Ezúttal Vojtosovics Katalint, a Vasker-Plusz
Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük. 

Mások mellett ez is nyilvánosságra került
május 8-án azon a könyvbemutatón, melynek
során a békési írónővel Erdész Ádám, a megyei
levéltár igazgatója beszélgetett publikum előtt.
A Püski Sándor Könyvtárban tartott író-olvasó
találkozóra Szilá gyiné Szabó Ágnes, művészne-
vén Szil Ágnes számos tisztelője és más iroda-
lombarát látogatott el. 

Mint lapunkban már megírtuk, a
Tangrammal Ágnes első díjat nyert a József
Attila Kör elsőkönyves fiatal íróknak ki írt
pályázatán, és jutalma – egyebek mellett – a
könyv kiadása volt. A néhány hete megjelent
kispróza-gyűjtemény máris igen kedvező kriti-
kát kapott, például a tekintélyes Élet és
Irodalom című szaklap, valamint a Bárka iro-
dalmi magazin is meleg szavakkal méltatta,
elismerve az alkotó biztos nyelvhasználatát és
mély műveltségét. 

A békési könyvbemutatón megtudhattuk azt
is, hogy a mű részleteit jelenleg éppen német,

angol és francia nyelvre fordítják, ez szintén
elengedhetetlen a kieli bemutatkozáshoz. 

A Békési Újságban is évek óta publikáló,
mindennapjaiban magyartanárként dolgozó
háromgyermekes Szilágyiné Szabó Ágnes rész-
leteket olvasott fel a Tangramból, melyet
egyébként harmadik gyermeke, a most  három -
éves Áron születését követő időszakban vetett
papírra, tehát nem kifejezetten a József Attila
Kör pályázatára írta. A mű 87 hosszabb-rövi-
debb szövegben az örök férfi-nő kapcsolatot
igyekszik körüljárni. 

Szegfű Katalin

Nemzetközi bemutatkozás előtt
a sikeres békési írónő
Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő Tan -
gram című kisprózafüzére képviseli
Magyarországot e hónap végén a né -
metországi Kielben sorra kerülő De -
büt-Roman rendezvényen, amely az
európai elsőkönyves írók legjelentő-
sebb, évente sorra kerülő fesztiválja. 

Szilágyiné Szabó Ágnes dedikál. A Tangram a váro -
si könyvtárban megvásárolható.
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„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a
földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” – olvashatjuk Mózes
második könyvében, ez a Tízparancsolat egyike. Az első négy
parancsolat az élő Istennel való kapcsolatunkról szól, a többi
hat pedig az emberi közösségek szabályairól. Mi az, amit nem
mond a fenti igeversben? Nem mondja, hogy szeressed apádat
és anyádat, mert normális esetben minden gyermek szereti a
szüleit. Nem mondja, hogy imádd őket, vagy adj igazat szüleid-
nek feltétel nélkül mindenben! Azt sem, hogy tiszteld a te tisz-
teletre méltó szüleidet! Ezt olvassuk: tiszteld apádat és anyádat.
Ha kell, személyüktől függetlenül is. Miért kell tisztelnünk szü-
leinket? Isten Igéjének a válasza erre, hogy nem valamit, hanem
Valakit kell tisztelnünk szüleinkben: Istent. A szülői tekintély
alapja a Szentírás szerint Isten tekintélye. Minden tekintélynek
egyedüli birtokosa Isten. Munkatársakként használ bennünket,
és ahhoz ad kölcsön saját hatalmából. Ez a szülői tekintélyre is
érvényes. Mi, szülők ezzel a felelősségteljes szolgálati lehetőség-
gel lettünk felruházva, hogy Istent, mint atyát kell és lehet kép-
viselnünk ezen a földön és szűkebb családunkban. Ez az Ige
tehát világos parancs minden szülő számára. A szülők feladata,
hogy ne nehezítsék meg ezt a tiszteletadást. A gyermeké pedig
(még ha felnőtt is), hogy adja meg a szülőnek minden esetben
azt a tiszteletet, amivel a szülő tartozik megbízójának, Istennek.
Így tapasztalhatjuk meg Isten áldását családi és társadalmi élet-
ünkben.                                          Péter István, lelkipásztor

4 2013. május 21.

A Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által bejelen-
tett 92,9 milliárd forintos zárolás a költségvetésben egyálta-
lán nem érinti a magyar családokat. A zárolás azért történik,
hogy Magyarország 9 év után kikerüljön a túlzottdeficit-eljá-
rás alól. Rogán Antal frakcióvezető szerint alapvetően ezek-
re a lépésekre nincsen szükség. Az EU vitatja, hogy
Magyarország képes 3 % alatt tartani a deficitet. Ezt soha
nem vitatta akkor, amikor a baloldal kormányozta az orszá-
got, ez egy súlyos kettős mérce, mert hat éven keresztül még
a 3 százalék közelében sem volt a deficit, ugyanakkor sem a
Gyurcsány-, sem pedig a Bajnai-kormány soha egy rossz
szót nem kapott Brüsszelből. Az EU azt sérelmezi, hogy
Magyarország nem megszorításokat alkalmaz, a kormány
nem a családokat adóztatja, hanem a bankokat, a nagyvál-
lalatokat. A Fidesz-KDNP szövetség abban gondolkodik,
hogy a nagyvállalatok profitját az emberek javára kell cso-
portosítani. Szó sem lehetett rezsicsökkentés visszavonásáról,
a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások adóterhe-
inek növeléséről, a nyugdíjak megadóztatásáról, a nyugdíj-
emelés eltörléséről, a családtámogatások csökkentéséről és a
gyermekek utáni adókedvezmények felülvizsgálatáról sem.

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

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át 
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank

A KÉSZ által alapított, és a
városvezetés által felkarolt
díjat hatodik alkalommal ad -
ták át, ezúttal a kulturális
központban tartott ünnepsé-
gen. A díj latin címe ennyit
jelent: „Emeljük fel szívün-
ket”. Az elismeréssel azokat a
szociális és egészségügyi dol-
gozókat jutalmazzák, akik
egész életükben a békési em -
berekért dolgoztak. Dr. Vla -
dár János szülész-nőgyógyász
főorvost kollégája, Csiby Mik -
lós méltatta. A 87 esztendős
orvos mintegy13 ezer gyer-
meket segített világra jönni, és
oroszlánrészt vállalt a sajnos

már nem létező szülőotthon-
ban folyt magas szintű szak-
mai munka megalapozásában.
Az oklevél szövege szerint
hivatásának kiváló gyakorlása,
számos békési emberpalánta
világra segítése, az anyák
mosolyra fakasztása miatt
érdemelte ki az elismerést. 

Dr. Rácz László Nagy Mi -
hályné Molnár Ilona pályáját
ismertette. Ilike több mint 40
éven át dolgozott a békési ren-
delőintézetben, melynek egyik
alapítója volt. Tavalyi nyugdíj-
ba vonulásáig röntgenasszisz-
tens volt. Méltatója kiemelte
precíz munkavégzését, nagy

munkabírását. Az oklevélben
megfogalmazottak szerint a
betegekkel figyelmes, munka-
helye iránt lojális, elhivatott
egészségügyi dolgozóként
vég zett munkája miatt kapta
meg a Sursum Corda-díjat. 

A díjátadáson megjelent és

köszöntötte a kitüntetetteket
Dankó Béla országgyűlési
kép vi selő, a Fidesz választóke-
rületi elnöke is. 

Az ünnepi műsort Bagoly
László és tanítványai, kollégái,
valamint Kovács Csilla és Ke -
lemen Orsolya adta.     Sz. K.

Ketten kapták a Sursum Corda-díjat
Dr. Vladár János nyugalmazott szülész-nőgyógyász
főorvos és Kis Mihályné Ilike nyugdíjas röntgen
szakasszisztens kapta idén a város szociális és
egészségügyi szférájában kiemelkedő munkát vég-
zőket elismerő Sursum Corda-díjat.

A Sursum Corda-díj idei kitüntetettjei: dr. Vladár János és Nagy Mihályné.
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Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
BALLAGÁSI AKCIÓ!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

BALLAGÁSI AKCIÓ!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,

ô
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.

Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

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

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- kosárfonó és fonottbútor-készítő
- betanított varrónő
- kertészeti kisegítő

• a munkakör betöltéséhez szakképesítés megléte szükséges:
- kertészeti brigádvezető (növénytermesztő vagy kertészeti

végzettség)
- gazdasági irodavezető (pénzügyi vagy számviteli végzett-

ség)
- műszaki előkészítő (pénzügyi végzettség)
- bolti eladó
- lakatos, hegesztő
- tehergépkocsi-szerelő
- kőműves
- ács
- víz-, gáz- és központi fűtésszerelő
- szárítógép-kezelő (mezőgazdasági v. lakatos v. villanysze-

relő végzettség)  
- tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
- földmunkagép-kezelő
- targoncavezető 

Új gőzkabin építéséről dön-
tött a napokban a „Békési
Fürdőért” Közalapítvány ku ra-
tóriuma. Az építési munkák
rövidesen el is kezdődhetnek a
Békési Kistérségi Járóbeteg-
ellátó Komplexumban. A
beruházás több mint három-
millió forintból valósulhat meg,
az összeget teljes mértékben a
békési lakosok és a Békésről
elszármazottak adományaiból
és a személyi jövedelemadók
1%-ának felajánlásából gyűj-
tötte össze a közalapítvány. A

kuratóriuma ezúton fejezi ki
köszönetét mindazoknak, akik
adományukkal, valamint adó-
juk 1 %-ával hozzájárultak a
gőzkabin megépítéséhez.

Mint ismert 2011 nyarán
szintén e közalapítvány által
összegyűjtött adományokból
sikerült felújítani a kültéri
termálmedencét, melyet az -
óta Békés Város Önkor -
mány zata üzemeltet. A béké-
si termálvíz kiváló élettani
hatásokkal bír, értéke a héví-
zi gyógyvízével azonos.

Gőzkabin épül az adó
egy százalékokból



– Grafikus és mentálhigiénés
munkatárs, foglalkozás-szerve-
ző. Két dudás egy csárdában?

– Szerintem nagyon is
összejön, mert azt a fajta lelki
megterhelést, ami a jelenlegi
munkahelyemen megérint
nap mint nap, én kirajzolom
magamból, ez jelent számom-
ra megnyugvást. 

– Kérlek, mutasd be önma-
gad! 

– A szegedi Tömörkény
Gim názium grafika szakán
végeztem 1985-ben. Művelő -
désszervező diplomámat a
Juhász Gyula Főiskolán sze-
reztem meg, már munka és
gyerekek mellett. Tagja let-
tem a Fiatal Iparművészek
Stúdiójának. A nyári alkotótá-
borok fontos szerepet játszot-
tak a szakmai előmenetelem-
ben. Az első komoly sikert a
Kecskeméti Grafikai Biennále

I. helyezése jelentette 1993-
ban. Számtalan kiállításon
vettem már részt képeimmel

Budapesttől Kaliforniáig. Éle -
tem legnagyobb szakmai sike-
rének, fő életművemnek
azon ban a Tevan Kiadó gon-
dozásában megjelent, általam
illusztrált Pinokkió című me -
sekönyvet tartom. Kedvenc

technikám az akvarell, a ceru-
za és az olaj. Bármilyen témá-
ra nyitott vagyok, ami magá-
val ragad. A lényeg, hogy
képeimmel érzelmi hatást
váltsak ki. Alkotásaim szürre-
álisak, gyermeki bájt tükröz-
nek, töprengésre késztetik a
nézőt. Műveim érzésvilágo-
mat, hangulatomat, álmaimat
sugározzák a szemlélődő felé.

– Na és Eszter, a mentálhi-
giénés munkatárs?

– Civil foglalkozásomat te -
kintve lassan 20 éve dolgozom a
Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Cent rum -
ban, mint mentálhigiénés mun-
katárs és foglalkozás-szervező.
Idekerültemkor a magán -

életemben bekövetkezett vál sá-
gomat is segített feldolgozni az
itt élő idős emberek végtelen
szeretete. Lehető sé gem nyílt ar -
ra, hogy az intézményben fog-
 lalkozások keretében felidézzük
a rajzolás örömét, és így feled-
hessék a testi és lelki gyötrel-
meket az itt élő emberek.

– Eszter, a magánember?
– A gyermekeim, a 25 éves

Márk, a 20 éves Máté és a
párom maximálisan biztosít-
ják a hátteret ahhoz, hogy
nyu godtan alkothassak. Így
bátran hódolhatok régi „sze-
relmemnek” , a festészetnek.
Nagyon fontos számomra az
otthon biztonsága, nyugalma,
dédelgető melege. Szeretjük a
baráti társasággal eltöltött
időt, a szalonnasütéseket, a
kerti partikat, a jóízű beszél-
getéseket. Szeretem tartani a
kapcsolatot azokkal az ember-
ekkel, akik fontosak számom-
ra. Úgy érzem, még nagyon
sok minden van, amit szeret-
nék rajzban elmondani, és
ezáltal az embereknek minél
több boldog pillanatot ajándé-
kozni ebben a rohanó, stresz-
szes világban.              Gugé

Következő interjúalanyunk
Nagy Gábor „világcsavargó”.

52013. május 21.

Beszélő szemek
A 46 éves grafikus művész, Diószegi Eszter képe-
it látva egyből ez jut a szemlélődő eszébe. Figurái,
de ő maga is mély érzelmeket, magvas gondolato-
kat mondanak el egyetlen hang nélkül, csupán a
szemeikkel. Beszélgetésünket végig a fesztelen
közvetlenség és a megfelelni akarás drukkja jel-
lemzi. Ismerkedjenek meg Önök is e valóban
nem hétköznapi emberrel!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békési Újság előző lap-
számában olvashattuk a 2011-
es népszámlálás helyi adatait.
Kiderült az is, hogy sajnos
egyre kevesebben vagyunk, a
békési lakosság elöregedőben
van. Az idősödés azonban nem
kell, hogy együtt járjon az élet-
ből való kivonódással, az elma-
gányosodással. Egyre több
aktív idős él Békés városban,
akik tenni akarnak még.
Szükség is van a tapasztalt,
egyre bölcsebb emberekre. 

A napközbeni hasznos idő-
töltéshez kívánnak hozzájárul-
ni a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ négy
telephelyen működő, az egész
várost lefedő idősek klubjai. A
Csallóközi utcában lévő klub
barátságos, emberközeli, a
Dózsa utcai klub szeretetven-
dégként fogadó, a Jantyik utcai
klub bensőséges, szükségletek-

re reagáló, és a Szarvasi úti klub
gondoskodó környezete, szak-
emberei az idősödő emberekért
szervezik programjaikat, min-
dennapjaikat. A klubokban
lehetőség van idős, demens
hozzátartozók napközbeni
elhelyezésére is, amely megte-
remti annak a lehetőségét,
hogy a részben önálló hozzátar-
tozót munkaelfoglaltság miatt
ne kelljen bentlakásos intéz-
ményben elhelyezni. A demens
problémával küzdő idős hozzá-
tartozó így szeretetteljes családi
közegben töltheti mindennap-
jait, ellátásukról, képességeik
szinten tartásáról a szakembe-
rek gondoskodnak.

Várjuk az aktív időseket, a
demens problémával küzdő
időseket, hozzátartozóikat.
Látogassanak el intézmé-
nyünkbe!

Guskáné Kiss Mónika

IDŐSEK KLUBJAI VÁROSSZERTE

TALPBETÉT CUKORBETEGNEK 
A LEVENDULA PATIKÁBAN 1. RÉSZ

Mi a cukorbeteg láb?
A cukorbeteg láb egy önálló kórkép, a cukorbetegség tartós

fennállása során kialakult lábelváltozások, a lábra vonatkozó
tünetek együttese, mely elsősorban a magas vércukorszintnek
tulajdonítható. A láb idegeit ellátó hajszálerekben alakul ki az a
fajta gyulladásos reakció, ami az érintett terület idegeiben okoz
működési zavart. Ez az ideg gyulladásához, majd fokozatos elha-
lásához vezet. Ezek a szövődmények a felelősek a cukorbeteg
lábon tapasztalható fájdalomért, illetve a később kialakuló érzé-
ketlenségért. Az érzéketlenség nagyon veszélyes, mert a beteg
nem érzékeli a lábán történt sérüléseket. Ez az érzéskiesés felelős
a tartós állás, illetve bármilyen túlnyomás következtében kiala-
kuló szövetelhalásért is, ami veszélyes jelenség. A cukorbetegség
miatt károsodott beidegzésű láb nem képes alkalmazkodni a
különböző behatásokhoz, így egy tartósabb nyomás miatt jelen-
tős szövettömeg képes elhalni gyakran órák alatt. Ugyancsak jel-
lemző a fertőzésekre való fokozott hajlam és a csökkent ellenálló-
képesség bármilyen fertőzéssel szemben. A cukorbeteg láb a
verejték fokozott cukortartalma miatt ideális táptalaja a kóroko-
zóknak, és ha még elhalt szövetrészek is jelen vannak, érthető a
fertőzések gyors terjedése. Folyatatjuk…

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Tűzoltó lehetsz a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság
tagjaként. Felmérések sze-
rint a lakosság körében - és
nem csak Magyarországon! -
a leginkább tiszteletet
érdemlő hivatás: tűzoltónak
lenni. Mindenki látta már fil-

meken, bemutatókon, gya-
korlatokon, és a valóságban
is, hogy a tűzoltó oda megy
be, ahonnan az emberek
többsége menekül. De aki
képzett, felkészült, és nem
utolsó sorban elég bátor, az
megfelelő felszerelésekkel

bemehet a sűrű füstbe, csap-
kodó lángok közé. 

Főként 18. életévüket
betöltött férfiakat várunk.
És nem csak fiúk, lányok is
lehetnek önkéntes tűzoltók.
Megfelelő orvosi alkalmas-
ság, tanfolyam elvégzése
után főfoglalkozású is
lehetsz. Biztos sokan gondol-
tak arra az olvasók közül: én

is vagyok annyira talpraesett,
bátor ember, hogy akár tűz-
oltóként is megállnám a
helyem! Miért is ne? Tedd
meg az első lépést, egy pró-
bát mindenképp megér! 

Keress meg minket a Petőfi
utca 24. szám alatt, nézz
körül, semmibe sem kerül!

Zahorán Gyula, 
tűzoltó parancsnok

Tűzoltó lehetsz…

Mindenféle érdeklődésű
gyerekeknek, fiataloknak, de
még a családoknak is nyújt
kikapcsolódást a nyárra a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ. A Dánfoki Nyár az
Alkotótáborral indul július 9-
13-án. Ide 11-14 éves gyereke-
ket várnak. A tábor művésze-
ti vezetője Kállai Júlia grafi-
kusművész lesz. 

Július 15-19. között Családi
Élménytáborra kerül sor a
család minden tagjának.

Július 29-től augusztus 2-ig
a fotózni kedvelő 15 év feletti
fiatalokat várják a Fotós Tá -
borba, melynek szakmai okta-
tói Apáti-Nagy Lajos és Gazsó
János fényképészek. 

Augusztus 5-9. között 7-13
éves gyerekeknek Néptánc
Tábort szerveznek. Szakmai

oktató: Mahovics Tamás és
Mahovicsné Ladányi Anita
nép táncpedagógusok. Ugyan -
ekkor tartják a Szín játszó
tábort is, ahová 14-19 éves
fiatalok jelentkezését fogad-
ják. Szakmai oktatók: Po -
csaji Il dikó, a Békés Városi
Színjátszó Stúdió vezetője,
Galambos Hajnalka magán -
ének tanár, Pete László Mik -
lós drámatanár.

Mindegyik tábor helyszíne
a Dánfoki Üdülőközpont.
Valamennyi esetben egyaránt
választható napközis és bent-
lakásos táborforma. 

A jelentkezési időpontok-
ról, árakról érdeklődjenek a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ 66/411-142-es tele-
fonszámán vagy a bekesikul-
tura.hu internetes oldalon. 

Táborok a nyárra Dánfokon
KIKAPCSOLÓDÁS Kiváló helyszín lesz az üdülôközpont

Érdeklődjön az iskola vezetőjénél, Balikó Györgynél.

20/980-8097, 20/340-0616

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény AutósiskolájaA Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Autósiskolája

Május 22-én B és T kategóriás

tanfolyamot indítunk!

MÁJUSI AKCIÓ:
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 299 Ft/kg
Prevital macskatáp 480 Ft/kg
Friskies macskatáp 660 Ft/kg

Dax dog 10 kg kutyatáp 1950 Ft (195 Ft/kg)
Millárió 10 kg kutyatáp 1799 Ft (180 Ft/kg)

Mixi 10 kg kutyatáp 1599 Ft (160 Ft/kg)
Charli 20+1,5 kg kutyatáp 5999 Ft (279 Ft/kg)

BOLHA- ÉS KULLANCSIRTÓSZEREK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Figyelem! Új helyre költöztünk!
Címünk: Békés, Rákóczi u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 óra,

szombat 8-12:30-ig.
Telefon: 70/608-88-45



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Érd.: 70/214-41-44.
A Munkácsy utcában ház eladó. 30/324-
60-58, 66/634-480.
Békésen régi típusú ház eladó. Érd.: 66/
634-103, 30/55-19-108.
Békésen 3 + 2 félszobás, központi gáz-
és vegyes tüzelésű családi ház kertvárosi
részen áron alul eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380, 17-
20 óráig.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Földszinti, kétszobás, nagykonyhás, 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 66/414-180.
Borosgyáni 3. tavon zsindelytetős hor -
gász hely, négyszemélyes lakókocsival,
esőbeállóval, szalonnasütővel eladó. Érd.:
30/903-22-04.
Kertészkedésre vagy vállalkozásra alkal -
mas háromszobás családi ház nagy telek -
kel eladó. Tel.: 66/410-323.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Karacs 1-ben nagy erkélyes, teraszos, 69
m2-es, földszinti lakás eladó. 20/383-41-45.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/518-07-28.
A Drága u. 2. alatti kertes ház eladó.
70/574-50-23.
Vásárszél 7A-ban, III. emeleti egyszobás
lakás eladó vagy kizárólag hosszú távra
kiadó. Tel.: 20/228-58-66.
Karacson ABC mögött III. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás áron alul eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Kétszobás, nappalis kertes ház eladó.
70/36-55-789.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó. Tel.: 70/235-97-29.
Karacson az ABC háta mögött 1 + 2 fél-
szobás, felújított lakás eladó. Érd.: 20/41-
32-887.
Árok utcában téglaépítésű, háromszobás,
összkomfortos családi házam I. emeleti
másfélszobásra cserélném értékkülön-
bözettel a buszállomás környékén. Tel.:
20/98-307-94.
Ház eladó vagy lakásra cserélhető. 30/
739-62-58.
Kétszobás, nappalis, főzőfülkés, étkezős
kockaház eladó. Érd.: 70/514-38-45.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis,
teljesen felújított ház, vegyes és gázfűtés-
sel, művelhető kerttel eladó vagy cserél-
hető első emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos 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. 
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. 
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter tér 8A-ban 55 m2-es, egyedi
gázos, erkélyes lakásomat belvárosi  egy -
szobás lakásra cserélném, második eme -
letig. Tel.: 30/406-29-59. 
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/514-
04-68. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/383-
41-45.

Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, I.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon:
70/554-94-24.
Kossuth u. 1. szám alatt I. emeleti, kétszo -
bás, 59 m2-es lakás eladó. Tel.: 30/420-
09-59.
Legelő utcában háromszobás, összkom-
fortos, jószágtartásra alkalmas ház eladó.
Betonos udvar. Érd.: 70/527-90-82.
Mélyen áron alul háromszobás, összkom-
fortos, tehermentes, azonnal költözhető
családi ház eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Szőlő u. 32. alatti ház eladó. 30/442-18-95.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház eladó. Tel.: 30/506-
31-85.
Egyszobás kertes ház eladó Békésen, a
Tárház u. 26. alatt. Érd.: 20/338-19-96.
Központban kétszintes, háromszobás
családi ház két garázzsal eladó. Másfél -
szobás lakás beszámítok. Érd.: 66/412-
655, 66/634-953.
Padlásszobás ház eladó, a padlástér
nincs befejezve. Békés, Fülöp u. 19. 70/
530-27-93.
Ház eladó Tarhoson. 30/95-57-484.
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.
Magyari u. 41. alatti ház eladó. 20/98-33-
487, 70/509-36-08.
Téglagyári tavon tórész eladó. 20/286-16-56.
Tanya felújítva eladó vagy békési házra
cserélhető. Hétvégi kikapcsolódásra is al -
kalmas. 30/910-63-66.
Háromszobás, összkomfortos ház Bél -
megyeren, a Béke u. 12. alatt eladó. Kert,
gázfűtés, csempekályha, jó melléké püle -
tek. Tel.: 66/420-015.
Szigetvári utcában kétszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. 20/77-00-233.
Házrész eladó, elcserélhető. 70/528-97-
30.
Nagykertben téliesített nyaraló, villannyal,
fúrt kúttal, 100 méterre a kövesúthoz, fize -
téskönnyítéssel eladó. 30/24-24-598.
Karacson első emeleti lakás felújítva,
bútorozva eladó. Érd.: Karacs 2/B I. em. 2.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kecskeméti utca 51. alatt kétszobás,
gázfűtéses kertes ház eladó vagy tömb -
lakásra cserélhető. Állattartásra is
megfelel. Ár: 1,2 millió Ft.
Csallóközi u. 23. szám alatt 1700 m2 telek
bontásra való kis házzal 1,5 millió Ft-ért
eladó. Gáz, csatorna a telken. Érd.: 66/ -
415-469.
Bélmegyer központjában 120 m2-es, régi
építésű kertes ház 40 m2-es üzlettel, gáz-
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 62/741-695, 20/80-71-357.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Békésen régi parasztház áron alul eladó
2,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.
Nagykertben kétszobás, nappalis ház gaz-
dasági épülettel, 7 kvadrát földdel eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5,5 millió
Ft-ért. 30/239-22-95.
Karacson 4. emeleti, 58 m2-es, kétszobás,
erkélyes lakás eladó 5,9 millió Ft-ért. Saját
tárolóval. Érd.: 70/866-88-76.
Eladó a Dózsa György utca 15. szám alatti
két nagyszobás, összkomfortos, ker tész -
kedésre alkalmas ház nagy portán. 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.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik tég -
lából épült polgári ház eladó vagy másfél-
szobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903. 
Áron alul eladó a bánhidai részen kertes
családi ház. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
70/516-52-41.
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás, erké-
lyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/462-07-46.
Két család részére is alkalmas négyszo -
bás, két konyhás ház 1096 m2 portán 40
gyümölcsfával eladó. Érd.: 7,5 millió Ft.
Tel.: 30/225-78-24.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -
hetően eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
66/415-012, 30/44-04-903.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fű tésű
háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azo nos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Felújított családi ház sürgősen áron alul
eladó. Dankó u. 22. Irányár: 8,8 millió Ft.
Tel.: 70/77-15-038.

INGATLAN 10 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Háromszobás, három garázsos kertes ház
Békésen eladó 14,9 millió Ft-ért. Érd.:
30/95-22-466.
Békésen 160 m2-es galériás, padlófűtéses,
klimatizált, hőszigetelt, gáz- és vegyes -
tüzelésű fűtéses, kétgarázsos ház eladó.
Irányára: 26 millió Ft. 30/93-54-344, 30/
27-947-60.

KIADÓ INGATLAN

A Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.
Fáy 6-ban garázs kiadó. Jó beállási
lehetőség. 66/412-642.
Békésen, a Rákóczi 1/a. alatt 70 négy zet -
méteres üzlethelyiség kiadó. 70/ 608-88-45.

INGATLANT KERES

Albérletet keresek, sürgősen hosszú táv -
ra, kisebb kertes házat, akár felújításra
szo rulót is! Tel.: 06-70-229-0236. Budainé

KERT
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Bekerített kert kis kőházzal jutányos áron
a Malomasszonykertben eladó. Villany,
ásott kút van. Érd.:0/567-85-18.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Skoda 120 L, vonóhoroggal, rádiómagnóval
eladó. Évjárat: 1988. Műszaki 2014. 06-ig.
Irányár: 80 ezer Ft. Érd.: 20/886-0661.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék kel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60.
Eladó Békésen K-453-as kockabálázó, ki -
fogástalan kötözéssel, kardán tengellyel.
Üzemképes. Irányár 315 ezer Ft. Tel.:
30/478-35-75.
Simson S50B és egy Simson S-51N típusú
4 sebességes kismotor Békésen eladó.
Tel.: 70/538-56-30.
1,6-os bordó Opel Vectra jó állapotban,
két éves műszakival eladó. 30/27-60-182.
Hatéves, friss műszakis Renault Megane
74 ezer km-rel, első tulajdonostól eladó.
Érd.: 70/379-47-08.
Nagytestű Yamaha blokkos Generic 50 cm3-
s robogó újszerű állapotban, 1200 km-rel
eladó. Irányár: 200 ezer Ft. 70/530-27-93. 
Mindenféle kis és nagymotort veszek bon-
tásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/22-
85-866.

ÁLLAT
Előnevelt paraszt pulya eladó. Érd.:
30/278-60-65.
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164. 
Csirke, pulya, liba, néma kacsa eladó.
70/881-93-00. Békés, Raktár u. 24.
Malacok, kiskecskék eladók. 66/634-507.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Gyermekfelügyeleti, idősgondozói munkát
keresek. 20/77-00-233.
Takarítói munkát keresek. Érd.: 70/514-
38-45.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel, kony-
haszekrény, csővázas ülőgarnitúra, szek -
rény sor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg
eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16. 
Keresek 1-2 mázsa búzát megvételre, vagy
kukoricára cserélve. Érd.: 70/776-40-61. 
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Békés, Málna utca 4. Tel.: 30/697-39-69. 
Számítógép eladó: Intel Dualcore E5300
2,6Ghz CPU, Asus p5k alaplap, 2GB RAM,
80GB Winchaster. 70/538-56-30.
Vegyes méz, sertészsír, tojás eladó. Érd.:
70/264-41-85.
Eladó: rotakapához köthető gyári után-
futó. Érd.: 30/346-42-41.
Óceán Mániás és Mi világunk matricák
eladók. Békés, Kopasz u. 23. 70/586-26-90.
Elektromos rokkantkocsi új akkumulátor-
ral eladó. 30/300-05-19.
Rotációs kapához sorközművelő és gyári
körmös vaskerék eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes új munka -
ruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Fényterápiás készlet és forró gőzös por -
szívó vasalóval sürgősen eladó Békés -
csa bán. Érd.: 70/296-49-14.
Eladó: fehér és rózsaszín leanderek, szo -
bapáfrányok. Érd.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Légtalpas Nike sportcipő, Casio szinte-
tizátor, Nike fekete dzseki eladó. Érd.: 30/
85-79-413.
Eladó: 3+1-es jó állapotú kanapé, ötré -
szes szekrénysor, ülőgarnitúra 2 fotellal,
MTB férfi kerékpár. Érd.: 30/290-10-64.
Alig használt akkus permetező, erős Sihi
szivattyú, kocsira tetőcsomagtartó eladó.
Tel.: 66/427-158, este.
Háromkerekű hajtókaros rokkantkerékpár
eladó. Békés, Raktár u. 24.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/22-85-866.
Gurulóállvány eladó. 20/94-68-915.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, háromrészes ülőgarnitúra, 7 dl-es
üvegek. 30/739-62-58.
2 db Nauman táskavarrógép eladó.
30/523-07-06.
Jó érett trágya ingyen elvihető. 70/222-
10-48.
Eladó: két család részére parasztház, szek -
rénysor, rekamié, heverő, 2 fotel. Érd.: 66/
643-342.
Csepel varrógép, gobelin kép, üst eladó.
70/612-83-74.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú
elektromos rokkantkocsi és egy beteg -
emelő állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Eladó: Florida5 sátor, 400-320 cm alap -
területű, 210 cm belmagasságú. Érd.:
20/49-46-247.
3 mm-es vaslemezből készült 900 literes
tartály csappal, lábazattal eladó. Tel.: 30/
54-45-746, 66/414-928.
Üvegezett, különböző méretű ablakszár -
nyak eladók vagy kúpcserépre cserélhe -
tők megegyezés szerint Töltésnek tör me -
lék ingyen elvihető. Szabó D. u. 27/1.
Eladó: Hilti 72-es szerszámokkal együtt, 5
m mestergerenda, háromfázisú motorok,
benzinmotoros szivattyú, férfi kerékpár.
Tel.: 66/412-862.
Zalakarosi üdülés 1 hét két személyre 78
ezer Ft értékben 45 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
70/22-83-298. 
Szárított kukorica, őrölt erős és édes
fűszerpaprika eladó. Érd.: 30/99-61-315.
Újszerű, 60x170 cm-es, calwados színű
vastag munkalap mosogatónak, asztal-
nak, bontásból ablakok, ajtólapok eladók.
Tel.: 66/739-890, este.
Benzinmotoros permetező és villanymo-
torok eladók. 66/634-487, 20/46-250-14.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 méteres
betonvályú, fejőgép eladó vagy malacra,
hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164. 
Eladó: fehér szétnyitható konyhaasztal, 2x3
m új középszőnyeg, 2 db 1,2x0,75 m új futó -
szőnyeg. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
A Borosgyáni 4-es tavon 2013-as évre
horgászati jog eladó. Tel.: 30/367-08-94.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: MÁJUS 28. KEDD 12 ÓRA.

A Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskola
Intézményegysége 1,3 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő In -
tézet és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirde-
tett, Az állami, helyi önkormány-
zati, kisebbségi önkormányzati,
egyházi és civil fenntartású álta-
lános iskolai tehetségsegítő mű -
helyek támogatása című, NTP-
ITM-12-P kódjelű pályázati fel-
hívásra benyújtott, NTP-ITM-
12-P-0021 azonosítójú Esély-
művészeti tehetségsegítő műhely című
pályázatával.

A program célja legalább 60
órás tehetségsegítő programok
kidolgozása és megvalósítása,
valamint hogy más módokon is
segítsük tehetség kibontakozá-
sát, melybe a családokat is
bevonjuk.  Békésen a programba
40 tanuló, 50 együttműködő
szülő, 7 pedagógus és hat önkén-

tes kapcsolódott be. A tehetség-
segítés a színjátszás, a társastánc
és modern tánc mellett zenei
területen valósul meg (ének,
gitár, billentyű).

A műhelyfoglalkozásokat pén-
tek délutánonként tartjuk.
Június 10-én kirándulni
megyünk Budapestre, ahol a
Thália Színházban megnézzük a
Szörényi-Bródy szerzőpáros
Veled, Uram! című rockoperáját,
illetve ellátogatunk az MTVA
Látogatóközpontjába. Itt inter-
aktív módon ismerkedhetnek
meg a tanulók a televíziózás
kulisszatitkaival, és szakemberek
felvételt készítenek gyermekeink
szerepléséről.

Május 23-án gálát rendezünk,
melyen a programba bevont
tanulók előadják produkciójukat.
Ez a rendezvényünk szerves része
lesz annak a megemlékezés-soro-
zatnak, mellyel iskolánk alapítá-
sának 110 éves évfordulóját
ünnepeljük. 
Balogh Erika, munkaközösség-vezető

Esély-művészeti
tehetségsegítő műhely

A tapasztalatok cseréjét szol-
gálta az a látogatás, amelynek
során Nagyné Sándor Edina
vezetésével az Edelényi Kis -
térség Többcélú Társulása által
koordinált Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF)
látogatott a Békés
Városi KEF-hez.
A találkozó
so rán a szak-
emberek be -
t e k i n t é s t
nyer hettek a
térségek le -
gális és illegá-
lis szerfogyasztói
ma gatartásába is.
Az edelényi kistérség
több apró településből áll,
jelentős munkanélküliséggel
sújtott terület, kifejezetten az
addiktív problémával élő em -
berek felkutatásával és kezelés-
be történő bekapcsolásával fog-
lalkozó szervezet nincs a kistér-
ségben. Hason lóan a békési
térséghez, az alkoholfogyasztók
száma igen ma gas, míg az ille-
gális szerfogyasztás – marihuá-
na – nyilvánvaló. A találkozó
résztvevői megállapították,
hogy jelentős különbség mu -

tat kozik a napi koordinációs
munkában, ha egy társulás
végzi, illetve ha az önkormány-
zat által egy civil szervezethez
delegált feladatként jelenik
meg a kábítószer-fogyasztás

megelőzése. Az edelényi
vendégek el mond -

ták, hogy
2 0 0 7 - b e n
olyan fel-
mérést vé -
geztek az is -
ko l ákban,
mely célirá-

nyosan vizsgálta
a kábítószer-fo -

gyasz tást, a legális
és illegális drogok ki pró -

bálását, használatát. A Bé kési
Kis térségben 2010-ben vé gez-
tek a tanulók körében ha sonló
vizsgálatot. Az ilyen tí pusú
kutatások lehetőséget kí nálnak
a legális és illegális drogokkal
való „fertőzöttség” pontosabb
megállapítására. A kábítószer-
fogyasztás visszaszorítását célzó
hatékony stratégiákhoz az kell,
hogy minél pontosabban ismer-
jék a személyek, főleg a fiatalok
hozzáállását az illegális és a
legális szerekhez.

�

Tapasztalatcsere
drogügyben 
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Május 23. csütörtök 17 óra
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános
Iskola gyermekgálája. Belépés ingyenes.
Kulturális központ

Május 23. csütörtök 17:30
Csónakház-átadó ünnepség.
Tátra u. 36.

Május 25. szombat egész nap
Városi Gyereknap Dánfokon. Bővebben a
címoldalon olvashatnak. A belépés mindenki
számára ingyenes.

Május 26. vasárnap 10 órától
Sárkányhajó verseny 16-20 fős csapatok rész-
vételével, különféle kategóriákban. Jelent kez -
ni május 22-ig lehet a 20/805-72-51-es tele-
fonszámon.
Kishajókikötő

Május 30. csütörtök 17:30
Fregolina Társastánc Klub évzáró bemutatója.
Belépés: 700 Ft/fő.
Kulturális központ

Május 31. péntek 8-12 óra
A Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú
Egyesület Bio-napi vására kóstolókkal, bemuta-
tókkal.
Piactér

Június 4. kedd 18 órától
A Magyar Örökség-díjas Nagyváradi Kiss Stúdió
Színház bemutatója Adjon Isten békét, kedvet!
címmel. A Trianonra emlékező színpadi játék
előadói: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos. A
rendezvény a Hazatalálás sorozat része. A belé-
pés ingyenes.
Kulturális központ

ELŐZETES AJÁNLAT
Június 6-10. között tartják Békésen is a 84.
Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermek könyv -
napok programjait. A város lakosságát kedvez-
ményes könyvvásárral és változatos rendezvé-
nyekkel, író-olvasó találkozóval, élménybeszá-
molóval, dedikálással várják a Püski Sándor
Városi Könyvtárban és a főbejárattal szemben
felállított könyvsátorban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 21 – JÚNIUS 4. KÖZÖTT

Jelentem: megtanítottam egy embert
köszönni! Nem lenne ebben semmi megle-
pő, ha mondjuk a kisebbik fiamról lenne
szó, aki már lelkesen köszön mindenkinek
(igaz, többnyire tegezve, ám előfordul az is,
hogy jó napot kíván), de a közelmúltban egy
ivar- és tenyészérett fiatalembert szoktattam
jó modorra, a következő mondattal:
Magának is jó napot! Szeretném azt gondol-
ni, hogy nem tudta eldönteni, tegezzen vagy
magázzon, de sajnos erre elég kevés az esély.

Amikor gyerek voltam, szóba nem jött,
hogy az óvó nénit vagy a tanítónkat tegez-
zük, ahogyan az én nevelőim sem tapasztal-
ták volna meg a következőt: megy a tanóra,
jelentkezik egy diák, a mosdóba kéredzke-
dik. A tanár azt mondja, talán meg kellene
várni az öt perc múlva esedékes kicsenge-

tést, mire a tanuló látványosan összezárja
combjait, előrehajolva táncol picit, és esdek-
lő tekintettel azt mondja: Légyszi. A légyszi,
kérem alázattal, ezek szerint egy udvarias
formává avanzsált, eredetileg egyes szám
második személy lenne, de az utóbbi évek-
ben többes szám második személyt is képvi-
seli – tehát a legyetek szívesek, illetve a
legyenek szívesek formula „már nem ját-
szik”. Még csak azt sem mondhatom, hogy
szándékosan akart letegezni: egyszerűen fel
sem fogta, meg sem tapasztalta az illető,
hogy ezt lehet máshogy is mondani. Ennek
nyomvonalán az Egyetemes Légyszi mellett
javasolnék egy jolly joker köszönést is, amely
bármely napszakban és társadalmi nexusban
használható. Legyen ez a heló!

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
LÉGYSZI

Május 10-én, a Madarak és
Fák Napján a hagyományok-
nak megfelelően összehívták a
békési óvodásokat, hogy egy
verőfényes délelőttön együtt
játszva tanuljanak a környezet-
ről, a természetről. A Bé kési
Kistérségi Óvoda Hu nyadi
utcai Tagóvodájába a Refor -
mátus Óvodából, a Ko rona
utcai, az Ótemető utcai és az
Újvárosi Óvodából ér keztek az
ovisok, akikhez a házigazdák és
az innen tavaly iskolába került
gyerekek csatlakoztak. Tokaji
Ferencné tag óvoda-vezető
köszöntője és a közös bemelegí-
tés után megkezdődhetett az
ismereteket bővítő vagy elmé-
lyítő játék. A gyerekek állomás-

ról állomásra haladva tették
próbára ügyességüket és  tudá -
su kat a (mű anyag) madár röp-
tetésében, gólyajárásban, a fész-

kek vizslatásában és más elmés
feladatokban. A program a gye-
rekek önfeledt udvari játékával
ért véget.                       Sz. K.

Madárröptetés 
és fészekvizsgálat

A természet megismerését célozták a játékok a Madarak és Fák Napján.
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A Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megyei fogyatékkal
élők kulturális sereg szemlé-
jét, az Aranymasni Talál -
kozót az orosházi Vad virág
Esély Klub és a Ma gyar
Speciális Mű vé szeti Műhely
Egyesület közösen, immár 9.
alkalommal rendezte meg a
közelmúltban. A hét kategó-
riában kiírt versenyre a Békés
Városi Szo ciális Szolgáltató
Központ két klubja nevezett.
A Dózsa utcán működő
Családi Kör színeiben Jurt
Klára népmesét adott elő
(felkészítője édesanyja, Ko -

vács Klára volt), míg a Derűs
ház csoportja zenés-táncos
produkcióval készült. Elő -
adásuk címe: „A megalkuvó
macskák, avagy egy barátság
kezdete”. 

A 19 fős csapat március
óta készült a fellépésre, a
próbák a kulturális központ-
ban folytak. A produkció
elnyerte a zsűri tetszését, és a
második díjjal jutalmazták.
A csoport tagjai: Ba kucz
Irén, Bereczki Gábor né, Csa -
tó Zsolt, Csicsák Haj nalka,
Hajdú Szilárd, Her bert
László, Kelemen Margit,

Kolompár József, Ko vács
Hen rietta, Megyeri Jánosné,
Meskó Piroska, Streit Nóra,
Sza bó Ferencné, Szeke res Já -
nos, Szűcs Ildikó, Szűcs Sán -
dorné, Pusztai Mar gó, Toldi
Istvánné és a felkészítő Izsó
Hunorné.

A csoport ezúton mond
köszönetet a jelmezekért
Nyeste Andrásnénak, Szabó
Nikolettnek, az arcfestésért
Balogh Nikolettának, a fotó-
kért Skultéti Imrének, az
erkölcsi és anyagi támogatá-
sért a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központnak.    

�

Derűs siker a fogyatékkal élők
régiós seregszemléjén

A tavaly egyházi fenntartás-
ba adott, öt csoportban 96
ovissal működő intézmény
színvonalas ünnepségét az
iskolába készülő gyerekek és
az óvónők adták elő. Vozárné
Erzsike vezető óvónő az ünnep
egyházi jelentőségéről is be -
szélt. A húsvét utáni 50. na -
pon, pünkösdkor a keresz-
ténység a Szentlélek kiáradá-
sára emlékezik, ezért is neve-
zik ezt az ünnepet az egyház
születésnapjának. Szó esett
továbbá az ünnep szimbólu-
máról, a pünkösdi rózsáról is.
A virággal díszített boltív sze-
repet kapott a pünkösdi ki -
rályválasztás szertartásának

felidézésekor. A gyerekek
nagy kedvvel és látható öröm-
mel vettek részt a játékban, a
pünkösdölésben, énekelték a

dalokat, mondták a mondó-
kákat, jókedvre derítve a
városi tagóvodák vezető óvó-
nőiből álló hallgatóságot is. 

Durkó Albert a fenntartó
Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió misz-

szióvezetője a bíztató jövőről
beszélt, arról, hogy a sok
munka eléri eredményét és az
óvoda megerősödik.      Sz. K.

A pünkösdi király és királyné választásának egy-
kori népi szokását is felelevenítették a Reményhír
Intézmény Epreskerti Óvoda Intézményegysé -
gében május 17-én, a pünkösdre emlékező ren-
dezvényükön. 

Pünkösdi királynét is választottak az Epreskerti Óvodában.
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Pünkösdölés az óvodaudvaron
SZENTLÉLEK ÜNNEPE Népviseletbe öltözött lányok és fiúk adtak mûsort
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Június 3-7. között ismét
rágcsálóirtás végeznek váro-
sunkban. Igényeiket június
3-án, hétfőn 12 óráig jelezhe-

tik a Polgármesteri Hivatal
telefonközpontjában szemé-
lyesen vagy a 66/411-011-es
telefonszámon.

�

Rágcsálóirtás
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Horgász
szemmel

A modern pontyhorgászat-
ban nagy sikernek számít a pva
háló (olvadó háló), ami a békés
halak horgászatában nagy
segítséget nyújt. Ez annak kö -
szönhető, hogy a horgunk
közelében azonnal olvadó háló-
ból etetőanyag, pellet, bojli
vagy magféle is kínálhatja ma -
gát. Használata egyszerű és
praktikus. A pva hálót egy vé -
dőcső veszi körül, ez azért szük-
séges, mert nedvesség hatására
azonnal oldódik. A védőcsövet
távolítsuk el, a pva háló egy töl-

tőcsőre van felhúzva. A háló
végére kössünk egy görcsöt, ez -
után szárított maggal vagy
stick mixel (vízmentesen készre
kevert etetőanyaggal) töltsük
meg a csövet. A végére szintén
görcsöt kötünk, és kész is a
csali anyag. Alkal mazása: elő-
kére fűző tűn átfűzve vagy egy-
szerűen a csali mellé horogra
akasztva a etetésünkre dobhat-
juk. Tipp: előre is elkészíthet-
jük a pva töltelékeket. Gyárt -
sunk le többet belőle, hogy ez
ne rabolja el az értékes, termé-
szetben töltött időnket.

Szekerczés Sándor

PVA HÁLÓK 
HASZNÁLATA
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Május 11-12-én Békésen, a
városi Sportcsarnokban rendez-
ték meg az Erima U11-es fiú
gyermek kézilabda bajnokság
országos döntőjét. A nyolcas
döntőbe a legjobbak jutottak
el, köztük olyan utánpótlás-fel-
legvárak, mint a Veszprém

vagy a Szeged. A Békési FKC
csapata magabiztosan játszva
menetelt a csoportmeccseken,
de a döntőbe jutásért a Szeged
megállította a fiúkat, akik így a
bronzéremért játszhattak. Az
ellenfél az Éles Kézilabda Is -
kola SE volt, melynek élén Éles
József, egykori kiválóság áll. A
mérkőzés nem mindennapi
izgalmakat tartogatott a nagy
számban megjelent szurkolók-
nak. Végig igen kiegyenlített
volt a meccs, félidőben 7-7-re
álltak a csapatok. A második
félidőre láthatóan elfáradtak a
hosszú menetelésben a békési

fiúk, így a Veszprém kétgólos
előnyre tett szert, melyet az
utolsó 5 perc kezdetére sikerült
kiegyenlíteni. Ezután is kapasz-
kodni kellett a Békési FKC-
nek, de sikerült 15-15-tel befe-
jezni a találkozót. A versenyki-
írás értelmében hétméteresek-

kel dőlt el a bronzérem sorsa. A
kijelölt 5-5 ifjú kézilabdázó
közül csak kettőnek sikerült
gólt elérni mindkét csapatból,
így a hirtelen halál döntött.
Sajnos az első kihagyott hetes a
Békéshez köthető, így az Éles
Kézilabda Iskola SE játékosai-
nak nyakába kerülhetett a
bronzérem. 

A döntőt magabiztos játék-
kal, a kínai figurát is bemuta-
tó Pick Szeged nyerte, legyőz-
ve a fővárosi Elektromost (17-
11). További sorrend az ötödik
helytől: Gyöngyös, Gödöllő,
Tatabánya, Várpalota.   Sz. K.

Negyedik helyezés 
az U11-es bajnoki döntőben

Az U11-es bajnokságban negyedik helyezett Békési FKC csapata
edzőikkel.
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A közelmúltban Békéscsa -
bán területi minősítő versenyen
vettek részt a Békési TE ifjú
súlyemelői. A verseny remek
lehetőséget biztosított arra,
hogy technikai tudásukat és

erejüket teszteljék. Az idei első,
szegedi verseny óta eltelt két
hónapban a versenyzők sokan
fejlődtek, erősödtek – mondta
el lapunknak Balog János edző,
aki elégedetten nyilatkozott
sportolóiról. Külön kiemelendő
Fekécs Sámuel teljesítménye,
aki az elmúlt hetekben 16 kg-
mal javította egyéni legjobbját. 

A békéscsabai minősítő ver-
senyen az öt békési versenyző
valamennyi gyakorlatát sike-
resen teljesítette, ami ritka-
ságnak számít. A fiúk 13 év
alatti korcsoportjában Fekécs

Ervin 1. helyezett lett. A többi -
ek a serdülők (13-15 évesek)
között versenyeztek: Eredmé -
nyeik: 45 kg-osok között 1.
he lyezett Fekécs Sámuel, 2.
helyezett Balla István, 3.
helyezett Cinar Deniz Emrah,
míg a 69 kg-osok mezőnyé-
ben 2. helyezett Kántor Ri -
chárd.            Lakatos Gyula

Jól szerepeltek 
a békési súlyemelők 

Fekécs Sámuel.
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Június 2-án ismét megren-
dezik a „Békésen békésen” el -
nevezésű kerékpáros teljesít-
ménytúrát. A rajt és a cél egy -
aránt a Dánfoki Üdülő köz -
 pont lesz. A túrázók három
táv közül választhatnak. 40
km-es táv: Dánfok – Kettős-
Körös híd – Tarhos – Doboz –

Dobozi híd – Körös gát –
Dánfok. A nevezés díja: 500
Ft. 65 km-es táv: Dánfok –

Kettős-Körös híd – Mező be -
rény, Petőfi obeliszk -  Bodoky
Károly Vízügyi Múzeum –
Bélmegyer – Tarhos – Kettős-
Körös híd – Dánfok. A neve-
zés díja: 700 Ft. 80 km-es táv:
Dánfok – Kettős-Körös híd –
Mezőberény, Petőfi obeliszk –
Vízügyi Múzeum – Bélme gyer

– Csolt monostorrom – Vésztő
– Tarhos – Doboz – Dobozi
híd- Körös gát – Dánfok. 

A nevezés díja: 900 Ft. A
nevezési díjból a Békés Kártya
tulajdonosok 100 Ft kedvez-
ményt kapnak. A túrán látha-
tósági mellény viselete aján-
lott. Rendező a Körös Régió
Természetjáró Egyesület. 

Bővebb információ: Szom -
bat Mónika (30/47-55-181),

Szombat Ilona (30/822-33-
15), valamint a korte.uw.hu
oldalon. 

�

Újra kerékpáros teljesítménytúra

Veretlenül zárták az alap-
szakasz első 15 mérkőzését a
Békési SZSK játékosai a
kosárlabda NBII Keleti cso-
portjában. Később azonban
páratlan sérüléshullám sújtot-
ta a csapatot. Szalay Krisztián

hosszú ideig edzeni sem
tudott, térdműtéten esett át.
Majd jött Hajdú Gergely
sérülése. Rac eleve sérülten
érkezett és a mai napig nem
bevethető teljes értékű játé-
kosként. Bere Marci és Csorba

Szabolcs sérülése pedig már-
már ka tasztrófális állapotokat
ho zott. Toplicanin Uros sérü-
lése szerencsére gyorsan
javult. Ebben a helyzetben a
már visszavonult Takács Imre
vállalt néhány mérkőzést,

amiért köszönettel tartozunk
neki. Az alapszakasz mérlege:
22 mérkőzés, 18 győzelem és
4 vereség, 93 dobott és 68
kapott pont átlagban. A foly-
tatásra remélhetőleg a sérül-
tek is felépülnek, így eséllyel

folytatható a bajnoki ráját-
szás. Ellenfelünk a Közép cso-
port A vagy B csoportjának
bajnoka lesz, akivel oda- visz-
szavágó rendszerben játszunk.
Ezt követi a négyes döntő,
melynek győztese lesz Ma -

gyarország NB II-es bajnoka.
Egy biztos: a bajnok jövőre az
NBI B-ben folytathatja. Igen
erős a mezőny, nagy a kihívás,
de a békésiekben megvan az
erő a sikerre. 

Takács János

Rájátszásban a békési kosarasok

A rájátszásra készülő a Békési SZSK csapata.

Előző lapszámunkban ír tunk róla, hogy a
felnőttek me zőnyében indult a szegedi Kajak-
Kenu Világkupán Tót ka Sándor, a békési edző,
Ko vács Gábor tehetséges tanítványa. Tótka
Sándor, ifjúsági Eu rópa-bajnok és az Olimpiai
Fesz tivál többszörös győztese a kajak egyesek
200 méteres versenyében, olimpiai versenytá-
von indult. A felnőttek között elsőévesként
magabiztosan versenyezve jutott be a nagyon
erős mezőny döntőjébe, ahol a dobogóról
mindössze 16 századmásodperccel lemaradva a
szenzációs negyedik helyezést szerezte meg,
kiérdemelve ez zel, hogy őt tekintsük Ma -
gyarország jelenlegi leggyorsabb kajakosának.
Csak az olimpai bajnoki és a világbajnoki cím-
védő, valamint egy szintén sokkal rutinosabb
kajakos tudta megelőzni.  

– Ez az eredmény bizakodásra ad okot a
jövőre nézve. Reméljük, hogy előbb-utóbb
nemcsak az ifjúságiak, hanem a felnőttek
között sem talál legyőzőre – mondta el lapunk-
nak Kovács Gábor edző.

Biztató negyedik hely a Világkupán

Tótka Sándor kajakozó és edzője, Kovács Gábor.


